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Prefácio 

 Na literatura de Direito Romano há livros de instituições e de história dele, em 

que o leitor descobre-lhe o funcionamento, no passado, a evolução e a persistência, ao 

longo dos tempos; nos cursos de Direito, a disciplina de Direito Romano expõe-lhe a 

história e as instituições. Contudo, nem sempre leitor e estudante compreendem o 

porquê da existência da disciplina e da literatura correspondente, para além do seu 

interesse histórico, como conhecimento do passado, em que o seu estudo equivaleria ao 

do das antigüidades grega, babilônica, egípcia, celta, maia, estudos iguais entre si, no 

seu caráter de cultura geral. 

 Direito histórico e pretérito jurídico, o Romano constitui o ancestral do direito 

moderno, privado especialmente, e fonte de incontáveis das suas instituições. Para 

conhecer o direito vigente não seria necessário estudar-lhe os antecedentes remotos; 

para entender-se, todavia, as suas motivações e o contexto em que lhe surgiram as 

instituições, o inteligência do Direito Romano desempenha função útil e insubstituível. 

 Por meio dele, percebe-se como as regras resultam do contexto social a que se 

aplicam; dele, averigüa-se que o direito atual originou-se de sucessivas adaptações em 

que à experiência dos tempos, conservada sob a forma de instituições, de normas e de 

interpretações,  acrescentaram-se melhoramentos contínuos.
1
 

  Resultado da experiência, acúmulo de aperfeiçoamentos, produto que, mercê da 

sua qualidade, conserva-se no presente, sob a forma dos ordenamentos ocidentais, o 

Direito Romano representa a mais antiga e mais duradoura persistência cultural do 

Ocidente. Isto, só, bastaria para justificar-lhe o estudo e constitui inigualável 

demonstração da continuidade que caracteriza a Humanidade, em que as gerações 

herdam o estado de civilização produzido pelas suas antecessoras. Mais do que outro 

                                                   
1
 “Conservar as instituições do passado, mas transformá-las imperceptivelmente, é para os povos uma 

grande força. Os romanos antanho, os ingleses nos nossos dias, são, mais ou menos, os únicos povos que 

souberam realizar este ideal” (LE BON, G., Aforismos, Paris: Ernest Flammarion, 1919, p. 60). 

“Conservar enquanto se melhora”, na fórmula de Augusto Comte (COMTE, A. Apelo aos 

conservadores, Paris, 1855, p. XIII). No texto e nas notas traduzi o título dos livros e os prenomes dos 

autores; na bibliografia menciono-os conforme o idioma em que consultei os livros. 
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qualquer elemento da cultura ocidental, o Direito Romano vem sendo herdado há mais 

de dois mil anos pelos direitos modernos. Modernos na sua forma; romanos no seu 

teor.
2
  

 Dos romanos, o ocidente recebeu o direito, os idiomas, em parte, a religião
3
 e  

um estado de civilização a partir do qual se sucederam a Idade Média, o Renascimento, 

a Modernidade, que teriam sido outros, sem eles.  

 Muitos cristãos, os desavisados e vários críticos da civilização ocidental, usam 

qualificar a esta de “judaico-cristã”. É erro. O ocidente não foi judaico; o judaísmo não 

se propagou tanto quanto o cristianismo, não se tornou a forma mental comum das 

populações ocidentais. Mais: o cristianismo combateu o judaísmo e fomentou o anti-

semitismo, dogmaticamente desde, pelo menos, o concílio de Nicéia (reunido no ano de 

325)
4
. 

 Também é falso qualificar-se a nossa civilização como “cristã”, sem mais. Antes 

de cristã, foi politeica e sob o politeísmo desenvolveram-se Grécia e Roma, cujas 

sociedades duraram mais do que vem durando as cristãs. Antes de politeicas, foram 

feiticistas, por séculos. Cristã sim, de certa altura por diante; cristã, cada vez menos, 

desde o século XIII. 

 O cristianismo surgiu, ascendeu, atingiu o seu auge como mentalidade 

preponderante, ou quase, e, desde o século XIII vem se anacronizando e perdendo 

influência e importância
5
. De então a esta parte, a teologia deixou de, gradualmente, 

corresponder à verdade aceitável; de mais em mais, o ocidente vai se tornando 

civilização ex-cristã (como é ex-politeica e ex-feiticista), preponderantemente laica, 

destituída de sobrenatural nos seus valores, nas suas instituições, no seu conteúdo 

mental.  

 Assim como passaram o feiticismo e o politeísmo, vai passando o monoteísmo. 

Por outro lado, conserva-se a romanidade. Laicize-se o ocidente, desapareça o 

cristianismo, perdurará a herança romana, que, laica, independe dos valores da já extinto 

                                                   
2
 Por exemplo: dos 1.807 artigos do Código Civil brasileiro, na sua redação de 1917, 1.445 eram de 

ascendência romana.  
3
 A igreja católica expandiu-se, aliás, graças ao império romano, mercê da adoção, por Teodósio, em 379, 

do cristianismo como religião oficial, que passou a ser maciçamente favorecido pelo Estado romano e 

pelos governos, ao longo de séculos; de perseguido, o cristianismo passou a perseguidor do politeísmo 

(paganismo), no século IV. Sem a conversão dos imperadores, sem a oficialização do cristianismo, sem a 

simbiose entre o estado e a igreja, esta não teria vingado. Não por acaso a igreja católica é católica 

apostólica romana. 
4
 Daí a observação de Augusto Comte, de que o cristianismo renegou a sua origem.  

5
 Como noção geral do século XIII, vide HARRISON, Frederico, Conspecto do século treze, in Revista 

Ocidental, tomo VI, segundo semestre, Paris, 1892, p. 1-29, belíssima lição de história. 
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politeísmo e dos que introduziu o cristianismo, salvo acessoriamente, nos dois casos. 

Eis porque o descrédito da religiosidade não comprometeu a romanidade; ao contrário. 

Enquanto, por um lado, as mentalidades afastavam-se da dogmática teológica, 

aconteceu a chamada recepção do Direito Romano, o seu estudo afincado e a sua 

aceitação, do século XIII por diante, sintoma decisivo da dissociação entre ele e aquela. 

  A locução “civilização judaico-cristã” é falsa quanto ao primeiro elemento: não 

é judaica, jamais o foi; vem perdendo, há séculos, e inexoravelmente, o segundo. 

 Instalou-se o feudalismo, e passou; sobreveio-lhe o Renascimento, e passou; a 

civilização foi essencialmente guerreira, e deixou de o ser; o politeísmo prevaleceu, e 

desapareceu; o monoteísmo sucedeu-o, e vai desaparecendo; houve impérios coloniais, 

e desfizeram-se; houve regimes políticos, e alteraram-se; houve costumes dos povos, e 

cambiaram; houve gerações, e outras as sucederam; houve verdades, e desmentiram-se; 

houve mentalidades, e modificaram-se; houve livros, e deixou-se de lê-los; houve 

modas, e anacronizaram-se; houve novidades, e envelheceram; houve pessoas, e 

morreram; houve tempos, e passaram.  

  Ao longo das variações ocidentais, um componente, todavia, perdurou: o do 

substrato romano e o do Direito Romano.  

 A civilização ocidental é romana, nos seus antecedentes, em geral e 

especificamente em relação ao direito. Romana vem sendo há dois mil anos e mais, 

desde que César conquistou a Gália e completou a extensão da romanidade pela Europa 

ocidental.  

 Para além do alto significado histórico da contribuição romana para o 

desenvolvimento ocidental, o entendimento da lógica das instituições de Direito 

Romano, a inteligência dos seus fins e dos meios respectivos, propicia ao observador 

educação própria do direito, valiosa nos cursos jurídicos, como treinamento mental. 

Assim o declaram os romanistas, convictos da utilidade do estudo do Direito Romano; é 

o que lhe constitui o valor pedagógico.  

  A relação entre o Direito Romano e as obras de Augusto Comte é, 

aparentemente, distante, porquanto as segundas jamais trataram, diretamente, do 

primeiro, e que, no entanto, permite aproximações entre o concreto da vida jurídica 

romana e as referências abstratas de Comte, a ela. 

  Quase tudo quanto redigiu Augusto Comte, foi-o em abstrato: apontava os 

fenômenos sociais, sem lhes precisar as personagens, as datas, a especificidade das suas 
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circunstâncias, o que lhe dificulta a compreensão das obras pelo leitor destituído de 

especial preparação. 

 Tomando como deixa as alusões do Sistema de Política Positiva às instituições 

jurídicas romanas, de direito público ou privado, verifiquei-lhes o conteúdo, em 

concreto, o que é inédito na literatura romanista, como na positivista,
6
 operação de que 

resultou uma conclusão: a da correção dos juízos e das observações de Augusto Comte 

que, na sua erudição imensa e na sua perspicácia inovadora, sabia o que dizia, disse-o 

acertadamente e soube medir o papel de Roma na evolução da Humanidade. 

 Do Direito Romano para a obra de Augusto Comte, o caminho é o do concreto 

para o abstrato, da prática dos antigos para o julgamento do seu papel no curso da 

história. Da obra de Comte para o Direito Romano, a via é a do abstrato das fórmulas 

que pressupõem conhecimentos históricos, para a minudência dos modos de funcionar e 

de regrar. Em Roma também, os antepassados do ocidente; na obra de Comte, a 

percepção desta ancestralidade. 

  

O Direito Romano na obra de Augusto Comte.  

 

 Motivação. 

                                                   
6
 Desconheço qualquer estudo que envolva, mesmo como subsídio, a teoria de A. Comte relativa à 

sociedade romana e ao papel do politeísmo na demonstração das suas três leis dos três estados (das 

quais celebrizou-a a respectiva à inteligência), o que não admira: inexiste tradução das suas obras e 

escassa gente, no Brasil atual, lê francês, o que se agrava com o preconceito antipositivista presente nos 

meios acadêmicos e fora deles, com o desconhecimento da obra de Comte, com a repetição de erros e 

de distorções. Por outro lado, a literatura positivista brasileira, francesa, inglesa, mexicana e não só, é 

praticamente nula acerca do direito, salvo escassas observações de Pedro Laffitte, no seu Curso de 

Moral Prática, o estudo da dicotomia direitos-deveres, de Fabião Magnin, o projeto de código penal de 

Teixeira Mendes e breves palavras do próprio Comte, para quem o direito jamais constituiu tema. O 

vazio de conhecimentos, a sério, do Positivismo, da parte do pessoal jurídico brasileiro, engendrou a 

confusão intolerável e tão corrente no Brasil, entre Positivismo e “positivismo jurídico”, mistificação 

que resultou, principalmente, da imitação do nome, não obstante a dissociação de conteúdos. Se o 

NORMATIVISMO não se chamara, pessimamente, de “positivismo jurídico” ou simplesmente de 
“positivismo”, poucos teriam a fantasia de relacioná-lo com a obra de Comte. 

   No meu sítio “Positivismo de Augusto Comte. Pertence a Arthur Virmond de Lacerda Neto”, 

vide o meu ensaio “Positivismo e positivismo jurídico”. No meu outro sítio, intitulado pelo meu nome 

completo, há inúmeros artigos, também meus, acerca da doutrina de Comte. Acede-se ao primeiro por 

http://positivismodeacomte.wordpress.com/; acede-se ao segundo por 

http://arthurlacerda.wordpress.com/.  

  Como obra de jurista positivista, vide Otávio Murgel de Rezende. Uma vida dedicada à Justiça 

Militar, de Condorcet Pereira de Rezende (Rio de Janeiro: edição do autor, 2003), em que o autor 

memora o seu pai, jurista adepto de Comte. Condorcet de Rezende, ele próprio jurista e Positivista, 

publicou Divagações (Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008), coletâneas de ensaios jurídicos e de 

interesse geral, e Caminhadas no Direito (Rio de Janeiro: edição do autor, 2012), de Direito Tributário. 

http://positivismodeacomte.wordpress.com/
http://arthurlacerda.wordpress.com/
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 Criador do Positivismo, Augusto Comte escreveu, dentre outras obras
7
, o Curso de 

Filosofia Positiva, em seis volumes, que publicou de 1830 a 1842, e o Sistema de Política 

Positiva, em quatro volumes que publicou de 1851 a 1854.  

 Na primeira, ele constituiu o que chamou de positividade, na matemática, na 

astronomia, na física, na química, na biologia, e criou a sociologia. Positividade significa o 

estado do entendimento humano em que se explicam os fenômenos por meio de relações 

constantes entre eles, as leis naturais, que se verificam naquelas seis ciências, às quais, no 

seu Sistema de Política Positiva, ele acrescentou a psicologia. 

 A positividade exclui a teologia (forma de pensamento que atribui a geração dos 

fenômenos a seres sobrenaturais, os deuses da antigüidade, o deus dos monoteísmos atuais) 

e a metafísica (forma de pensamento que atribui a geração dos fenômenos a entidades 

personificadas, não já iguais aos deuses, não ainda identificadas com as leis naturais).  

 No Curso de Filosofia Positiva, Comte criou a sociologia, ciência do estudo da 

sociedade, ou seja, dos fenômenos humanos coletivos, e demonstrou a sua lei dos três 

estados da inteligência.
8
 

 A lei do três estados da inteligência corresponde ao modo como o ser humano 

concebe o mundo e o funcionamento do quanto se passa nele. Há três formas de concebê-

los: a teológica, a que se segue a metafísica, antecessora da positiva. Elas verificaram-se, 

historicamente, na inteligência dos diferentes tipos de fenômenos, da matemática à 

sociologia, pela ordem da sua complexidade crescente. Cada ciência foi, de começo, 

teológica (salvo a matemática) e depois, metafísica, até se tornar positiva. Esta sucessão 

aconteceu, primeiramente, na matemática; a seguir, na astronomia; depois, na física, na 

química, na biologia e na sociologia, por esta ordem. 

 A contribuição decisiva de A. Comte consistiu em tornar positivo o estudo da 

sociedade, mercê da constituição da sociologia, última ciência a deixar as explicações 

                                                   
7
 Redigiu, de 1819 a 1828, ensaios de juventude, que reproduziu como apêndices do Sistema de Política 

Positiva; o Curso de Filosofia Positiva (em seis volumes), o Discurso sobre o conjunto do Positivismo 

(1848), o Catecismo Positivista (1852), o Apelo aos Conservadores (1855), o Tratado de astronomia 

popular (1844), o Tratado elementar de geometria analítica (1841), o primeiro volume da Síntese 

subjetiva (1856). A sua obra ficou, lamentavelmente, inacabada, porquanto morreu antes de produzir a 
Moral teórica (conhecimento do ser humano), a Moral prática (educação do indivíduo) e o Tratado de 

indústria (sobre a ação modificadora do homem, no mundo). No frontispício das suas obras, Comte 

identifica-se como autor do Sistema de filosofia positiva motivo porque, freqüentemente, o Curso é 

nominado de Sistema, embora sempre haja sido publicado com o seu título originário.  
8
 Há três leis dos três estados, relativas à inteligência, à atividade e à sociabilidade: a inteligência passa 

pelas formas teológica, metafísica e positiva, no entendimento dos diversos tipos de fenômeno, conforme 

o grau de complexidade deles; a atividade humana foi, historicamente, militar conquistadora, militar 

defensiva e tornou-se pacífico-industrial. A sociabilidade é, primeiramente, doméstica, depois cívica, 

finalmente, universal. Celebrizou-se a lei relacionada com a inteligência, que o próprio Comte explicou 

várias vezes, nas suas obras e de cuja demonstração ocupa-se no Curso de Filosofia Positiva, 

demonstração que compreende a das suas duas congêneres. 
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sobrenaturais e metafísicas, em favor da observação da realidade e da formulação das leis 

naturais próprias da existência do ser humano em sociedade. 

 No seu Sistema de Política Positiva, A. Comte trata (no segundo volume) dos 

elementos comuns a todas as sociedades, os seus componentes de estrutura, estáticos (a 

propriedade, o governo, o sacerdócio, a linguagem e a religião) e (no terceiro volume) 

descreve a evolução histórica da humanidade, à luz do tipo de religião que predominou nas 

sucessivas épocas. 

 Os tipos de religião corresponderam, historicamente, à teologia
9
, que explica os 

fenômenos do homem e do mundo pela atribuição da sua autoria a seres sobrenaturais, cuja 

existência se imagina e em cuja realidade se crê. Tais tipos compreenderam: a) o 

politeísmo (que o cristianismo designou de paganismo), em que se concebem seres 

sobrenaturais múltiplos, os deuses, responsáveis, cada um, por certo tipo de fenômeno, de 

propriedade das coisas ou de acontecimento natural ou produzido pelo homem: entre os 

romanos, o deus Vitumnus propiciava vida à criança, Ops protegia-lhe o nascimento, 

Potina mitigava-lhe a sede, Barbatus desenvolvia a barba dos jovens, Statulinus velava 

sobre os que se achavam de pé, Rurina governava as campinas; Vallonia, os vales. Além de 

centenas de outros, os doze principais habitavam o Olimpo: Júpiter, Juno, Vesta, Ceres, 

Apolo, Diana, Minerva, Mercúrio, Vênus, Vulcano e Netuno, em Roma, a que 

correspondiam, na Grécia, Zeus, Hera, Héstia, Deméter, Apolo, Artemis, Atena, Hermes, 

Afrodite, Hefesto, Poseidon e Ares
10

. O descrédito do politeísmo, a convicção de que Zeus 

detinha mais poderes do que os demais deuses, a conclusão de que os fenômenos se 

verificavam sempre conforme regularidades e não segundo o capricho dos deuses, levou ao 

                                                   
9
 Religião não é sinônimo de teologia; porque a religião apresentou, sob o politeísmo, e apresenta, sob o 

monoteísmo, forma teológica, confunde-se a primeira com a segunda, como se religião, toda religião, 

fosse teológica. Não é assim: religião, segundo a sua etimologia (re + ligare) significa o conjunto de 

princípios que disciplinam o indivíduo e permitem-lhe congregar-se com os demais. Vide, para além do 

Catecismo Positivista, de Comte, Escolas Filosóficas, de Ivan Lins, Religião, uma criação da 

Humanidade, de Ruben Descartes de Garcia Paula, e A religião da Humanidade, de João Henrique 

Lagarrigue. 
10

 “A idéia originária que os primitivos, não ainda socialmente organizados, tinham de si e da vida, foi a 

de que o homem fosse não o senhor, porém o servo da natureza. A ela, em cada um dos seus aspectos 
estáticos e em cada uma das suas manifestações dinâmicas (as árvores, as pedras, as fumaças, a chuva, os 

raios etc..) os primitivos atribuíram uma alma que a invadia e a influenciava (é o animismo). Espantados e 

aterrorizados pelo mistério do mundo, os homens sentiam-se inteiramente à mercê de forças obscuras, de 

influências inexoráveis que começaram a identificar, lentamente, uma após a outra e que passaram a 

adorar como numina (do étimo indo-europeu “neu”, que indica movimento), ou seja, como potências 

expressivas de vontades às quais os seres humanos não podiam resistir, vontades que não se exprimiam 

por palavras de comando, porém por sinais reveladores (por isto “numen” é ligado a “nuo”= revelar com 

sinais).” GUARINO, A. História do direito romano. Nápoles: Eugenio Jovene, 1969, p. 107-108; 

tradução minha do italiano. Da revelação por sinais, a observação das entranhas dos animais e do vôo dos 

pássaros como manifestações da vontade dos deuses. 
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monoteísmo; b) o monoteísmo, em que a pluralidade de deuses é substituída pelo deus 

único, governador exclusivo de todos os fenômenos e acontecimentos relativos ao mundo e 

ao homem. O cristianismo é o monoteísmo ocidental. 

 Ao politeísmo antecedeu o feiticismo, em que o ser humano considera os objetos e 

os fenômenos naturais como dotados de vida, de pensamento, vontade, sentimento e ação 

semelhantes aos seus próprios. Assim, uma pedra lançada ao alto cai porque quer e não por 

efeito da gravitação; a chuva ocorre porque é um ser que se manifesta da forma como a 

vemos, por vontade própria. Na primeira fase do feiticismo, cada objeto e cada fenômeno, 

individualmente, constituíam um feitiço; quando os astros tornaram-se feitiços, surgiu a 

idéia de deus, sob forma de astrolatria que, por sua vez, conduziu ao politeísmo. Assim, a 

seqüência histórica das formas de interpretação da realidade é: feiticismo, astrolatria, 

politeísmo, monoteísmo. 

 Demonstrar a veracidade da lei dos três estados levou A. Comte a uma longuíssima 

disquisição histórica, nos volumes V e VI do Curso de Filosofia Positiva, enquanto no 

volume III do Sistema de Política Positiva analisa a história humana, que distribui por 

épocas conforme o respectivo sistema mental.  

  A demonstração (no Curso de Filosofia Positiva) compreende a exposição da forma 

como as teorias relativas à sociedade passaram pela teologia e pela metafísica e até que 

ponto alcançaram a positividade, ao longo do passado feiticista e teocrático (comum a 

todos os povos antigos), da época politeica (no Egito, na Grécia e em Roma), do 

monoteísmo cristão, da idade média e da modernidade. A análise (no Sistema de Política 

Positiva) aprecia as sociedades feiticistas, politeicas, monoteica e modernas, nos seus 

vários aspectos e no seu valor no conjunto da evolução humana. 

  Ambas obras  (Curso e Política),  detém-se, também, na civilização romana: no 

volume V da Filosofia, Comte enfoca-a como sociedade politeica e expõe como e em que o 

politeísmo condicionou-a; no volume III da Política, ocupa-se dela como etapa da evolução 

total da espécie humana. Roma como fase religiosa e Roma como etapa do progresso. 

  Nestas duas análises, há referências ao direito romano, público e privado. Dado o 

caráter extremamente abstrato de toda a obra de A. Comte
11

, a sua compreensão exige 

                                                   
11

 Pedro Laffitte, na França, e David Carneiro, no Brasil, retomaram as exposições históricas de A. Comte 

em concreto, mediante a indicação minuciosa de nomes, datas, lugares. De Laffitte, a Sociedade 

Positivista de Paris publicou, dentre outros, em 1932, o volume II de Os grandes tipos da Humanidade, 

em que biografa Homero, Aristóteles, Arquimedes e César, e situa-os nos respectivos meios históricos. 

David Antonio da Silva Carneiro (1904 – 1990), erudito do Paraná e historiador de vasta produção, 

escreveu a História geral da Humanidade através dos seus maiores tipos, em 7 volumes, segundo a 

seqüência de personagens do Calendário Positivista, e dos quais o intitulado Civilização Militar trata da 

antigüidade greco-romana. 
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conhecimentos concretos de história, filosofia, ciência e mesmo literatura. Exige-os, em 

grau menor e acessório, de direito romano. 

  Primeiramente, caracterizarei as sociedades politeicas, consoante o Curso de 

Filosofia Positiva, para entender-se o meio mental em que se desenvolveu a sociedade 

romana; a seguir, acompanharei a filosofia da história do Positivismo, com base no Sistema 

de Política Positiva, no que concerne à civilização romana, para caracterizá-la e o seu 

papel na evolução da humanidade
12

. Por fim, compreendida a natureza da civilização 

romana e o seu lugar histórico, elucidarei o quanto, de Direito Romano, é necessário para a 

compreensão de ambas, nos textos de Comte, mediante a sua citação, seguida pelos 

respectivos esclarecimentos. 

   A primeira parte relaciona-se com a religião dos romanos; a segunda, com o seu 

meio e a sua obra, em geral; a terceira, com aspectos da sua obra jurídica
13

. Uma vez 

definido o contexto maior, de civilização, deter-me-ei no menor, de direito. Em jeito de 

complemento, no anexo desenvolvo alguns traços do modo de ser e da mentalidade 

romanas. 

 

  O politeísmo.14 

  O politeísmo manifestou-se sob três formas, que originaram três tipos de sociedade: 

o politeísmo conservador, a que correspondeu a teocracia; o politeísmo intelectual, a que 

correspondeu a civilização grega (que durou treze séculos),  o politeísmo social, que se 

exprimiu pela sociedade  romana (que durou onze séculos).   

  No politeísmo atenua-se o espírito teológico do feiticismo pois, neste, todos os 

objetos e fenômenos eram considerados dotados de vida semelhante à do homem, ao passo 

que, no  politeísmo, eles tornam-se destituídos de vida e de atividade, e o governo de uns e 

de outros passa a ser atribuído a seres diferentes deles e que se encontram fora deles. 

                                                   
12

 O capítulo correspondente, quinto do terceiro volume da Política, merece leitura atenta pelos 

interessados em geral e, também, pelos romanistas. Demais, todo o volume é altamente enriquecedor e 

merecedor de igual detenção. Falta, ainda, no Brasil, os estudiosos descobrirem-no. Para mais da criação 
da sociologia, a obra de Comte encerra duas interpretações do passado humano: uma, pelo aspecto das 

leis dos três estados (no Curso de Filosofia Positiva); outra, concernente às etapas da civilização 

ocidental (no Sistema de Política Positiva). 
13

 Há algumas repetições no Sistema de Política Positiva em relação ao Curso de Filosofia Positiva, na 

parte que entende com os romanos e não só. Mantive-as, por fidelidade ao texto original, que acompanho 

pari passu, como para evitar omissões que desfalcariam as exposições correspondentes de observações 

que, se Comte as registrou, é porque lhe importava transmití-las ao leitor. 
14

 Esta secção baseia-se na qüinquagésima lição do Curso de Filosofia Positiva, o que explica o 

substantivo lição ao invés de capítulo. Redigido em 1840, o seu sugestivo sumário exprime: “Apreciação 

geral do principal estado teológico da humanidade: idade do politeísmo. Desenvolvimento gradual do 

regime teológico e militar”. 
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  O politeísmo era hostil ao desenvolvimento da ciência, porquanto ela explica os 

fenômenos por leis naturais invariáveis e ele os explicava pela intervenção arbitrária dos 

deuses, que variava livremente e era, assim, incompatível com a regularidade que a ciência 

descobre nos fenômenos. Por outro lado, os pormenores dos fenômenos começaram a ser 

percebidos como imutáveis, o que originou o conceito de destino ou fatalidade, por sua vez 

regido por deus próprio, que subalternizava os demais, rudimento do princípio da 

invariação das leis naturais. 

  A concepção da pluralidade de seres divinos constituiu o primeiro despontar da 

atividade intelectual, inexistente no período anterior do feiticismo, porquanto, neste, cada 

objeto era considerado autor dos fenômenos que sediava, ao passo que a formulação da 

idéia de agentes exteriores, como seus autores, exigia esforço de observação e reflexão, 

graças ao qual desenvolveu-se o espírito de observação e de indução, ou seja, de 

constatação da realidade e de generalização de certos fatos.  

   Porque associava todos os fenômenos ao destino das pessoas
15

, o politeico 

interessava-se por acontecimentos e fatos que, de outra forma, seriam desdenhados, como a 

meteorologia, os sonhos, o fogo, a anatomia dos seres. 

  A arte politeica desenvolveu-se a um grau que não se repetiu, ao longo de toda a 

história, ao mesmo tempo em que se incrementou a imaginação, mercê da concepção dos 

seus inúmeros deuses, cujos trajes, costumes, vida e intervenção (na natureza, na 

sociedade, nos indivíduos) os poetas cantavam e cujas produções tornaram-se plenamente 

populares, em vista da comunhão de mentalidades entre eles e o seu público. 

  Enquanto, no feiticismo, a intervenção do ser humano em a natureza era reputada 

sacrílega, porque alterava o estado dos objetos divinizados, sob o politeísmo tal restrição 

desapareceu, o que fomentou a atividade industrial (o papel do homem como agente da 

tranformação social e do mundo inorgânico), que a crença na coadjuvação divina favorecia 

e que o sacerdócio disciplinava. 

  Formou-se a classe dos sacerdotes, intérpretes da vontade dos deuses e 

intermediários entre eles e o público, e um culto religioso, sob a forma de festas variadas e 

numerosas, que ocasionavam a aplicação das belas artes e o encontro das gentes. 

  Ao tempo, a principal atividade humana era belicosa, motivo porque a produção 

material existia, essencialmente, em função da guerra, com a fabricação de armas, 

equipamentos, máquinas, vitualhas etc..   

                                                   
15

 Para o politeico, todo acontecimento natural interferia na vida humana, de onde a sua mentalidade 

supersticiosa. 
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  Era inevitável o caráter guerreiro da sociedade; apenas a guerra propiciava ao 

governo estabilidade de instituições e preponderância da vida industrial no comum do 

povo. As guerras da antigüidade constituíram meios de civilização, mercê da sujeição, de 

povos conquistados, ao seu conquistador, única forma de, entre eles, instituir a paz e, 

mercê dela, levá-los à atividade industrial
16

.   

  As guerras politeicas eram, quase todas, religiosas, na medida em que cada nação 

cultuava divindades próprias, que, por meio dos exércitos, combatiam as do inimigo. Os 

deuses do derrotado submetiam-se aos do vitorioso, o que permitia o acréscimo de outros, 

aos do vitorioso e a adjunção da população perdedora à vencedora, sob a condição de 

reconhecer a superioridade dos deuses desta. 

  Havia (a) comunicações das divindades com os humanos, por meio dos oráculos e 

dos augúrios, em que as populações sinceramente criam e que possibilitavam a 

manutenção do acatamento às determinações religiosas; (b) apoteoses, pelas quais se 

enalteciam os homens de mérito superior, notadamente militar, que exalçavam os que a 

recebiam à condição de deuses ou semi-deuses e que o cristianismo arremedou, com as  

beatificações.   

  Havia, também, escravidão e confusão do temporal com o espiritual, notas mercê 

das quais o estado social do politeísmo inferiorizou-se, por comparação com o monoteísmo 

que lhe seguiu. 

  A escravidão da antiguidade originou-se das guerras (escravizava-se o inimigo 

derrotado) e constituiu enorme progresso moral e industrial, pois, mercê dela, poupava-se a 

vida do derrotado, cuja atividade se aplicava aos serviços pacíficos ao invés de, como 

anteriormente, matá-lo e desaproveitar-lhe a utilidade.  

  Ela foi benfazeja, também, para os próprios escravos, que se dedicavam às 

atividades industriais (agricultura, fabricação de objetos, prestação de serviços, negócios 

comerciais), como garantia de vida e, mais tarde, como critério da sua libertação; 

representou meio de educação e de progresso porquanto senhor e escravo trabalhavam 

combinadamente, em benefício mútuo. Malgrado a sujeição jurídica e a dependência do 

escravo em relação ao seu senhor, a condição do segundo foi incomparavelmente melhor 

                                                   
16

 Enquanto as guerras antigas constituíram meios de civilização e, pois, de progresso social, depois da 

antigüidade deixaram de sê-lo. Nas sociedades de então, o embate correspondia à sua forma normal de 

existência; depois, ao contrário, o normal passou a ser, gradualmente, a atividade pacífica e industrial, em 

que o ataque é substituído pela defesa e, finalmente, pela ausência de violência, que se anacroniza como 

elemento normal da vida dos povos. Não que, após a antigüidade, as guerras desaparecessem de todo: elas 

persistiram, crescentemente como anomalias. Tal sucessão de fases, relativas à atividade, é objeto da 

segunda lei dos três estados de Augusto Comte.  
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do que a dos escravos negros, na escravidão moderna. Ela constituiu estado normal da 

época
17

, que perdurou por séculos a fio, sem ocasionar perturbações. 

 Pela confusão do temporal com o espiritual, coincidiam as pessoas das autoridades 

morais com as das governamentais. Não havia a separação, que despontou na idade média, 

entre o sacerdócio, que aconselha e exorta para modificar os sentimentos e as opiniões, e o 

governante, que ordena e condiciona os comportamentos. Os capitães militares eram 

sacerdotes, cujas funções incluíam o comando guerreiro e que funcionavam como 

instrumento da autoridade militar. Assim, a nota distintiva da política da antigüidade 

consistiu na identidade entre quem preconizava os costumes e a mentalidade, por um lado, 

e quem emitia as obrigações governamentais, por outro, o que representou o mais poderoso 

apoio da disciplina que exigia a execução das guerras.
18

 

 Moralmente, o comando absoluto que a escravidão permitia desfavorecia o cultivo 

do império dos senhores sobre si próprios, favorecia a libertinagem sexual e a crueldade 

sobre os escravos. Politicamente, a identificação entre os sacerdotes e os políticos originou 

a subalternização da moral à política, em que os preceitos da primeira variavam conforme 

os interesses da segunda. 

 Por outro lado, graças à predicação dos sacerdotes, o politeísmo desenvolveu (a) a 

moralidade pessoal, com a vida militar como critério; (b) como moralidade social, o 

patriotismo, o respeito pelos velhos e pelos antepassados; (c) a moralidade doméstica, 

mercê da introdução da monogamia. 

 Houve três formas de politeísmo: o egípcio, o grego e o romano.  

 A forma egípcia distinguiu-se pela existência das castas, camadas sociais em que as 

profissões e os ofícios eram hereditários, por via da imitação (no Egito, na Caldéia, na 

Pérsia, no México e no Peru, entre os gauleses, os etruscos e não só), sob a preponderância 

absoluta da casta sacerdotal, que usava também o medo, sob a forma de terrores 

supersiticiosos, para manter a sua dominação. Surgiu uma classe especulativa, de teóricos. 

Estável, a sua ordem política não apresentava mutações e, com o passar do tempo, tornou-

se hostil ao progresso humano, devido ao seu imobilismo excessivo. 

                                                   
17

 Diferentemente da escravidão negra, que Comte qualificava de “anomalia” (COMTE, A. Sistema de 

Política Positiva. Paris. 1890,  v. III, p. 360) e de “monstruosidade”(COMTE, A. Catecismo Positivista. 

Rio de Janeiro: Apostolado Positivista do Brasil, 1934, p. 402),em que o senhor folgava mercê da 

opressão do escravo e que não se compara de modo nenhum com a antiga. Era condição de ingresso 

antigo Centro Positivista do Rio de Janeiro não se possuir escravos. 
18

 Tal concentração originou despotismos degradantes, da parte de governantes indignos. Não é, contudo, 

com base neles que se deve julgar o papel do politeísmo, ou seja, não com base nas suas distorções e sim 

conforme a sua expressão normal. Eis porque o período da decadência imperial romana presta-se a 

caricaturas e prestou-se às acusações do cristianismo então nascente, porém não serve como critério de 

julgamento da civilização romana e das suas contribuições. 
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 A forma grega individualizou-se por contínuas guerras intestinas e pela formação 

de uma classe dedicada à filosofia, às artes e às ciências, dentre as quais a matemática, 

especificamente a geometria. Em filosofia, a positividade começa a desfazer a mentalidade 

politeica, pela dúvida quanto à existência dos deuses. 

 A forma romana caracterizou-se pela guerra de conquista em que perseverou por 

séculos, como motor da sua atividade coletiva: de território limitado ao da cidade de Roma, 

no início, ela propagou-se pelo ocidente europeu, pelo norte da África e por parte da Ásia, 

em esforço que, enquanto durou, serviu como finalidade comum da atividade dos romanos. 

Incorporavam-se os povos vencidos, ou seja, uma vez obtida a sua sujeição e a cessação 

dos embates, passavam a integrar o mundo romano e a dele beneficiarem-se, ao invés de 

serem oprimidos por Roma.  

 Extinguiu-se a teocracia romana com a expulsão dos reis e com a conseqüente 

introdução da organização em república; cultivava-se a moral pessoal, que incrementava a 

aptidão do indivíduo para a guerra; valorizou-se a mulher. Intelectualmente, os romanos 

continuaram o movimento grego. 

 A passagem da república ao império coincidiu com a mudança do fito da atividade: 

conservar as conquistas ao invés de efetuá-las: não interessava expandir ainda mais o 

território submetido ao poder de Roma, porém conservar a integridade do quanto se 

conquistara.
19

 

 

 

 A civilização romana.20
  

 Sob o politeísmo progressivo, as sociedades respectivas desenvolveram-se (ao invés 

de estacionarem, como aconteceu com as teocracias): foi o caso das duas nações 

guerreiras, povos excepcionais, Grécia e Roma, assinaladas, respectivamente, pelo 

politeísmo intelectual e pelo social.  Na Grécia, a massa da população era passiva, não 

desenvolveu atividade coletiva e o seu escol originou intensa produção intelectual e 

                                                   
19

 No seu Curso, Comte dedica-se menos à civilização romana, de que trata, com pormenores, na sua 

Política. Naquele, remete o leitor ao Discurso sobre a história universal, de Tiago Benigno Bossuet, e às 

Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e da sua decadência, do barão de Montesquieu, 

cujas leituras, assim, recomenda. Na sua Biblioteca Positivista, seleção de livros que aconselhava a quem 

aspirasse a dotar-se culturalmente, incluiu o Discurso, de Bossuet, o Declínio e queda do Império 

Romano, de Eduardo Gibbon, o Manual de história antiga, de A. H. L. Heeren. Do segundo, há tradução 

brasileira publicada; do terceiro, há resumo, em edição brasileira e excerto, também publicado no Brasil 

(Declínio e queda do império romano; Os cristãos e a queda de Roma). 
20

 Esta secção condensa o capítulo quinto do terceiro volume do Sistema de Política Positiva (1853), 

intitulado Teoria Positiva da Incorporação Romana ou Apreciação Geral do Politeísmo Social. 



14 
 

artística; o escol romano pouco se votou à inteligência; aliás, assimilou os resultados do 

pensamento grego, após a consumação da expansão militar de Roma no ocidente.  

 A civilização romana distinguiu-se pela atividade coletiva, pela obra comum de 

alargamento territorial, que ocupou, preponderantemente, o conjunto dos romanos por 

séculos e que fomentou, decisivamente, a vida pública, em que surgiu a noção de pátria.  

 Enquanto, na Grécia, a especulação foi alçada a motor supremo da existência, com 

a subalternização da afetividade e da atividade, em Roma prevalecia a ação sobre a 

teorização. Lá, a atividade não se subordinava diretamente aos sentimentos, porém a 

procura comum e contínua do bem público desenvolveu os de simpatia humana, que 

presidiram ao funcionamento da sociedade romana, cujo escol chegou à concepção da 

Humanidade, vale dizer, da espécie humana considerada como reunião de todos os povos, 

graças à incorporação dos que conquistava.  

 Embora o horizonte do romano se limitasse à dominação do seu próprio estado, no 

interior dele o despontou o civismo, percepção de que todos colaboravam em atividade 

comum, animados por sentimentos de cooperação mútua. 

 A ordem romana repousava, de começo, na existência da casta sacerdotal, que, 

todavia, deixou de preponderar em face do desenvolvimento da belicosidade, que 

estimulou os desejos de influência política dos generais, origem da alteração da regra 

teocrática que fundamentava a autoridade no nascimento do seu detentor, em favor da 

escolha da autoridade conforme o mérito do escolhido, sob forma de eleições. 

 Intelectualmente, enquanto o grego ocupava-se com sutilezas filosóficas vãs, o 

romano empregava a sua capacidade mental com o fim útil de esclarecer-lhe a atividade: 

em Roma, o pensamento serviu à vida. 

  O escol romano não se dedicava aos lazeres tanto quanto o grego, ocupado que se 

achava com a guerra e com a atividade cívica. Daí a escassez da sua produção filosófica, 

embora usufruísse da filosofia, da ciência e da arte existentes, que cultivou e propagou. 

Mais contribuíram os romanos, filosoficamente, em aprimorar o politeísmo, pela 

constituição da hierarquia dos deuses e pela introdução das apoteoses. Mais racionais do 

que as do politeísmo grego, as suas crenças sobrenaturais tiveram melhor aplicação do que 

as dele. 

 Pelo lado afetivo, a atividade coletiva influenciou, favoravelmente, a existência 

doméstica, em relação, sobretudo, ao casamento, em que a forma romana era melhor do 

que a grega. As matronas de Roma superintendiam a educação dos seus filhos e 
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interessavam-se profundamente pela vida cívica; os maridos consideravam a vida de 

família como fonte de consolos e de refrigério das emoções daquela. 

 Em todos os aspectos, desenvolveu-se o sentimento de respeito pelos superiores, 

em especial o que se votava aos velhos, que adquiriram justa autoridade moral em face dos 

serviços prestados ao longo dos anos e da sua experiência de vida. 

 Limitou-se a autoridade do chefe de família, indiretamente, pela existência cívica e 

aperfeiçoaram-se todas as relações domésticas, sobretudo o governo dos filhos, que se 

tornou mais digno e menos arbitrário, quando se transformou, implicitamente, em função 

social, destinada a formar cidadãos.  Abrandou-se a autoridade do pai e o servilismo da 

obediência dos filhos, o que lhes favoreceu as afeições mútuas. 

 A escravidão assegurava aos cidadãos disponibilidade para participar da vida 

pública. Entre senhor e escravo formaram-se laços sinceros, de modo que a condição do 

escravo romano foi, em geral, superior ao quanto havia antes e ao quanto houve depois, em 

matéria de escravidão. 

 Todos estes progressos aconteceram espontaneamente, sem influência 

governamental. 

 Houve um sintoma geral do melhoramento das relações de família: a introdução dos 

nomes de família, de que resultou o fortalecimento dos laços entre as gerações e entre os 

coevos. Intensificou-se o uso das adoções, que aproximou pessoas, mesmo o liberto e o seu 

ex-senhor. 

 Ela instituiu a ligação moral entre o homem e seu meio. Na fase feiticista, a pátria 

limitava-se aos objetos móveis em meio aos quais a pessoa nascia e junto dos quais existia; 

a seguir, ela identificou-se com a casa em que se residia e com os membros da família que 

a coabitavam, ao passo que, em Roma, a noção de pátria estendeu-se: fundamentou-se na 

cooperação das pessoas, que a sentiam como existente, graças à atividade coletiva, que 

desenvolviam em um centro que amavam,  a cidade de Roma. Assim, a pátria exprimia o 

conjunto das famílias que nela viviam, era percebida pela sua cooperação recíproca, 

sediava-se na cidade que lhes era comum.  Tal concepção emanou da atividade coletiva das 

conquistas, em que se somavam os esforços pessoais.  

 Apenas Roma realizou, plenamente, a noção de pátria: nela, havia cooperação 

mútua sentida como tal e respeitada; tal colaboração evocava a memória do seu passado, as 

emoções em relação ao presente e os votos em relação ao futuro, sentimentos que 

presidiam à atividade que se praticava em comum e continuamente.  
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 Nos efeitos que se verificaram ao longo do tempo, a atividade romana, no interior 

da cidade, suscitou a noção de pátria e intensificou-a, ao passo que a atividade exterior 

engrandeceu-a, pela sua expansão territorial: Roma tornou-se mais romana e a romanidade, 

maior. 

 A propriedade territorial originou o poder político, o que inovou a forma de 

proveniência das autoridades, em relação ao critério do passado teocrático, o nascimento 

na casta dirigente. 

 Da expansão militar advieram fortunas independentes do nascimento dos seus 

possuidores, origem da oposição entre a classe dos patrícios e a dos plebeus, para abrandar 

a qual instituíram-se os cavaleiros, que permitiu aos novos ricos ascender regularmente ao 

poder. 

 Criou-se o confisco, índice de que não se atribuía mais, como na teocracia, origem 

divina à propriedade (deus a concedia ao seu titular; retirar-lha representava sacrilégio e 

infração ao estado de coisas instituído por ele), porém humana. Ela era absoluta, a salvo de 

regras relativas à gestão do que se possuía. 

 Criaram-se instituições judiciárias, cujas decisões assentavam-se em motivos 

humanos, equivalentes à moral laica. 

 A atividade militar desenvolveu o respeito pelos superiores, principal base da 

disciplina da sociedade guerreira. Tal disciplina apresentava destinação precisa (as 

operações bélicas), sempre reconhecida e ligava-se a motivos humanos (e não 

sobrenaturais, diferentemente do respeito teocrático), o que confirma a tendência da 

civilização romana em direção à laicidade.  

 De começo, atribuía-se origem divina aos chefes, como filhos dos deuses, pelo que 

a sua autoridade era teocrática, ou seja, o poder governamental e o religioso eram 

encarnados nas mesmas pessoas. Eles exerciam ofícios sacerdotais, antes de assumirem o 

mando militar e durante o exercício deste. Com a expansão das conquistas surgiram chefes 

plebeus e profanos (fora do sacerdócio), que se acatava por motivos laicos. 

 Ao mesmo tempo, a vida militar desenvolveu a dedicação dos chefes pelos seus 

subordinados, origem de devotamentos habituais admiráveis. 

 Para mais, a atividade coletiva melhorou os costumes individuais, dos governantes 

e dos governados, mercê da necessidade de regular a vida pessoal pela sua destinação 

social, em relação ao ímpeto para a ação, à persistência nela e à prudência pela qual se 

refreia a atividade. Desenvolveu-se, assim, o império do indivíduo sobre si próprio, 

primeira fonte da educação. 
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 A conquista dos inimigos elevou os povos conquistados, graças à transmissão da 

cultura romana e do estado de civilização que Roma alcançara, superior aos deles. Como 

versejou Virgílio, poupavam-se os submissos e submetiam-se os orgulhosos.  Sábios e 

magnânimos, os romanos respeitavam os usos dos vencidos e somavam estes a si, 

integrando-os na sua civilização, mercê, por exemplo, do acolhimento dos seus deuses, 

pelo senado, e do edito de Caracala, que tornou cidadãos todos os habitantes do império.  

 Não obstante Roma combatesse por séculos, as conquistas que efetuou abrandaram 

as destruições que as guerras até então provocavam, porquanto ela limitava o seu emprego 

à medida necessária para obter a dominação, quando falhavam as vias diplomáticas. As 

guerras romanas custaram menos mortes e opressão do que as gregas, mortíferas e estéreis, 

bem como do que as lutas que dilaceram o ocidente desde a idade média. Ao mesmo 

tempo, elas beneficiaram os povos que Roma venceu, porque evitaram mais guerras, deles, 

entre si. 

 A ação romana desenvolveu-se em relação a populações sedentárias, dotadas de 

residência em lugares determinados, únicas passíveis de serem submetidas; dentre elas, a 

conquista não aconteceu sobre as teocráticas, que, embora facilmente vencidas, não 

adotavam a forma romana de viver. Ao contrário, a conquista resultou favoravelmente 

quanto aos povos semelhantes ao romano, que professavam, como ele, politeísmo 

guerreiro, progressivo e que aspiravam a dominar os demais. Roma conquistou-os para não 

ser por eles conquistada.  

 Em meio à multiplicidade de povos que, como Roma, aspiravam à supremacia, ela 

prevaleceu porque reuniu condições favoráveis para tal: era cidade continental, próxima do 

mar, cercada por povos sedentários; poderia tornar-se marítima, quando fosse o caso; as 

suas cercanias sustentavam-lhe a população. 

 Uma vez conquistada a Itália inteira, sucederam-lhe a Espanha, a Gália, a Grécia, a 

Ásia menor e o Egito. 

 Malgrado a contigüidade geográfica da Gália em relação à Itália, a sua conquista 

sucedeu à da Espanha (descontínua em face da Itália) porque, além de clima melhor, 

propiciava saídas marítimas e continha populações desunidas, o que lhes facilitava a 

sujeição. Em contrapartida, a Gália pouco interessava (salvo as suas costas meridionais) e 

continha nação unida, belicosa e provocadora, que invadiu Roma seis vezes. 

 A primeira fase da conquista romana (de expansão na Itália) operou-se lentamente, 

sob o regime da realeza e durante ela desenvolveram-se as qualidades do seu povo. A 
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longa luta entre Roma e Cartago demonstra que a incorporação devia ser terrestre e não 

marítima, dada a continuidade que apenas as operações da primeira forma permitem. 

  Aos reis substituiu-se a aristocracia (sob o regime da república), centrada no 

senado, cuja sabedoria alcançou unir as classes antagônicas de patrícios e plebeus e  

permitiu o acesso dos segundos aos cargos públicos, até então exclusivos dos primeiros. 

 O longo período da conquista da Itália suscitou, em todas as classes, uma ligação 

habitual da vida pública à privada, em que, se às pessoas em geral, importavam os seus 

interesses pessoais, importavam-lhe, mais, os de Roma. Nenhuma outra época ofereceu 

tantos exemplos de abnegação real e de nobre obediência, honrosos ao nome romano. 

 Durante a expansão territorial, a vida militar fortaleceu a disciplina sem servilismo; 

quando, no entanto, ela se achou suficientemente avançada (pela ocupação da Espanha) e 

impossibilitava retrocessos, decresceu o respeito dos soldados pelos seus chefes e 

instaurou-se a desobediência no exército.  

 Na fase da conquista da Gália, a disciplina da tropa e a dignidade dos chefes decaiu 

ainda mais: se antes os patrícios identificavam-se com os destinos da república, já agora, 

depois da ruína de Cartago, eles, egoisticamente, desejavam, nos ermos, vastos domínios 

territoriais ou ricos cargos governamentais. Ao mesmo tempo, o senado recusava as 

melhores pretensões da plebe, que se lhe tornou hostil. 

 Sobrevieram, então, conflitos incomparáveis, desencadeados pelos irmãos Graco, 

em relação à propriedade fundiária, durante os quais surgiu, da plebe, um seu herói, Mário. 

 O movimento popular foi superior à resistência senatorial, porquanto tendia a 

modificar a sociedade romana em benefício da evolução social, mediante a instituição de 

um governante individual, que subalternizasse a autoridade coletiva do senado, alteração 

que se tornou necessária quando a expansão das conquistas estendeu-se o suficiente para se 

tornarem prioritárias a sua conservação e as solicitudes do interior do império, exigências 

que dispunham os estadistas dotados de mérito intelectual e moral a dedicarem-se ao 

serviço do povo. 

  César personificou, pela sua incomparável superioridade, o melhor modelo da 

civilização romana. Ele fez prevalecer, de então por diante, a conservação sobre a 

expansão; mais do que outra personagem histórica, achou-se à altura da sua missão, de 

transformar os êxitos guerreiros em ímpeto industrial. 

 A incorporação da Gália suscitou a forma de governo unipessoal adaptada ao 

destino que passou a ser o de Roma. Enquanto à expansão conveio a autoridade 
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aristocrática do senado, na manutenção passou a convir a forma imperial, que se instaura 

com Otávio ou, de fato, com César.  

  Império e realeza diferenciaram-se entre si. No império (27 a. C. a 476), o chefe 

supremo foi, corretamente, nominado de ditador perpétuo, o que lembrava a autoridade 

republicana, assim designada; a necessidade de que ele comandasse o exército produziu-

lhe o título de imperador, diferente do de rei (que se usou no período da realeza, de 753 a. 

C. a 510 a. C.). Eletivo que era o cargo de imperador, as eleições dos imperadores 

(malgrado atabalhoadas) distinguiram pessoas melhores do que os antigos cônsules, em 

vista da superioridade social do exército em comparação com a massa plebéia. 

 Diferiu o império da realeza principalmente pela sua conotação teocrática, devida à 

divinização de imperadores
21

, mesmo em vida, o que, no entanto, não lhes fortaleceu a 

autoridade, em face do enfraquecimento geral das crenças politeicas. 

 Os estadistas compreenderam que a conquista era passageira e que, uma vez 

encerrada, a vida militar deveria ser substituída pela atividade industrial, o que levou à 

transformação do ataque em defesa e a que os imperadores protegessem os escravos, 

favorecessem-lhes a alforria e honrassem os libertos, por modo a preparar a extinção da 

escravidão. Demais, a principal solicitude dos imperadores consistiu em incrementar os 

benefícios da civilização que Roma desenvolvera e propagá-los por todo o território dos 

seus agora extensos domínios. 

 Com o regime imperial coincidiu a conservação dos territórios conquistados, que 

passou por três fases: a do prolongamento da ascenção militar, a da conservação 

propriamente dita, a da decomposição do regime, em três séculos sucessivos.  

 Na primeira, incorporaram-se a Germânia e a Bretanha, por negociações e lutas, 

caráter essencial da política externa romana, que em relação a elas é mais perceptível. (  Os 

romanos desejavam prevalecer politicamente sobre os demais e usavam a força apenas 

quando falhava a diplomacia. Daí que tantos povos houvessem se voluntariado a 

incorporar-se ao domínio romano, o que lhes permitia comungar de uma civilização mais 

desenvolvida do que a sua própria.). 

 Otávio governou sociocraticamente, pela destinação de todas as classes sociais ao 

bem comum, nota que Tibério acentuou. Por influência grega, difundem-se a literatura, a 

escultura e a música. 

 Essencialmente de conservação, a segunda fase principiou com Trajano, o melhor 

dos imperadores, pelos seus sentimentos, inteligência e caráter. Foi escolhido pela 
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“hereditariedade sociocrática” 
22

, em que o titular do cargo indica o seu sucessor, exemplo 

que se repetiu muitas vezes. A atividade transforma-se em pacífica, (caráter que se acentua 

progressivamente), origem de imensas obras, públicas e privadas. 

 A aptidão dos romanos à vida industrial originou-se da guerra, na medida em que 

ela depende de atividades que a sustentam, como a agricultura, a manufatura, a fabricação, 

o comércio, a criação, de que houve honrados chefes entre os cidadãos ricos. Devido a isto, 

os costumes achavam-se preparados quando passou a interessar mais produzir 

pacificamente do que combater e ocupar. 

   Intelectualmente, os romanos sabiam distinguir os verdadeiros pensadores dos 

meros discursadores; o fundo, da forma; a declamação, da produção. O seu principal 

esforço dirigiu-se ao melhoramento da história, em cuja narração percebia-se o 

encadeamento dos fatos posteriores em relação aos seus antecedentes.  Tácito sobressaiu 

dentre os historiadores. 

 Na terceira fase, de decomposição, verificaram-se discórdias políticas, violências na 

sucessão dos imperadores e as invasões germânicas. 

 Malgrado as declamações do cristianismo, durante os séculos em que durou o 

império, houve um sem número de imperadores de bem e escasso número de odiosos, na 

situação mais própria ao desenvolvimento desenfreado dos impulsos bons e maus. 

 Na fase imperial surgiram duas inovações, uma espiritual, o cristianismo, a outra 

temporal, a feudalidade.  

 Encerrada a conquista, cessou o estímulo da atividade coletiva que, até então, 

fundamentara a moralidade pública e privada; ao mesmo tempo, a imensa acumulação de 

riquezas induziu os ricos aos desregramentos que lhes inspirou a vida ociosa, já destituída 

do moderador que correspondeu ao politeísmo, então desacreditado. 

 Tornou-se necessário um regramento moral das populações, voltado, sobretudo, aos 

sentimentos, e que dependia da emancipação doméstica das mulheres e da extinção da 

escravidão. Ele constituiu-se sob a forma de monoteísmo, crença em um só deus, comum 

às populações conquistadas por Roma. A própria expansão romana, ao sujeitar vários 

povos politeicos, favoreceu-lhe o advento que, intelectualmente, foi facilitado pelo dogma 

do destino, comum aos diferentes politeísmos e segundo o qual há um poder central, que 

subordina os diferentes deuses. 

  Transformou-se o politeísmo em monoteísmo graças à explicitação da autoridade 

do deus superior que, de soberano, passou a único, concepção que os gregos, de Sócrates a 
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Platão, não conceberam, porém desenvolveram (e que os egípcios conceberam e 

institucionalizaram). 

 Dado que o monoteísmo propagou-se sob a vigência do politeísmo, ele 

desempenhou papel de conselheiro e não de autoridade política, o que lhe propiciou 

sabedoria psicológica porquanto, incapaz de modificar os atos, procurou influenciar as 

vontades, efeito para o qual a modificação dos sentimentos, motores da vontade, é 

decisivo. Eis porque o cristianismo dedicou-se ao estudo da afetividade humana. 

 Ele fundamentava a sua autoridade na revelação sobrenatural e adotou um 

personagem (Jesus) que encarnava a própria divindade e que, diretamente, enunciava as 

bases essenciais do dogma, do culto e do regime, ao invés de estes serem transmitidos aos 

fiéis pelos sacerdotes, intermediários entre eles e a divindade. 

 Duas influências facilitaram o advento do cristianismo: 1- a fé dos judeus, cuja 

revelação, expressa pelos seus livros, já sacralizados, ligou-se à da crença que se formava e 

fortaleceu-a, porquanto continham a idéia do deus único; 2- a atuação do verdadeiro 

fundador do cristianismo, S. Paulo, cujas cartas contém os fundamentos do culto, do 

dogma e do regime daquela religião, como, por exemplo, a doutrina da natureza e da graça. 

Ele escolheu Jesus como protagonista da religião, dentre os vários aventureiros que 

tentavam, então, fundar o monoteísmo, mediante a alegação da sua divindade pessoal.  

 O escol romano antipatizava com o cristianismo porque este contrariava os fins 

terrestres da existência humana: enquanto os romanos mais elevados eram dotados de 

senso de realidade prática e haviam pressentido a noção de Humanidade, eram laicos em 

relação ao destino da vida, o cristianismo opunha-se à aplicação terrena do sentimento, da 

inteligência e da atividade, em favor da preocupação com a vida eterna, mercê da qual 

consagrou um incomparável egoísmo, adverso à vida pública, que os romanos adotavam 

como o regulador da vida. Cristãos e romanos típicos norteavam-se por critérios 

antagônicos: aqueles, pela vida póstuma; estes, pela vida presente; os primeiros, pela 

salvação individual, os segundos, pela obra comum. 

 Além disto, o cristianismo repudiava os antecedentes históricos, sobretudo 

romanos, ou seja, desprezava todo o passado humano, por não haver sido cristão; as suas 

explicações teológicas eram absolutas, porque reveladas pelo próprio deus, o que 

comprimia a inteligência; o seu otimismo, em que a divindade tudo prevê e a tudo provê, 

era incompatível com a agência humana e, pois, com a indústria. Finalmente, a 

fraternidade que pregava, malgrado vaga, censurava a vida castrense, tão enraizada entre os 

romanos. Malgrado tais vícios, o cristianismo foi salutar, pela separação dos dois poderes e 
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pelo favorecimento da simpatia humana, o que os romanos não podiam perceber, 

revoltados com a natureza antissocial dos dogmas dele. Admiradores, há séculos, de 

romanos dedicados aos outros, eles desprezavam a abnegação de Cristo, que morreu para 

redimir os demais, sob a certeza da sua ressurreição, três dias depois.  

 A inovação temporal que surgiu no período imperial consistiu na transformação da 

atividade militar, de conquistadora, em defensiva, origem da diferença entre o regime 

romano, que findava, e o feudal, que dele surgiu. Gradualmente transformou-se a 

escravidão em servidão, em que o indivíduo, não mais escravo, é livre, porém acha-se 

vinculado, vitaliciamente, a certo lugar geográfico. Da fragmentação do império romano 

em vários pequenos estados surgiram os países modernos. 

 Passo agora a esquadrinhar as passagens do Sistema de Filosofia Positiva e do 

Sistema de Política Positiva que se elucidam mercê do direito romano. 

 

  

 A escravidão. 

 Citações de A. Comte. 

 Diz Comte: 

 

Para completar esta apreciação abstrata das propriedades políticas do 
politeísmo, resta-nos, atualmente, apenas considerar, à uma luz mais especial, as 
condições fundamentais do regime correspondente, de que acabamos de determinar 

o fito essencial e o espírito geral: em outros termos, devemos examinar, enfim, os 
caracteres principais que, sempre comuns às diversas formas reais de tal regime, 
mostram-se diretamente indispensáveis à sua organização efetiva. Eles consistem, 
sobretudo, na instituição necessária da escravidão e na inevitável confusão entre o 
poder espiritual e o poder temporal [...] (COMTE, 1869, v. V, p. 133, tradução 
minha). 

 
 Tornada a base individual da atividade coletiva, [a escravidão] achou-se 

profundamente incorporada a toda a existência romana (COMTE, 1890, v. III, p. 

359-360, tradução minha). 

 

 Condição de escravo. 

 Escravo era o indivíduo que se considerava objeto e não pessoa. Como coisa, ele 

não constituía família, pelo que a sua união correspondia a estado de fato, contubernium, 

que não de direito, matrimonium; ele não exercia o direito de propriedade, não possuía, não 

devia, não lhe deviam, não deixava herança; não comparecia em juízo. Agredido ou ferido, 

reagia o seu senhor, se assim o desejasse, como o faria em relação a um seu objeto que 
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alguém danificasse ou a um seu bem qualquer. Semelhantemente às coisas, havia 

propriedade individual do escravo, condominial (em que ele pertencia, simultaneamente, a 

mais de uma pessoa) ou desmembrada (em que alguém o possuía e outrem usufruía da sua 

atividade). Como os animais, poderia o seu senhor renunciar-lhe à propriedade, abandoná-

lo à própria sorte, o que o sujeitava a tornar-se objeto de propriedade por ocupação, ou 

seja, por ato de apropriação de qualquer pessoa.
23

 Desde os tempos mais remotos, a vítima 

de delito cometido por escravo dispunha de ação pela qual submetia o respectivo senhor à 

alternativa entre entregá-lo à vingança da vítima ou indenizá-la, o que não significava 

tratar o escravo como ser humano, porquanto a mesma regra existia em relação ao dano 

causado por animais e mesmo por objetos inanimados. 

 Malgrado considerado coisa, o escravo era ser humano e, como tal, pertencia, à 

exemplo dos filhos do seu senhor, à classe dos alieni iuris, pessoas submetidas à 

autoridade do chefe da família.  

 Juridicamente, inexistia diferença entre os escravos; na prática, havia tipos 

diversos: os servi sine domino, servi nullius, a ninguém pertenciam (o que lhes 

impossibilitava a alforria, porquanto esta correspondia a prerrogativa do senhor) e que 

compreendiam os condenados por crime (servi poenae) e os abandonados pelo respectivo 

proprietário (servi derelicti). Os servi alicuius pertenciam a alguém e compreendiam: a) os 

ordinários, a quem, muitas vezes, o senhor incumbia da educação dos seus filhos (como 

preceptores deles), a administração dos seus bens, em geral, de uma herdade ou do pecúlio 

do próprio escravo; b) os vicários, que integravam o pecúlio, ou seja, eram escravos 

administrados por escravo ordinário, titular do pecúlio; c) os públicos (servi publicii), 

pertença do povo romano, capazes de testar metade do seu pecúlio
24

. 

 

 Causas da escravização. 

 A escravidão consistia no estado do indivíduo em que ele era considerado objeto e 

propriedade de alguém, o seu senhor, e não desfrutava de liberdade pessoal
25

. 

 Conforme, acertadamente, observa A. Comte, ela resultou da guerra. Nas lutas entre 

povos, o vencido submetia-se ao mais forte e, tanto quanto os seus bens, transformava-se, 

como despojo de guerra, em propriedade do vencedor, que o conquistara pela força.  
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  Época houve em que os vencedores exterminavam os vencidos ao invés de reduzí-

los a escravos, porque não se concebera, ainda, a idéia de assim proceder, como porque 

não haveria aplicação para o seu trabalho. Provavelmente a idéia de escravizar decorreu da 

percepção da utilidade de fazê-lo: quando as populações desenvolveram o pastoreio e, 

especialmente, a agricultura, a necessidade de mão de obra e, ainda mais, a perspectiva do 

benefício a obter-se com o trabalho dos vencidos, levou a poupar-se-lhes a vida e a 

empregá-los em serviços úteis. Abrandou-se, em alguma medida, a violência das guerras; 

acostumou-se o vencedor a conviver com o vencido e a contar com a sua atividade; 

incrementou-se a produção da riqueza, conquanto à custa da parcela escravizada. Tudo isto 

representou avanço social, em comparação com a matança anterior dos vencidos 

(antropofágica ou não), em que se mantinha a crueldade, não se empregava a atividade útil 

dos derrotados, não se aumentava produção de bens úteis, não se habituava as pessoas ao 

trabalho metódico. 

 Admitia-se, em Roma, como princípio indiscutível e causa geral de escravização 

que a captura de prisioneiros degradava-os, automaticamente, a ela; reciprocamente, 

aceitava-se que o romano capturado na guerra fosse escravizado pelo inimigo, caso em que 

se suspendiam todos os seus direitos, que se lhe restauravam, em parte, no instante em que, 

fugitivo ou libertado, regressasse ao território romano ou ao de nação amiga de Roma, 

mediante a ficção do postliminium26
, pela qual concebia-se que o prisioneiro jamais fora 

escravizado. O regresso atribuía-lhe os direitos de liberdade e de cidadania, o pátrio poder 

e a propriedade, porém não a posse; ele recuperava os estados de direito, porém não os de 

fato. 

 Prevalecia o postliminium em qualquer momento, em relação a romanos 

capturados, em tempo de paz, por nação com que Roma não mantivesse acordo 

diplomático; quanto aos aprisionados durante guerra, negava-se a restauração da liberdade 

nestes casos: I) o capturado recobrara a liberdade após o fim da guerra ou durante tréguas, 

salvo se o retorno do prisioneiro se achasse clausulado no armistício ou se o cidadão se 

encontrasse no território do inimigo, no momento da declaração de guerra; II) o capturado 

rendera-se ao inimigo; III) o capturado era trânsfuga, vale dizer, aderira ao inimigo, ou 

negligenciara oportunidade de fugir; IV) o capturado voluntariamente conservara-se no 

território do inimigo, malgrado permissão de regresso, estabelecida em tratado; V) o 

capturado regressara a Roma, sem o intuito de nela quedar-se; VI) o capturado fora  
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entregue  ao inimigo pelos próprios romanos e, de volta, não fora recebido pelos seus 

concidadãos. 

 Nos inícios da cidade, quando Roma considerava inimigos todos os seus vizinhos e, 

séculos mais tarde, em relação aos bárbaros, admitia-se a escravização, mesmo fora de 

guerra declarada, de indivíduos pertencentes a povos com que ela não mantivesse relações 

de amizade nem de aliança e cujos direitos, assim, não se reconheciam. Qualquer cidadão 

romano poderia capturar tais estrangeiros, como bens destituídos de proprietários, e os 

escravizar.  

 No direito arcaico (753 a. C. a 130 a. C.), escravizava-se, também, mercê de venda 

do indivíduo, por ordem da autoridade ou de certas pessoas. Assim, a autoridade vendia o 

desertor e quem deixasse de se apresentar ao recrutamento (infrequens) ou de declarar ao 

fisco (incensus); o pai vendia os seus filhos; o credor vendia os seus devedores insolventes; 

o roubado vendia o ladrão. Por entender-se que o cidadão livre em Roma não poderia, nela, 

ser escravo, em todos estes casos, a escravização dava-se no estrangeiro, especificamente 

na Etrúria. Roma entregava, sem venda, a outro Estado ofendido, quem o ofendera.  

Exceto a última (que se conservou na legislação de Justiniano), as demais causas 

desapareceram, já, no direito clássico (130 a. C. a 230). Deixa de haver incensus com o 

desuso do recenseamento geral efetuado pelo pretor (dos quais o derradeiro aconteceu sob 

Vespasiano) e a sua substituição pelos recenseamentos municipais, por conseqüência da 

generalização da cidadania; deixa de haver infrequens graças à introdução do alistamento 

voluntário; suprime-se a escravização do desertor. Não mais o roubado vende o roubador, 

porém indeniza-se aquele com a execução do patrimônio deste; o devedor insolvente sofre 

penas pecuniárias impostas pelo pretor. A venda do filho pelo pai foi raríssima ou mesmo, 

na prática, inexistente. 

 No período clássico quatro são as causas de escravização (que substituíram as 

anteriores), para mais da captura por guerra: 1- por edito do pretor, existente no tempo de 

Quinto Múcio Cévola (séc. I a. C), ao livre, maior de vinte anos, que se fazia vender por 

cúmplice, sob a encenação de que era escravo do vendedor, no intuito de partilharem 

preço, recusa-se ação destinada a declarar-lhe a liberdade, pelo que o comprador o 

mantinha na condição de escravo; 2- no império, os condenados a morte pelas feras 

(condenação ad bestias) ou a trabalhos forçados, nas minas (condenação in metallum), 

transformam-se em escravos. Constantino revogou a execução por aquela forma e 

Justiniano decidiu que a condenação às minas não escravizava, para evitar a dissolução do 

casamento dos condenados; 3- por efeito do senatusconsulto claudiano, de 52 (que 
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Justiniano revogou), a mulher livre que copulasse com escravo alheio, repetidas vezes, a 

despeito da proibição do senhor dele, comunicada a ela três vezes, tornava-se escrava deste 

senhor; 4- constituição de Cômodo, vigente até Justiniano, permitia ao libertador 

reivindicar, da autoridade, a revogação da alforria, no caso de atos escandalosos de 

ingratidão (revocatio in servitutem). 

 Também se escravizava por nascimento: no período clássico, era escravo o filho de 

escrava, independentemente da condição do pai, porquanto apenas no casamento os filhos 

ligavam-se ao pai e havia casamento somente entre cidadãos (livres) e não entre um 

cidadão e uma escrava. Vigorou efemeramente a regra que atribuía a condição de escravo 

ao filho, cuja mãe o fosse, no momento do parto; na fase pós-clássica (de 230 a 530) 

porque se reputasse nascida a criança no momento em que o nascituro tivesse interesses 

jurídicos, rapidamente passou-se a considerar, por ficção, que, se a mãe houvesse sido livre 

em algum momento da gravidez, considerar-se-ia o filho como havendo nascido durante a 

sua liberdade e, portanto, livre, dado o seu interesse na liberdade. 

 Em todos os povos da antigüidade a escravidão existiu. Desde a fundação de Roma, 

os romanos levavam vida pastoral, agrícola e guerreira, pelo que, é presumível que nela, 

ela sempre haja existido. O seu direito regulava a condição do escravo, as fontes da 

escravidão, e as formas da sua extinção e a averiguação de se alguém era escravo ou não. 

  

 Abrandamento da condição de escravo. 

 Com o andar dos tempos, abrandou-se a nulidade jurídica do escravo, por 

consideração à sua condição de ser humano. 

 De longa data, no direito arcaico, admitiam-se alguns efeitos da personalidade 

humana do escravo: 1) na religião permitia-se-lhe participar do culto doméstico; o seu 

sepulcro era coisa sagrada, tanto quanto a dos cidadãos; valiam os seus votos, ou seja, as 

promessas aos deuses, emitidas sob a autoridade do seu senhor; admitia-se a participação 

do escravo em corporações religiosas e mesmo o exercício de cargos de direção nelas; 2) 

nos costumes domésticos, o escravo poderia tornar-se pessoa próxima do chefe da família, 

achava-se protegido dos abusos do poder deste, pelos limites que a mentalidade lhe criou e 

pela intervenção administrativa do censor, era punido por faltas graves após verdadeiro 

julgamento.  

 As vicissitudes da guerra, em virtude das quais todo indivíduo achava-se exposto a, 

de livre que era, tornar-se escravo, mesmo entre membros da mesma civilização e até de 

igual consangüinidade; a reduzida proporção de escravos (que, entre os romanos, motivou 
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o uso de se designar o escravo como escravo de alguém, como Lucipor, escravo de Lúcio, 

Marcipor, escravo de Márcio), a participação no culto doméstico do senhor, a 

preponderância dos escravos nascidos em casa dele, o seu interesse em sustentar auxiliares 

úteis e, especialmente, a comunhão de atividades entre o escravo e o seu senhor, 

constituíram um estado de mentalidade e de costumes favorável àquele, a quem se conferia 

um lugar digno na família deste, compensava-lhe, em termos, a inferioridade jurídica e 

tornavam a escravidão antiga (e romana) “condição infinitamente menos dura do que a dos 

escravos das colônias modernas e das tropas servis do período que sucedeu às conquistas 

da Sicília, da África e do Oriente” (GIRARD, 1923, p. 101). Assim era em decorrência da 

mentalidade de então e dos respectivos costumes, porém não do direito. 

 Contribuiu para o melhoramento da condição material dos escravos a concessão do 

peculium, pecúlio, patrimônio que, embora pertencesse, de direito, ao senhor, era gerido, 

de fato e com independência, pelo escravo, em benefício próprio, sujeito a acréscimos e a 

depreciações, segundo o êxito dos negócios do seu gestor. A qualquer momento, o senhor 

poderia reavê-lo para si, o que, na verdade, não se verificava: segundo os costumes, o 

pecúlio representava, de fato, coisa do escravo, que adquiria consideração e dignidade se o 

possuía pingue.  

 Amiúde, o senhor alforriava-o, mercê de pagamento de quantia proveniente dos 

lucros havidos com a gestão exitosa do pecúlio que, uma vez liberto, o já agora ex-escravo 

conservava como seu, a título de doação presumida. Da posse do patrimônio e da sua 

gestão autônoma, desenvolviam-se, nos escravos, as qualidades de ordem, de previdência, 

de economia e a habilidade que eles aplicavam nos negócios do senhor que este lhes 

confiava, como seus prepostos. 

 O direito, por sua vez, admitia a representação do senhor, pelo escravo, em certos 

atos jurídicos, em que o primeiro transferia a sua capacidade jurídica ao segundo que, em 

nome e lugar dele, poderia adquirir bens e créditos, porém não débitos. Enquanto ao 

cidadão era proibido adquirí-los por intermédio de outro, era permitido fazê-lo por meio do 

seu escravo (que, assim, funcionava como seu representante), em virtude do princípio de 

que tudo quanto o escravo adquirisse, adquiria para o seu senhor, desde que lhe 

incrementasse o patrimônio (e não o degradasse), motivo porque o escravo jamais contraía 

dívidas pelo senhor (sequer mediante a anuência deste), não lhe alienava bens nem 

praticava atos da vida comercial em que as vantagens resultavam de decréscimo 

patrimonial (como a venda ou a troca). Não havia representação quando ninguém possuía o 
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escravo, ou seja, quando ele conservava a sua condição servil, sem constituir propriedade 

de alguém (servus sine dominio, servo sem proprietário).  

 A partir dos fins da república, nova mentalidade propiciou alguma existência 

jurídica aos escravos, em relação aos direitos de patrimônio, de ações e de pessoa. 

 Patrimonialmente, a lei obrigava o senhor a indenizar a vítima de dano causado 

pelo seu escravo; obrigava o próprio escravo, caso viesse a ser libertado, caso em que se 

tornava civilmente responsável pelos seus delitos. O escravo vinculava-se aos contratos 

que celebrasse, a título de obrigação natural
27

; ele era credor natural se escravo de ninguém 

ou se celebrasse o negócio com o seu senhor, porquanto as obrigações constituídas pelo 

escravo reportavam-se ao senhor que não poderia ser, simultaneamente, devedor (por conta 

própria) e credor (por conta do escravo). Do negócio celebrado com terceiro pelo escravo, 

como credor, era credor o seu senhor (pois o que o escravo adquirisse, adquiria para o seu 

senhor); de negócio celebrado com terceiro, como seu devedor, era devedor natural o 

escravo (pois não podia o escravo onerar o seu senhor). Assim, o pagamento da dívida 

natural do escravo valia e extinguia a obrigação cujo cumprimento, por outro lado, o credor 

achava-se na impossibilidade de exigir. 

 Na fase do direito clássico, ao contrário de até então, o pretor permitiu que os 

senhores contraíssem dívidas pelos seus escravos (em consideração à vida comercial, em 

que há vantagem no endividamento como contrapartida de serviço que se recebe ou de 

mercadoria que se adquire), por dois procedimentos: a) o senhor encarregava o escravo de 

um negócio, instituía-o como arrais ou como seu representante em negócio terrestre, 

industrial ou comercial. Quem contratasse com o escravo, nos limites dos seus poderes, 

poderia processar o senhor como vendedor, como armador ou como representado; b) o 

senhor poderia embolsar o pecúlio, como forma de reduzir os seus prejuízos. Chamava-se 

de pecúlio o conjunto de bens (dinheiro, animais, campos, outros escravos, casas) que o 

escravo administrava e que, embora sob a tutela geral do senhor, compreendia patrimônio à 

parte. O senhor poderia, a qualquer momento, avocá-lo; na prática, fazia-o somente em 

caso de má gestão ou de falta grave de parte do escravo. Assim, este achava-se 

implicitamente autorizado a comprometer o seu pecúlio por negócios com terceiros e 

mesmo com o próprio senhor, a exemplo da concessão da liberdade mediante valor que o 

escravo oferecer-lhe-ia, com base no incremento que o próprio  obtivesse do pecúlio. De 

fato, que não de direito, o pecúlio pertencia ao escravo. O pretor admitia que, pela 
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podia exigir em juízo e cujo cumprimento voluntário produzia os efeitos previstos. 
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concessão do pecúlio, o senhor autorizava o escravo a celebrar negócios até o valor dele e, 

que, de conseqüência, sujeitava-se a sofrer processos movidos por aqueles com quem o 

escravo os celebrasse à conta do pecúlio. 

 As duas soluções pretorianas facilitaram sensivelmente a atuação industrial dos 

senhores, favoreceram a produção da riqueza, elevaram a consideração social pelos 

escravos e propiciaram-lhes enorme autonomia. Muitos escravos administravam escritórios 

comerciais, distantes da residência dos seus senhores ou geriam negócios, vitaliciamente. 

 Durante o império, no domínio processual, admitiu-se, a partir do reinado de Marco 

Aurélio, que o escravo propusesse ações perante o prefeito de Roma ou o governador da 

província para, por exemplo, reivindicar a sua liberdade com base em testamento sonegado 

por um dos herdeiros ou quando o senhor descumprisse a alforria a que se comprometera.  

 Em relação aos direitos pessoais, na fase clássica, os escravos passaram a ser 

considerados alieni iuris, pessoas submetidas à autoridade do chefe da família (assim como 

a mulher e os filhos dele), e não mais objetos. 

 Houve decisões que reconheceram os parentescos sanguíneos dos escravos, para o 

efeito de impedir casamentos, após a alforria; a lei Petrônia (do ano 19) proibiu lançarem-

se os escravos às feras, salvo por decisão da autoridade. Cláudio expropriava, do escravo 

velho e doente, o senhor que o abandonasse. Antonino, o Pio, emitiu regras, das quais uma 

punia com a morte ou com a deportação o senhor que assassinasse escravo seu ou alheio, 

sem motivos justos; outra obrigava o senhor a vender o seu escravo, com cláusula de 

jamais o readquirir, caso o tratasse cruelmente. Constituições e senatusconsultos dos 

reinados de Domiciano, Nerva e Adriano proibiram castrar escravo, mesmo sob o 

consentimento do próprio. Por outro lado, o senatusconsulto Silaniano, do reinado de 

Otávio, mandava dar tratos aos escravos de senhor assassinado, que poderiam havê-lo 

socorrido e que deixaram de fazê-lo ou socorreram-no de má-fé. Outro senatusconsulto, 

coevo de Nero, legalizou costume antigo, pelo qual executavam-se os escravos, inocentes 

ou culpados, do senhor morto por um deles. 

 A expansão territorial de Roma e as sucessivas vitórias que a propiciaram, 

originaram  enorme contingente de escravos, o que alterou a situação anterior, entre eles e 

os respectivos senhores. Em conseqüência das conquistas da Sicília, da Espanha, da Gália, 

da África, da Ásia, do Egito, havia, escravizados, 50 mil cartagineses, 150 mil epirotas, 80 
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mil teutônicos, 60 mil címbrios e um milhão de gauleses, números certamente 

exagerados.
28

 

 Desapareceu o convívio entre senhor e escravo e o seu compartilhamento de 

misteres; os senhores mal conheciam os seus escravos, cuja nomenclatura alterou-se 

também: se, antes, o nome deles formava-se do do senhor e a sua escassez não originava 

confusões, já agora, detinham nome próprio, para distingui-los uns dos outros, numerosos 

que eram, a que se pospunha a menção do senhor, como Hermodoro, escravo de Túlio 

Márcio. 

 Tal distanciamento pessoal provocou, em fins da república e no império, as 

crueldades que a história reporta e de que as leis repressivas constituem sintomas, tanto 

quanto pretendiam-se remédios. Os costumes e as mentalidades já não favoreciam o 

escravo; por outro lado, os intelectuais (como Cícero, Sêneca, Petrônio) influenciados pelo 

estoicismo, recusavam a escravidão, o que os juristas partilharam e que se manifestou na 

legislação, que tendeu a resguardar o escravo, da severidade do senhor, mesmo porque os 

próprios imperadores empregavam-nos, o que os sensibilizava à sua condição. Florentino, 

por exemplo, dentre outros, nas Instituições do Corpus Iuris Civilis, afirmava: “A 

escravidão é instituição do direito das gentes, que, contrariando a natureza, submete uma 

pessoa à propriedade de outra”. 

 Adotado como religião oficial em 379 e malgrado a sua pregação de fraternidade, 

em nada contribuiu o cristianismo para favorecer os escravos, com base na sua doutrina. 

Ele se limitou a acompanhar o movimento geral da mentalidade, em favor da proteção da 

integridade física do escravo e do reconhecimento dos seus vínculos familiares. 

Constantino, que se converteu ao cristianismo, proibiu a exposição de recém-nascidos e 

expropriava os senhores que o fizessem com escravos. Atribuía a propriedade da criança 

exposta a quem a encontrasse, a menos que ela preferisse criá-la como filho e, portanto, 

como livre, se o achador o fosse. Proibiu marcar-se o rosto dos condenados à arena ou a 
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 É fácil magnificar os números de quantidades humanas, notadamente quando a narrativa é interessada 

em acusar alguém, como, por exemplo, os da população autóctone existente no Brasil em 1500 e 

alegadamente exterminada durante a colonização, os dos escravos negros importados da África, os dos 
degregados que imigraram para o Brasil, os dos mortos na destruição das missões jesuíticas e pelos 

espanhóis na ocupação da América, os dos índios aprisionados por Antonio Raposo Tavares, os 

torturados no regime militar de 1964. Sempre que se trata de acusar os colonizadores e os poderosos do 

passado, a crítica ideológica, de boa-fé ou sem ela, o rancor dos colonizados, o revisionismo histórico, a 

lusofobia, a espanofobia magnificam as quantidades para, com elas, ampliar o drama e incrementar as 

acusações. Geralmente falta senso de proporções e mesmo bom senso, à demografia acusadora, como na 

alegação de que Antonio Raposo Tavares teria aprisionado sessenta mil índios, absurdo que a 

historiografia dos vencidos repete. Em jeito de exemplo dos exageros, vide Guia politicamente incorreto 

da história do Brasil, de Leandro Narloch, editora Leya, 2011. Nas manifestações de rua (protestos 

políticos, concentrações de paredistas, paradas da diversidade), sempre os respectivos organizadores ou 

partícipes anunciam quantidades muito superiores às que a polícia calcula. 
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trabalhos forçados, nas minas, embora autorizasse a amputação do pé direito do escravo 

fugido e a sua tortura, para obterem-se declarações, bem assim a morte em fogueira do que 

copulasse com a sua senhora. 

 Inspirado na patrística, Justiniano decidiu que seriam livres quaisquer expostos 

encontrados, ao invés de se tornarem propriedade de quem os achasse. Também Justiniano 

determinou que os vínculos de parentesco dos escravos originassem direitos de sucessão 

patrimonial. 

 

 

  

 Os nomes de família em Roma. 

 Citação de A. Comte. 

Pode-se utilmente resumir o conjunto das considerações precedentes, pela 
caracterização da aptidão doméstica da civilização romana, segundo um sintoma 
geral, que a distingue desde o seu início. Trata-se da instituição dos nomes de 
família, desconhecida antes, mas desenvolvida na idade média e respeitada pela 
anarquia moderna (COMTE, 1890, v. III, p. 361, tradução minha). 

 

 Explicação. 

 Os cidadãos romanos usavam, em geral, três designações onomásticas (tria verba): 

o praenomen, prenome, nome individual, que o distinguia dos seus familiares e das mais 

pessoas; o nomen, nome, gentilício, ou seja, designação da gens, conjunto de famílias que 

se submetiam a uma autoridade comum, o pater gentis, e que descendiam de antepassados 

comuns. Finalmente, o cognomen, cognome, que individualizava os ramos na gens, 

embora, eventualmente, consistisse no apodo, palavra indicadora de alguma circunstância 

pessoal ou familiar. Por exemplo: Marco Túlio Cícero, em que o primeiro era prenome, o 

segundo, era nome gentilício e o derradeiro, cognome. Em versão moderna: Arthur 

(prenome) Virmond de Lacerda (nome; sobrenome no Brasil; apelido em Portugal) Neto 

(cognome, relativo à circunstância do homonimato com o avô); Pero (prenome) Vaz 

(nome) de Caminha (cognome, relativo ao nascimento na vila de Caminha). 

 Nas adoções, durante a república, o adotado assumia os nomes da gens e da família 

do adotante e adia-lhes, como cognome, o de sua primitiva gens, agora com a desinência 

“ano”. Assim, Caio Emílio Paulo, adotado por Públio Cornélio Cipião, passava a chamar-

se Caio Cornélio Cipião Emiliano, uso que desapareceu na época imperial
29

. No final da 
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república, nem sempre o adotado assumia o nome do adotante
30

. O cônsul do ano 575, 

filho de um plebeu chamado Quinto Fúlvio e que fora adotado por Lúcio Mânlio Acidino, 

assumiu o nome de Lúcio Mânlio Acidino Fulviano. 

 Já o ex-escravo tomava o prenome e o nome de seu antigo senhor, e mantinha, 

como cognome, o seu nome originário, com a indicação da sua condição atual de liberto. 

Assim, Marcus Tullii Hermodorus libertus, Marco Túlio Hermodoro liberto, que enquanto 

escravo chamava-se Hermodorus Tullii Marci servus ou Marcus Tullii Ciceronis servus, ou 

ainda Marcus Tullii Ciceronis (Marco Túlio Cícero). 

 Em algumas adoções, durante o império, o adotado apenas acrescentava o seu novo 

nome de família ao originário, o que, após algumas gerações ou algumas adoções, 

resultava em nomes com cinco ou seis gentílicos, situação bastante freqüente nas 

personagens importantes e que teria representado verdadeira anomalia no direito anterior.

  

 Propriedade fundiária provincial. 

 Citação de Augusto Comte. 

Para apreciar a constituição interior da política romana, sou, assim, levado a 
caracterizar, por primeiro, a modificação decisiva que nela sofreu a propriedade 
territorial [...] 

Quando Roma estabeleceu, irrevogavelmente, a preponderância cívica da 

autoridade temporal, esta ruptura com a teocracia consolidou-se pelo advento 
político da riqueza territorial [...] Quando ela [a hereditariedade dos ofícios] foi 
gravemente alterada, a [hereditariedade] das riquezas, sobretudo territoriais, que 
não podia cessar, suscitou, gradualmente, uma rivalidade contínua entre a casta 
dominante e os novos possuidores do solo. [...] a conquista criou fortunas 
independentes do nascimento (COMTE, 1890, v. III, p. 366, tradução minha). 

  

 Explicação. 

 A modificação decisiva consistiu na aquisição fundiária, por efeito das 

conquistas, que originou fortunas novas, de indivíduos cujo nascimento não se dera em 

famílias ricas, e suscitou rivalidade contínua entre os novos ricos e os patrícios. 

 A propriedade fundiária romana dividia-se em terras romanas e provinciais.  

 As terras romanas compreendiam o perímetro da cidade de Roma e, gradualmente, 

as que ela conquistou na Itália. Formavam o ager romanus, terras romanas, dividido em 

ager privatus e em ager publicus, terras privadas e terras públicas. 
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 O uso português medieval imitou, em parte, ao menos, a nomenclatura romana. Não havia, durante a 

Idade Média, nomes de família, pelo que os indivíduos chamavam-se por um prenome, a que se seguia o 

patronímico (nome que resultava do prenome do pai seguido da desinência “es”), sucedido, finalmente, 

pela indicação da vila de origem da pessoa. Assim, por exemplo, Lopo, natural de Coimbra e filho de 

outro Lopo, chamava-se Lopo Lopes de Coimbra. Daí Antunes, filho de Antonio; Soares, filho de Soeiro; 

Lopes, filho de Lopo; Gonçalves, filho de Gonçalo; Anes ou Enes, simplificação de Joanes, filho de João; 

Rodrigues, filho de Rodrigo. 
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 As terras privadas pertenciam aos particulares e regiam-se como propriedade 

individual que eram; nos lotes atribuídos originariamente a cada gens, uma parte 

permanecia como pertença comum dos seus membros, outras dividiam-se por entre os 

vários chefes de família e chamavam-se de heredium. 

 As terras públicas compreendiam as que pertenciam ao povo, em comum: as que se 

destinavam aos serviços religiosos e públicos, os pastos comuns (pascua publica), os 

terrenos vazios, cuja posse o Estado concedia aos particulares, por aforamento, em que  

eles ocupavam-no e usavam-no, mediante o pagamento de uma quantia chamada de 

vectigal, foro, sinal certo e permanente do domínio eminente do povo sobre o terreno. 

 Limitadas, de começo, à cidade de Roma, as terras romanas estenderam-se, por 

ocupação militar, ao território da Itália. Parte delas atribuía-se aos privados e, entrava, 

assim, no ager privatus; outra parte integrava-se ao ager publicus, das colônias ou dos 

municípios, destinava-se a pastos (ager compascuus) ou ao uso de particulares (ager 

occupatorius), contra o pagamento do vectigal.  

 Muitos lotes aforados transformaram-se, na prática, em terras privadas, por 

usurpação dos ricos e dos patrícios, que os obtinham, do Estado, a troco de foros mínimos, 

ou dos plebeus arruinados pelas guerras ou endividados. O Estado poderia reavê-las e 

redistribuí-las ou reclamar o vectigal; ao contrário disto, negligenciou a cobrança deste e, 

por omissão, permitiu que se transmitissem por sucessivas heranças e perdurassem, como 

se fossem privadas, quando haviam sido concedidas a título meramente precário e 

temporário. Do abuso dos seus beneficiários originaram-se os latifúndios, para combater os 

quais Tibério Graco propôs a sua célebre lei agrária, que determinava a reversão, ao 

Estado, das terras usurpadas pelos privados, e a sua redistribuição entre os pobres. 

 Ao tempo, dois mil patrícios possuíam fortunas imensas e latifúndios nos territórios 

conquistados, ao mesmo tempo em que abundavam os pobres, destituídos de terras, em 

muitos lugares declinou a agricultura e a Itália ia se transformando em um imenso pasto de 

ovelhas.  

  A lei de Tibério Graco manifestava, exemplarmente, a função social da 

propriedade, em que as terras seriam distribuídas para serem utilizadas em proveito de um 

sem número de cultivadores, ao invés de permanecerem inúteis, sob a detenção, aliás, 

ilegal, de uma minoria. 

 Por sua vez, as terras provinciais correspondiam aos territórios ocupados por Roma, 

fora da Itália, de que algumas pertenciam aos povos submetidos, que sobre elas 

conservavam todos os seus direitos. As restantes integravam o ager publicus, como 
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pertença do Estado, que as conquistara e que as arrendava, aproveitava-as de outras 

formas, atribuía-a a colonos, restituía-as aos antigos habitantes do local respectivo ou, 

finalmente, por meio do questor, vendia a tenência delas, ou seja, o direito de alguém 

exercer-lhes a posse e o uso.  Conquanto pertencentes, de direito, ao Estado, como terras 

públicas, regiam-se, de fato, como se fossem privadas, embora sob regime diferente do 

aplicado às terras particulares da Itália.           

 Com efeito, havia diferenças entre as sesmarias provinciais e as italianas: 1) as 

primeiras pertenciam ao Estado e não se tornavam privadas; 2) os tenentes das primeiras 

pagavam ao Estado o victigal, nome genérico do stipendium (cobrado nas províncias 

administradas pelo senado) ou tributum (exigido nas que o imperador administrava), 

inexistente em relação aos das primeiras; 3) sem indenização, o Estado poderia recobrar as 

terras provinciais dos respectivos tenentes e atribuía-las a terceiros, ao passo que, na Itália, 

a revogação das concessões tornou-se impossível; 4) as terras provinciais eram res nec 

mancipi, ao passo que as itálicas eram res mancipi31
.        

 Malgrado os tenentes das terras provinciais não correspondessem, rigorosa e 

juridicamente, a proprietários (pois detinham a posse e não o título de propriedade), na 

prática equivaliam a eles, capazes que eram de conservá-las consigo, de exercer-lhes a 

posse, de perceber-lhes os frutos e apropriar-se deles como próprios, de transformá-las 

livremente, de aliená-las e de exercer ações possessórias, em relação a elas.  Enfim, eles 

fruíam das utilidades do direito de propriedade, porém não o próprio, forma subalterna de 

propriedade, que Gaio intitulou de possessão ou usufruto e que, posteriormente, chamou-se 

de proprietas, propriedade, diferente do dominium, domínio, correspondente à atual 

propriedade, ou seja, à propriedade plena e não à (atual) posse ou usufruto.  Generalizou-se 

o termo proprietas, que passou a aplicar-se, sem distinções, à mera tenência e à 

propriedade plena. 

 Todas estas diferenças desapareceram paulatinamente, no Baixo Império, em parte 

graças à concessão do ius italicum a algumas cidades provinciais (privilégio pelo qual as 

terras correspondentes a elas eram reputadas como extensão do solo italiano e, por isto, 

isentas do foro), parte pela imposição de tributos fundiários na Itália, parte pela 

semelhança de efeitos práticos entre a proprietas e o dominium embora, teoricamente, 

persistisse tal distinção até Justiniano, que a suprimiu e que uniformizou o regramento da 

propriedade territorial, independentemente da localização das terras, italiana ou provincial.  

                                                   
31

 Res mancipi eram as coisas sujeitas à mancipatio, mancipação, forma de aquisição própria dos cidadãos 

romanos.  As coisas nec mancipi não se adquiriam por mancipação. 
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 Adquiriam-se as terras provinciais por ocupação, forma de aquisição da 

propriedade de objeto que ninguém possui e que passa a pertencer a quem dele se apodera, 

e dos pertencentes aos inimigos de Roma, considerados res nullius, coisa de ninguém, de 

que o Estado romano se apropriava em razão da conquista militar (ocupatio bellica), como 

despojo de guerra. Para o romano dos primórdios, a ocupação constituía a forma por 

excelência de aquisição de móveis e de imóveis, durante o estado de beligerância; mais 

tarde, ela restringiu-se aos bárbaros e permitiu-se, excepcionalmente, ao saque inflingido 

ao inimigo. Sempre se admitiu em relação às coisas de ninguém, como as conchas 

encontradas no areal da praia, o animal caçado, o peixe pescado, a água da chuva 

recolhida.  

 

 

 

 Propriedade absoluta. Confisco. 

 Citação de A. Comte. 

 

Nesta organização geral da propriedade romana, importa observar uma inovação 
decisiva, em que o caráter sociocrático, que resulta do conjunto de tal situação, 
começa a manifestar-se diretamente. O confisco propriamente dito não podia existir 
sob a teocracia, dada a origem sobrenatural atribuída às grandes posses. Por maiores 
que fossem as violências a que os domínios sacerdotais se achassem, freqüentemente, 
expostos, pela casta militar, jamais eles foram legalmente suscetíveis de expropriação 
que seria, na opinião de todos, necessariamente sacrílega. A introdução do confisco, 
desde os primeiros tempos de Roma, anuncia, então, que a propriedade, aí, não 

derivava de fontes divinas e que, de então por diante, ela se achava humanamente 
instituída, sobretudo nos casos, sempre crescentes, das aquisições guerreiras. Contudo, 
a posse deveu conservar então,  mesmo especificar mais, o seu caráter absoluto, sem o 
qual a independência não se acharia suficientemente garantida. Por arrogar-se o poder 
de transferir ao fisco propriedades cuja concessão emanava implicitamente da 
comunidade, o Estado não se considerou competente, em Roma, para impor nenhuma 
regra de gestão. Mas a intervenção social achava-se, assim, instituída em relação à 

apropriação pessoal [...]. (COMTE, 1890, v. III, p. 367-368, sublinhei; tradução 
minha). 

 
 

 Destas duas passagens, é preciso caracterizar o direito de propriedade romano e, 

nele, o seu caráter absoluto, e o confisco da propriedade fundiária no Direito Romano. 

 

 Direito de propriedade. 

 A propriedade constitui o direito real (relativo às coisas) por excelência, dado que 

atribui ao proprietário a maior soma possível de prerrogativas em relação ao que possui, 

confere-lhe a capacidade de extrair da coisa todas as vantagens possíveis. Segundo os 
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comentadores, equivalia, positivamente, ao direito de o proprietário usá-la à discrição; 

negativamente, continha a proibição de outrem interferir nela. 

 A propriedade envolvia: a) o ius utendi ou usus, direito de servir-se do bem da 

forma como o seu proprietário entendesse, inclusivamente negligenciá-lo, abandoná-lo, 

deixá-lo deteriorar-se e deperecer, por ausência de zelo; b) ius fruendi ou fructus, direito de 

apropriar-se dos frutos da coisa, como os filhotes do animal, os frutos da árvore, os peixes 

do lago; c) ius abutendi ou abusus, direito de dispor do objeto, incondicionalmente, pelo 

qual o proprietário era livre para transformá-la, degradá-la, destruí-la e aliená-la a terceiros, 

no todo ou em parte. Enquanto os dois primeiros persistiam enquanto perdurasse a coisa, o 

terceiro desaparecia se ela se extinguisse 1) materialmente, mercê da sua destruição, ou 2) 

juridicamente, em face do proprietário, se ele a vendesse, trocasse ou desse. 

 O direito de propriedade era I) exclusivo, II) absoluto, III) perpétuo. 

 I) Era exclusivo do proprietário porque excludente de terceiros: apenas aquele 

poderia exercer direitos sobre a coisa; terceiros não os exerciam, nenhuns.  Ele era 

individual e não compartilhado. 

 II) Era absoluto, porquanto o proprietário exercia os seus direitos sem sofrer 

limitações de outrem, a menos que, por exceção, houvesse condomínio ou servidão. No 

condomínio, mais de uma pessoa possuía, simultaneamente, a mesma coisa, cuja 

propriedade não era individual, porém compartilhada e, portanto, o direito de cada um 

coexistia com direito igual dos outros coproprietários. Na servidão, terceiro ou terceiros 

usavam a coisa, em alguma medida, sem adquirir a propriedade correspondente à parte 

que usavam (nem à sua totalidade, se a usavam por inteiro).  

 Havia limitações, igualmente excepcionais e específicas, que não a 

descaracterizavam como absoluta, a saber: 1) junto da divisa do seu terreno, deveria o 

proprietário deixar, livres, dois pés e meio, ao longo dela, para servir de caminho 

comum a si próprio e ao seu vizinho; 2) o proprietário deveria permitir que a árvore do 

vizinho desse para o seu terreno, desde que distante do solo na medida de quinze pés. 

Assim dispunha a lei das 12 tábuas; os editos dos pretores repetiram-no; 3) por 

disposição da lei das 12 tábuas, que o pretor reiterou, o proprietário deveria permitir 

acesso do seu vizinho ao seu terreno, para colher os frutos que pertencessem a este; 4) o 

proprietário estava obrigado a sujeitar-se às águas que se originassem do terreno 

contíguo e adentrassem o seu, por gravidade, como também o vizinho poderia, pela ação 

aquae pluviae arcendae, opor-se às obras que ele fizesse, no seu imóvel, para desviar-

lhes o curso; 5) se o proprietário efetuasse construção ou demolição no seu imóvel, o 
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vizinho que se julgasse prejudicado poderia paralisá-las provisoriamente, até decisão 

definitiva. Assim dispunha o edito do pretor que, aparentemente, repetia regra do antigo 

direito civil; 6) se o edifício do vizinho ameaçava ruína, o indivíduo exposto a sofrer 

prejuízo por causa dela poderia exigir-lhe caução, sob forma de estipulação constituída 

perante o pretor e designada pelo nome de damnun infectum, dano não feito (in factum), 

o que não correspondia, rigorosamente, a uma limitação da propriedade, senão à 

obrigação de indenizar dano eventual causado, direta ou indiretamente, pelo uso da 

propriedade;  7) o proprietário de imóvel ribeirinho achava-se obrigado a admitir o uso 

público da margem, na porção correspondente ao seu imóvel; 8) obrigava-se os 

proprietários de imóveis fronteiros a ruas e a estradas  à manutenção delas, o que não  

lhes limitava, propriamente, a propriedade, porém constituía obrigação relativa ao que 

não possuíam, em decorrência de possuírem os imóveis atingidos pela obrigação; 9) o 

senatoconsulto Osidiano, coevo a Cláudio, e o Volusiano, de 56, proibiam a demolição 

das casas no fito de venderem-se os seus materiais preciosos e submeteram a demolição 

a autorização administrativa; 10) aparentemente houve, nas cidades, regulamentos pelos 

quais as casas deveriam ser construídas conforme dado tipo; 11) uma constituição de 

Graciano e de Valentiniano permitia ao descobridor de mina, em terreno alheio, 

explorá-la mediante pagamento de 10% ao proprietário do imóvel e outro tanto ao fisco; 

12) pertencia ao Estado o direito de desmanchar construções, no interesse público;  13) 

havia a desapropriação por interesses superiores, com indenização e, sem ela, no caso de 

imóvel contíguo a via pública, situada, por sua vez, nas margens de rio, cujas águas a 

houvessem erodido. Havia indenização de faixas desapropriadas ao longo dos aquedutos 

(matéria regulada por senadosconsultos, no início do império) e de expropriações 

destinadas a permitir, aos particulares, acesso a sepulturas; 14) havia o confisco em jeito 

de pena criminal. 

 III) Era perpétuo, durava enquanto durasse a vida do proprietário e a existência 

da coisa; findava por destruição desta (por exemplo: incêndio, morte do animal ou do 

escravo) ou por vontade daquele (como venda ou abandono). Igualavam-se à destruição 

material a retirada da coisa, do patrimônio privado, como a alforria do escravo e a 

sacralização do objeto (pela qual ele se destinava ao uso da religião), a conquista pelo 

inimigo, a recuperação da liberdade do animal fugitivo. 

  Ele não era temporário (como o usufruto) nem destinado, naturalmente, a 

desaparecer (como as obrigações).  
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 Com tais caracteres, a propriedade imobiliária era peculiar às populações 

gregárias, fixadas em dado local e não às nômades, que vagavam permanentemente, em 

deslocamentos constantes e que viviam da caça, da coleta e da criação dos animais que 

os acompanhavam. A única forma de propriedade dos nômades consistia em atribuir 

certa região à horda, coletivamente, como território em que ela caçava e em que os seus 

animais pastavam, por oposição aos membros de outras hordas e com exclusão deles, 

sem que a ocupação de tal região se tornasse definitiva, em razão da itinerância do 

grupo. 

 Nas populações gregárias, que agricultavam em regiões que ocupavam 

permanentemente, havia dois tipos de propriedade: a da tribo ou da cidade, como 

comunidade extensa e, como comunidade restrita, a da família. 

 Na forma tribal ou citadina, sesmava-se o território e distribuíam-se as sesmarias 

por entre os habitantes, periodicamente e mediante sorteio, ou explorava-se em comum 

o território individido. No modo familiar, os integrantes da mesma família residiam no 

imóvel que lhes pertencia em comum e nele trabalhavam, em comum, sem cogitarem de 

propriedades individuais, nem de fracioná-lo. 

 Quer houvesse entre ambas formas uma relação de antecedente-conseqüente (em 

que a primeira ou a segunda terá sido a originária) quer inexistisse relação entre elas, 

deve-se distinguir uma da outra. A primeira certamente existiu em Roma; da segunda, 

perduraram traços. 

 De fato, a noção de copropriedade familiar produziu algum vocabulário (como 

dominium, domínio, de domus, casa e sinônimo de propriedade a partir dos fins do 

império; heredes sui, herdeiro) e a sucessão intestada, em que o patrimônio do morto se 

transmitia aos seus herdeiros necessários, em primeiro lugar os seus familiares mais 

próximos, a saber, os filhos, os netos, a viúva, os ascendentes, os parentes sangüíneos.
32

  

 A propriedade coletiva também se confirma no passado romano, na fase em que 

o cidadão poderia possuir a fração de terreno em que edificava a sua vivenda, porém 

todas as mais terras achavam-se subtraídas de aquisição individual, ilação que se 

formula com base: 1-no latim, que designava a fortuna individual, primitivamente, por 

                                                   
32 Houve três sistemas de sucessão intestada, em que se mantiveram, em linhas gerais, como sucessores 
imediatos, os que mencionei. Segundo F. Girard (GIRARD, F. Manual elementar de direito romano. 

Paris: 1923, p. 272), a copropriedade familiar foi obscurecida pelo direito dos herdeiros, de reclamar a 

partilha, por ocasião da morte do chefe da família, o que ressalta a divisibilidade do patrimônio, mais do 

que a sua continuidade na família. Também a obscureceu a autoridade do pater familias, que, capaz de 

gerir o patrimônio dos seus descendentes, originou a aparência de propriedade particular sua. Sem a 

partilha pelos herdeiros necessários nem o poder do pater, “a domus seria exemplo de copropriedade 

familiar tão claro quanto os do direito sérvio ou do direito indu”. 
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pecunia e por familia, ou seja, bestas e escravos; 2- nas formas de aquisição por 

mancipação, que se aplicavam, em bom rigor, apenas a móveis; 3- na tradição, 

induvidosa, segundo a qual, em priscas eras, cada chefe de família possuía apenas duas 

jeiras de terra (cerca de meio hectare), insuficiente para cultivar o quanto bastasse para 

sustentá-lo e aos seus e onde ele edificava a sua morada.
33

 

 Com isto, os lotes individuais terão coexistido com terras cultiváveis em comum, 

fosse pelo povo em geral, fosse pelas gentes, parentela alargada composta pelos 

descendentes de um mesmo antepassado e que ocupava um lugar geográfico determinado. 

 É presumível que o regime de propriedade coletiva haja cambiado para o individual 

no ano 257, por ocasião da criação das primeiras dezesseis tribos
34

 rústicas, ou em data 

diferente. Na altura da adoção da lei das 12 tábuas (451 a. C.), a propriedade individual 

existia, já, positivamente, porquanto elas prevêm o usucapião da vivenda e de terras. 

 

 Confisco. 

 Para mais da desapropriação nos casos que expus acima, expropriava-se como pena 

criminal, designada de publicatio bonorum ou de confiscação, de confiscare, colocar no 

cesto de dinheiro, ou seja, considerar como se fosse dinheiro a contado. Confiscar 

significava expropriar o condenado, à conta do erário (ou seja, do caixa do Estado), que lhe 

recebia os bens; depois, à conta do fiscus, fisco (bolsinho do imperador, a sua caixa 

privada). Na prática, o segundo substituiu-se ao primeiro como entidade recebedora do 

produto do confisco. 

 Normalmente, o confisco acompanhava a pena de morte, porém aplicava-se 

isoladamente quando não se cumpria aquela. Os tribunos da plebe exerciam a jurisdição 

correspondente à pena capital e mais ao poder de confiscar, mesmo sem processo nem 

conotação criminal, em benefício de uma divindade, o que se chamava de consecratio 

bonorum, confiscação civil de proveito religioso, que também os pretores poderiam 

determinar, como Júlio César aconselhou que se praticasse com os partidários de Catilina . 

 Operava-se o confisco pela ficção jurídica mercê da qual se tratava o patrimônio 

por confiscar como se o condenado (seu proprietário) houvesse morrido, com testamento e 

legado em favor do Estado, ou seja, a aplicação da pena equivalia, juridicamente, à 

                                                   
33

 Calculadas a produção agrária em Roma e o consumo de alimentação individual, apura-se que um 

escravo consumia 51 alqueires de trigo por ano e que o terreno que o cidadão poderia possuir produzia 

apenas 40 a cada dois, o que representava menos da metade do necessário para alimentar uma pessoa, 

menos de 25% do necessário para alimentar o casal, menos de 13% para alimentar o casal e um filho 

(calculei as percentagens com base nas proporções que Girard informa (GIRARD. F. Manual elementar 

de direito romano. Paris: 1923, p. 272, nota 1). 
34

 As tribos eram circunscrições territoriais. 
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sucessão universal com legatário único, o Estado: o ativo do criminoso e o seu passivo 

calhavam ao erário, ao mesmo tempo em que os seus herdeiros necessários (que 

sucederiam na ausência de testamento) eram reputados como deserdados.  

  Confiscada a totalidade do patrimônio, deixava-se, a título de graça, uma parte dele 

aos filhos do condenado, normalmente a metade, segundo duas constituições, uma do ano 

426 e outra de 380, emitida por Teodósio I, que destinava também a metade, no caso de 

deportações, ao deportado e à sua família e o sesmo para os filhos do condenado por crime 

de lesa majestade
35

. De Júlio César por diante, abrandaram-se os confiscos, já agora 

também parciais. Justiniano proibiu as confiscações totais, exceto no caso de lesa-

majestade. Desde Diocleciano, elas dependiam de autorização especial do imperador. 

 Criminalmente, a confiscação acompanhava, sempre, como pena acessória, outras, 

a saber: 

a) a de morte nos crimes de Estado (perduellio), inflingida a quem se tornasse 

trânsfuga; cometesse defecção, sedição ou traição; subvertesse a ordem política; 

infringisse banimento ou os deveres das autoridades públicas; cometesse  

infrações no serviço militar ou  delitos de religião
36

; atentasse contra a vida das 

autoridades; 

b) a  de supressão da liberdade do cidadão romano, que se escravizava e a quem se 

impunham trabalhos forçados nas minas ou a sua introdução em escola de 

gladiadores;  

c) a de deportação, pela qual, ordinariamente, fixava-se domicílio obrigatório para o 

condenado. 

  Em tempos remotos, antes da lei das 12 tábuas, destinavam-se os bens confiscados 

a fins religiosos, como também o produto das multas, em dinheiro ou em animais, que 

se empregavam em sacrifícios religiosos. O condenado sofria a sacratio, pela qual se 

transferiam a pessoa dele ou os seus bens para certo deus, designado pela lei, pelo 

costume ou pela escolha da autoridade, geralmente os deuses infernais, Ceres, Liber, 

Libera, Júpiter, Semo Sancus ou Júlio César divinizado. A transferência da pessoa do 

condenado resultava na sua morte, origem da pena de execução, como purificação do 

                                                   
35

 Correspondiam aos crimes de lesa-majestade ou crimes de Estado: travar relações culposas com o 

inimigo, subverter a organização do Estado, falhar aos deveres do cargo público, do sacerdócio, do 

cidadão em face do Estado, do cidadão em face da religião, atentar contra a pessoa da autoridade pública.  
36

 De 379 por diante, quando Teodósio oficializou o cristianismo como religião de Estado, confiscaram-se 

os bens dos templos politeicos e punia-se com o confisco do seu patrimônio o indivíduo que permitisse a 

realização de cultos politeicos na sua residência ou em terras suas. Ambas medidas favoreceram a 

propagação do cristianismo, à força. 
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povo (maculado pelo crime de um dos seus membros), que oferecia aos deuses 

ofendidos, por esta forma, a homenagem máxima.
37

 

  No período histórico, em que há monumentos escritos, notadamente a lei das 12 

tábuas, diminuem as adjudicações aos deuses e o riqueza arrecadada passa a incorporar-

se à caixa do Estado. 

  Segundo as leis do principado, o imperador embolsava receitas originárias da 

comunidade se elas lhe houvessem sido especialmente adjudicadas; não era o caso das 

penas patrimoniais, pois se considerava que o caráter odioso delas não quadrava com a 

sua atribuição direta e geral à pessoa dos imperadores, embora alguns se houvessem 

beneficiado de decisões neste sentido, usurpações de que Augusto, Trajano, Adriano e 

Marco Aurélio abstiveram-se. Tibério respeitou a destinação ao erário, embora nem 

sempre; mesmo os melhores soberanos embolsaram confiscos, como exceções à regra 

de que eles pertenciam ao Estado.  Sétimo Severo confiscou em massa, mais do que os 

seus antecessores e os seus sucessores; de então por diante, o produto das expropriações 

penais destinava-se, regularmente, ao fiscus (bolsinho do imperador) que, gradualmente, 

transformou-se na caixa geral do império, enquanto o destinatário anterior, o aerarium, 

converteu-se em caixa local e acessória. 

  A introdução do confisco alterou o caráter absoluto da propriedade romana: se, de 

começo, o proprietário dispunha da coisa, livre da intervenção de terceiros, com o 

confisco a intervenção passou a existir e de forma total, porquanto anulava, de todo, os 

direitos de propriedade, que se transferiam do expropriado para o expropriador, do 

criminoso para o Estado.  

  Augusto Comte frisa o caráter sociocrático
38

 da sociedade romana, de que o 

confisco representava indício, ao mesmo tempo em que recusa o caráter absoluto da 

propriedade romana. Na medida em que havia expropriação, a propriedade perdeu a sua 

natureza absoluta, ao menos em determinados casos; a sua incorporação ao erário 

                                                   
37

 Tal prática e a mentalidade que ela supunha explicam, em parte, a construção do mito de Jesus, que 

expiou com a sua vida o mal praticado pelos ancestrais da espécie humana. Adão e Eva cometeram o 

pecado original, que lhes infamou toda a descendência; para expiar o mal infinito que foi o deles, deus 
enviou o seu filho para morrer como sacrifício. Há analogia entre a mentalidade romana relativa à pena de 

execução e a morte de Jesus, para mais do absurdo irracional em que, os antepassados havendo cometido 

pecado, punem-se os próprios (com a sua expulsão do paraíso, a necessidade de trabalhar e o sofrimento 

das dores do parto) e condena-se toda a sua descendência inocente, ou seja, os inocentes também são 

punidos; para expiar o pecado alheio, um terceiro morre; o terceiro, enviado por deus, é o seu próprio 

filho. O cristianismo ridicularizava os deuses politeicos, porém os motivos da morte de Cristo contrariam 

o mais mínimo bom senso e o sentido de justiça; também é profundamente incoerente que à expiação pela 

morte se sucedesse a ressurreição, para todo o sempre.  
38

 Sociocracia, sociocrático são neologismos de A. Comte, por diferença de democrata (governo do povo) 

e de aristocrata (governo de uma camada). Na sociocracia governa-se visando ao bem comum e não ao de 

certas classes. 
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atribuía-lhe destinação social. Assim esboçou-se a função social da propriedade, em que 

ela serve, individualmente, ao seu proprietário, porém se subordina ao interesse da 

coletividade, quando for o caso. O direito do indivíduo não prevalece sobre os da 

sociedade, ao contrário. 

   Disse A. Comte: 

 

   [...] o positivismo é duplamente levado a sistematizar o princípio espontâneo do 
  comunismo sobre a natureza social da propriedade e sobre a necessidade de  
  regrá-la. 

Os verdadeiros filósofos não hesitam em sancionar diretamente as reclamações 
instintivas dos proletários contra a viciosa definição adotada pela maioria dos 
juristas modernos, que atribuem à propriedade individualidade absoluta, como 
direito de usar e de abusar. Esta teoria antissocial, historicamente devida a uma 

reação exagerada contra opressões excepcionais, é desprovida de justiça como de 
realidade. Nenhuma propriedade não podendo ser criada, nem mesmo transmitida, 
apenas pelo seu possessor, sem uma indispensável cooperação pública, ao mesmo 
tempo especial e geral, o seu exercício não deve jamais ser puramente individual. 
Sempre e em toda parte, a comunidade intervém nela, mais ou menos, para 
subordiná-la às necessidades sociais. O imposto associa, realmente, o público a 
cada fortuna particular e a marcha geral da civilização, longe de diminuir tal 
participação, aumenta-a continuamente, sobretudo entre os modernos, o que mais 

desenvolve a ligação de cada um a todos. Outro uso universal prova que, em certos 
casos extremos, a comunidade crê-se, mesmo, autorizada a apoderar-se de toda a 
propriedade. Posto que o confisco haja sido provisoriamente abolido na França, 
esta exceção única, devido ao abuso recente 39 deste direito incontestável, não 
sobreviveria por muito tempo às lembranças que o inspiram e ao poder que o 
introduziu. Os nossos comunistas assim, refutaram, otimamente, os juristas quanto 
à natureza geral da propriedade (COMTE, 1890, v. I, p. 154-155, tradução 

minha)40. 
     

 As instituições judiciárias romanas. Moral laica. As “Instituições”. Os editos.  

Julgamento do direito pretoriano. Orgão recursal. 

 Citações de A. Comte. 

 Após esta manifestação fundamental, devo assinalar uma inovação geral 
eminentemente própria a caracterizar a tendência sociocrática da constituição 
romana, pelo seu admirável sistema de instituições judiciárias41. Ele deve ser aqui 
considerado como tendo por fim fundar especialmente uma moral pública, e 
mesmo privada, diretamente independente das crenças sobrenaturais, que devia 

fornecer-lhe apenas uma sanção indireta e geral, essencialmente suplementar. Sob a 
teocracia, em que todos os julgamentos emanavam, necessariamente, do 
sacerdócio, nenhum conflito poderia sobrevir entre os motivos humanos e as 
prescrições divinas, que se ponderavam espontaneamente no seio dos seus órgãos 
comuns. Porém, na civilização militar, o caráter essencialmente temporal dos 
magistrados não lhes permitia mais invocar somente, nem mesmo principalmente, 
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 Escrevia em 1848. 
40

 O Positivismo recusa o caráter absoluto e individualista da propriedade; aceita o princípio comunista de 

que o direito de propriedade deve ser regrado e exercido sob a consideração da sua utilidade social 

(função social da propriedade); afirma que deve haver propriedade individual.   
41

 Dada a extensão do excerto, sublinhei-lhe as passagens respectivas ao Direito Romano. 
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as consagrações sobrenaturais. Forçados a motivar as suas decisões perante um 
público livre cuja opinião tornava-se a melhor garantia delas, eles foram logo 
conduzidos a fundamentar as suas decisões na apreciação direta das conseqüências 
pessoais, domésticas ou cívicas, próprias de cada caso. Assim surgiu, 
gradualmente, um esboço empírico, porém decisivo, da moral propriamente dita, 
enfim desligada de qualquer inspiração teológica, salvo para a sanção adicional. 
Posto que tal doutrina só pudesse relacionar-se diretamente com os atos, sem 

remontar jamais aos sentimentos correspondentes, ela preparou, espontaneamente a 
tentativa mais profunda, reservada à idade média, cujos melhores espíritos 
reconheceram-lhe a eficácia. 

Conservado, entre nós, por um resumo geral que se baseava em dez séculos de 
decisões especiais, esta construção indica o caráter sociocrático da transição 
romana, que não cessará de regrar a existência ocidental, até o advento da fé final. 
Só a instituição de um sistema judiciário, fora do teologismo oficial, prova que já 

se reconhecia a insuficiência deste para dirigir a ordem humana, posto que as penas 
e as recompensas terrestres seriam supérfluas se os motivos celestes pudessem 
bastar. Porém esta apreciação implícita, dissimulada, sob a teocracia, pela 
onipotência sacerdotal, sobressai mais da longa sucessão de editos fundamentados 
no exame, positivo posto que empírico, do comportamento real, privado ou público 
(COMTE, 1890, v. III, p. 368-369; tradução minha, sublinhei). 

Apreciada quanto ao seu exercício habitual, a ditadura imperial manifestou, em 
todos os seus dignos tipos, uma disposição pronunciada a constituir, diretamente, a 

sociocracia, por meio do seu desligamento da teocracia. A tendência empírica dos 
juristas no sentido de uma doutrina social independente de toda teologia tornou-se 
mais decisiva quando a sua influência, desenvolvida na medida em que decrescia o 
ímpeto militar, se condensa no órgão supremo da justiça universal (COMTE, 1890, 
v. III,  p.391, tradução minha; sublinhei). 

 

 Destas passagens importa reter os seguintes elementos: a- havia instituições 

judiciárias; b- elas resultaram na criação de uma moral destituída de sobrenatural, ou seja, 

laica; c- as decisões dos juízes foram conservadas por um resumo; d- havia editos; e- a 

dicção da justiça condensou-se em um órgão supremo. 

 

  

 Instituições judiciárias romanas. 

  a) Na expressão “instituições judiciárias”, o adjetivo não é sinônimo de “jurídicas”. 

 Instituições jurídicas são as que se referem, em geral, ao direito: fontes que o 

produzem, regras e instituições que o constituem, o pessoal que nele atua 

profissionalmente, as fases do seu desenvolvimento. Assim são instituições jurídicas, como 

fontes do direito, o edito do pretor, os comícios, o imperador; como suas instituições, por 

exemplo, o testamento, a escravidão, a fórmula processual; como regra, por exemplo, 

quem detivesse a posse prolongada de imóvel, poderia adquiri-lo por usucapião; como 

pessoal que nele atuavam, por exemplo, os pretores e os jurisprudentes; como fases do seu 

desenvolvimento, a pré-clássica, a clássica e pós-clássica. 
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 Por sua vez, o adjetivo judiciário refere-se à aplicação do direito, ao exercício de 

funções jurisdicionais, entendido etimologicamente, na acepção de iurisdictio, dicção do 

direito cabível em situações específicas, no interesse de alguém que haja procurado a 

autoridade capaz de dizê-lo imperativamente, como solução de conflito entre quem o 

procurou e terceiro, em face de quem o interesse existe. 

  Por conseguinte, as instituições judiciárias correspondem a uma secção das 

instituições jurídicas. Com a expressão que usou, Comte referia-se ao sistema jurídico dos 

romanos, ao seu direito, em geral, entendido como (a) o Direito Romano, (b) os 

doutrinadores e (c) as autoridades julgadoras. 

 O conjunto de regras que regia a vida dos romanos e de estrangeiros e permitia a 

decisão de lides constituía o Direito Romano em sentido normativista, strictu senso, como 

equivalente às normas jurídicas que vigoraram em Roma e nos seus territórios, de 753 a. C. 

a 565 e que se reuniram no Corpo de Direito Civil, sua principal fonte. Augusto Comte não 

se referiu ao Direito Romano latu sensu, no sentido da tradição romanista e da chamada 

recepção em que ele, strictu sensu, perdurou do século XI por diante, a partir da sua 

redescoberta, então, na Itália, o que originou as escolas de juristas designados de 

glosadores, comentadores e humanistas. 

 As autoridades julgadoras compreendiam os funcionários e os colegiados que 

decidiam; os doutrinadores chamavam-se de jurisprudentes. 

 Jurisprudentes é palavra do Português, originária do latim iuris+prudentes, em que 

prudente é quem pratica a prudentia, o saber-atuar, o conhecimento que serve à atuação. 

Prudens é quem, pressupondo a verdade das coisas, encara-as pelo seu aspecto utilitário 

para o homem e para a comunidade; ele conhece a realidade sobre a qual atua e sobre ela 

atua. Jurisprudente é quem detém a prudentia em relação ao direito: ele conhece-o e usa-o 

utilmente. 

 Três funções desempenhavam os jurisprudentes romanos: cavere (aconselhavam os 

particulares sobre como efetuar os seus negócios jurídicos, em relação às palavras rituais 

que proferir, cláusulas que cumprir, documentos que produzir), agere (assistiam às partes 

nos processos, em relação aos prazos das suas providências, às provas que produzir, às 

palavras que pronunciar, às etapas do procedimento), respondere (emitiam pareceres, 

responsa, a particulares e a autoridades, de temas jurídicos; era a sua atividade eminente). 

 Até o século IV a. C., a jurisprudência limitava-se à interpretação do direito e era 

exercida pelos sacerdotes politeicos, porquanto ele correspondia a conhecimento esotérico, 

como segredo deles. Laicizou-se com o advento da lei das doze tábuas, com o ius 
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Flavianum e com o ensino público do direito, ou seja, deixou de constituir segredo 

sacerdotal e transformou-se em conhecimento dos profanos
42

, que, assim, passaram a 

exercer a jurisprudência. Augusto concedeu a alguns jurisprudentes o ius publice 

respondendi ex auctoritate principis, caráter oficial às suas respostas, que se tornaram 

equivalentes às do próprio imperador, sem, contudo, obrigarem os consulentes ao seu 

conteúdo, embora, na prática, fossem seguidas como regras obrigatórias, ou seja, não 

obstante, neste período (de Augusto até Adriano), constituíssem, ainda e apenas, análise 

intelectual do direito, funcionavam, de fato, como norma
43

. De Adriano (117 – 138) por 

diante, os pareceres jurisprudenciais tornam-se equivalentes às leis, pelo que obrigavam no 

caso concreto em função do qual haviam sido emitidos, como em todos os que, iguais a 

ele, surgissem de então por diante. De reflexão sobre dado caso, ela se transformou em 

regramento dele e de similares. 

 No início, toda a atividade da jurisprudência identificava-se com a interpretação do 

direito; o jurisprudente ou jurisconsulto
44

 era exegeta, que fixava o conteúdo e o alcance 

das leis: ele explicitava-lhes o teor e precisava até onde se aplicavam, no intuito de adaptar 

a lei das doze tábuas e os costumes às novas realidades. A jurisprudência inovava o direito 

e, com isto, criava-o
45

, porquanto eles, na sua produção doutrinária: indicavam que 

matérias mereciam proteção jurídica e que regras de comportamento deveriam tornar-se 

jurídicas e vice-versa; precisavam a redação da regra e o seu alcance; interpretavam as 

regras no seu sentido original ou, se necessário, em inovador; desacreditavam as regras 

obsoletas. 

  Na época monárquica, o rei era julgador; no período republicano julgavam lides os 

pretores e os edis curuis, em Roma; nas províncias, os governadores e os questores. No 

período imperial, o imperador. 

 Da fundação de Roma, em 754 a. C., a 510 a. C., o regime político romano foi o da 

realeza. Houve sete reis: Rômulo, Numa Pompílio, Tulo Hostílio, Anco Márcio, Tarqüínio 

Prisco, Sérvio Túlio e Tarqüínio, o Soberbo. Não se sucederam hereditariamente, porém, 

sim, por nomeação do respectivo antecessor.  

 O rei encarnava a autoridade suprema; exercia funções: 
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 Vide abaixo o que foram a lei das doze tábuas, o ius Flavianum e o ensino jurídico. 
43

 Disto haver-se-á originado a transformação do sentido de jurisprudência, de análise do jurista, no atual, 

de conjunto de decisões dos julgadores. 
44

 Versado em direito, sabedor do direito, de iuris + consulti. 
45

 Pompônio: ius civile in sola prudentium interpretatione consistit, o direito civil consiste praticamente 

apenas na interpretação dos prudentes (D. 1,2,2,12). (CRUZ, S. Direito Romano. Coimbra: Dislivro, 

1984, p. 172). 
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 a) militares, como capitão do exército em batalha, capaz de declarar a guerra, celebrar a 

paz e de firmar tratados com outros povos;  

b) religiosas, como sacerdote que era, capaz de dirigir o culto dos cidadãos romanos 

(quirites), de celebrar ritos e de emitir regras que entendessem com a religião. 

c) administrativas, como reitor da vida interna de Roma e dos assuntos de interesse 

comum, o que envolveu, embora limitadamente, produção legislativa. 

d) judiciárias, não como função inerente sua, porém como faculdade das partes que 

poderiam recorrer-lhe. Por pedido delas, ele enunciava o princípio de direito aplicável ao 

conflito entre elas que, a seguir, procuravam um árbitro privado, que decidiria. Na prática, 

o rei consultava o colégio de sacerdotes, conhecedor do direito, como segredo religioso
46

. 

 O exercício conjunto de funções administrativas e religiosas, temporais e 

espirituais, caracteriza a teocracia, que existiu, em Roma, neste período. 

 Também exercia função judiciária a comitia centuriata. Comitia, comícios, eram 

assembléias populares, da classe superior, patrícia a que, a partir de Sérvio Túlio (578 a. C. 

– 535 a. C.), reuniu-se a plebe, classe inferior.
47

 

 Havia três tipos de comícios:  

  I) Curiata, das cúrias. O povo de Roma, na época da realeza, dividia-se em 

três tribos (ramnes, tities e luceres), compostas, cada, de dez cúrias. Convocadas pelo 

rei, serviam de base da exação, do recrutamento, da aprovação de projetos de lei, de 

testamentos, de adoções
48

. 

                                                   
46

 Havia dois colegiados religiosos principais: I) o dos pontífices, composto por quatro e, depois, seis 

membros, chefiados pelo pontífice máximo. Efetuavam sacrifícios aos deuses, detinham o conhecimento 

do ius e o da sua interpretação; redigiam o calendário, pelo qual distinguiam os dias fastos dos nefastos 

em que, respectivamente, podia-se e não se podia tratar dos negócios públicos; colaboravam com o rei e, 

depois, com o pretor, na sua jurisdição, atividade que, na prática, os pontífices detinham verdadeiramente. 

II) o dos áugures, composto por três e, depois, seis membros, incumbiam-se dos auspícios e dos augúrios, 

pelos quais percebiam a vontade divina, manifestada pelo vôo das aves, pelo andar dos quadrúpedes, 

pelos raios e trovões, pelo comportamento e pela alimentação das galinhas sagradas.  
47

 Apenas os patrícios participavam da vida pública, exerciam os direitos próprios dos cidadãos romanos e 

integravam o senado.  Proibiu-se o casamento misto, entre as duas classes. 
48

 As tribos eram divisões territoriais do povo e, simultaneamente, agrupamentos familiares. Havia três 

tribos: Ramnes, Títies e Lúceres, que habitavam os montes Palatino, Célio e Esquilino, onde se 

estabeleceram três famílias etruscas, daqueles nomes. Com Sérvio Túlio as tribos passaram a ser quatro, 
divididas conforme o seu domicílio. Cúrias eram divisões das tribos; formavam-se pela reunião das gens, 

quando estas abandonavam os seus deuses domésticos em favor de uma divindade superior a eles e 

reuniam-se para efetuar cerimônias religiosas, cujos sacrifícios rituais eram presididos por um chefe, 

curio, curião. Gens eram reuniões de famílias nobres (descendentes de antepassados livres, não escravos) 

e consangüíneas (porquanto se entroncavam no mesmo patriarca); submetiam-se a uma autoridade 

comum, o pater gentis, professavam o mesmo culto doméstico e usavam o mesmo nome de família. Os 

membros da gens chamavam-se de gentiles, gentis, e constituíam o patriciado, classe dominante. 
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 II)  Centuriata, das centúrias. Patrícios e plebeus foram divididos, por 

Sérvio Túlio, em cinco classes, conforme a riqueza fundiárias das pessoas; cada 

classe compreendia várias centúrias, compostas por quantidades de pessoas 

inferiores a cem, superiores a tal número ou iguais a ele. No todo, havia 193 

centúrias que emitiam, cada qual, um voto. 

 III) Tribais, das tribos, que não significavam agrupamentos de pessoas da 

mesma etnia, porém circunscrições territoriais, em número de quatro, urbanas, que 

aumentaram para dezessete, por inclusão de treze rústicas, quantidade que, por sua 

vez, em 241, fixou-se em trinta e uma, o que totalizava trinta e cinco. 

  Os comícios exerciam funções: a) eleitorais: os por centúrias elegiam as 

autoridades superiores (cônsul, tribuno militar, pretor e censor), os por tribos elegiam 

os magistrados inferiores (edis curuis, questores, tribunos da plebe.); b) legislativas: 

os por cúria aprovavam leis que homologavam testamentos e adoções, e a lex curiata 

de imperio, pela qual o povo obrigava-se a obedecer ao ditador nomeado e aos 

magistrados eleitos nos comícios por centúrias, salvo os censores. A aprovação dos 

demais projetos de lei incumbia, indistintamente, aos comícios por centúria ou por 

tribos. Da lei Hortênsia de plebiscito por diante (286 a. C.), os projetos de lei 

passaram a ser apresentados, preferentemente, aos comícios tribais, que substituíram 

os comícios centuriais como órgão legislativo, exceto em relação à declaração de 

guerra, aos armistícios, aos tratados com outras nações e à lei de obediência do povo 

aos censores; c) judiciárias: os comícios funcionavam como instância de recurso, 

chamado de provocatio ad populum, interposto de condenação à morte (em que 

decidiam os comícios por centúrias) ou de multa que excedesse de 3020 asses (da 

competência dos por tribos).  As penas de morte e a pecuniária correspondiam às 

únicas existentes na fase republicana (de 510 a. C. a 27 a. C.).   

 Durante a república, exerciam funções judiciárias os pretores, os edis curuis e os 

questores: 

  I) Pretores (de prae+itor, o que vai à frente e que, de começo, designava os 

capitães militares). Encarregavam-se da primeira parte do processo, in iure49
, em que as 

partes se lhe apresentavam e expunham-lhe as suas pretensões; a seguir, o pretor as 

encaminhava a um particular que lhes ouvia os motivos e as provas e sentenciava. No 

princípio da sua gestão, ele emitia o edito, programa da sua atuação, que continha o 

                                                   
49

 In iure, na expressão “fase in iure” significava o estrado a que ascendia o pretor e onde se sentava, para 

administrar a justiça. Por extensão, indicava o recinto em que ele atua, ou seja, atualmente, a sala de 

audiências, o que originou a designação de pretório (sala de audiências e tribunal). 
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anúncio das regras que empregaria, dos princípios que adotaria, das ações que 

concederia
50

. Até 242 a. C. havia um só pretor, o urbano; naquele ano passou a haver, 

também, o pretor dos estrangeiros, praetor peregrinus. O primeiro aplicava o direito dos 

cidadãos romanos (ius civile) às causas que envolvessem cidadãos romanos; o segundo 

atuava entre os romanos e os indivíduos pertencentes aos povos com quem Roma tivesse 

amizade, por aplicação do direito comum a uns e aos outros (ius gentium), em causas que 

envolvessem um cidadão romano e um meteco.
 51

 

  II) Edis. Os edis (plural de edil) existiram em número de seis, divididos em 

três tipos: os edis da plebe, os edis curuis (em que o adjetivo deriva da cadeira,  curul, em 

que se assentavam, em funções), os edis dos cereais da plebe (que supervisionavam a 

distribuição de grãos ao povo). Inspecionavam os mercados, as vias e as festas públicas, 

que organizavam e cujos fundos geriam. Exerciam a jurisdição de impor multas, como 

condenações penais. 

  III) Questores. Eram os auxiliares financeiros dos cônsules, tesoureiros do 

Estado. Em 420 a. C. dobrou o seu número, inicialmente dois, e passou a haver os 

questores parricidas, incumbidos de instruir e julgar processos criminais relativos ao 

parricidium, homicídio.  

 Durante o principado (27 a. C. a 284), também aplicava o direito o governador das 

províncias. A princípio, governavam-nas um cônsul ou um pretor; depois, um ex-cônsul ou 

um ex-pretor, chamados de procônsules ou propretores, nomeados pelo senado; de 

Augusto por diante, o imperador nomeava, por critério seu, o governador de algumas, por 

isto chamadas de províncias imperiais, por distinção das restantes, províncias senatoriais. 

 Os governadores publicavam editos. Nas questões entre romanos, ele aplicava o 

direito romano; entre indígenas da mesma cidade, atuava discricionariamente dentro, 

todavia, dos costumes locais; nos conflitos entre pessoas de cidades diferentes e de direito 

também distintos, usava as regras que reputasse mais adequadas à resolução do conflito.  

 O direito romano, nas províncias, não reproduzia, exatamente, o que se empregava 

na capital, porém adaptava-se às peculiaridades locais, dadas as diferenças de costumes, de 

mentalidades, de realidade social dos vários povos que Roma conquistou e sobre que 

exercia a sua autoridade política e judiciária. O direito aplicado nas províncias diferençava-

se, máxime, pela simplificação do processo, que não se partia (ao oposto do que se 
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 Explicarei largamente a atividade do pretor na seção seguinte. 
51

 Muitos, nominam-no, erradamente, de pretor peregrino, por abreviação da sua designação, praetor inter 

cives et peregrinos, pretor entre cidadãos (romanos) e peregrinos. Ora, peregrino significava estrangeiro; 

ele não era estrangeiro, porém romano que atuava nas causas entre romanos e estrangeiros.  
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praticava na capital) em duas fases, que se desenvolviam, uma, perante o pretor, a outra 

ante o julgador: nas províncias, todo o procedimento se desenrolava sob o governador que, 

assim, exercia o papel de pretor e de juiz.  

 No Baixo Império ou Dominado (284 – 565) os pretores perdem as suas 

atribuições, que se deslocam para: 

1- O imperador, instância de recurso final. Contra membros da administração das 

cidades executavam-se penas de morte mediante a sua confirmação pelo 

imperador, que funcionava, com o seu conselho, como juízo criminal da alta  

nobreza, dos ocupantes ou ex-ocupantes do consulado ou dos altos cargos da 

administração pública. O recurso de apelação, apellatio, interposto perante o 

imperador chamava-se de retificação e, usualmente, era despachada por um seu 

representante, dotado de jurisdição imperial, de quem se recorria para o próprio 

imperador, autor da decisão definitiva. 

2- O praefectus urbi, prefeito da cidade, dotado de jurisdição criminal e funções na 

capital e alçada até a distância de cem milhas dela, nas duas capitais (Roma e 

Constantinopla) do, já agora, império romano dividido em oriental e ocidental. 

Para ele se recorria dos tribunais inferiores e dele se apelava para o imperador. 

3- O praefectus praetorio, prefeito do pretório, exercia jurisdição civil e recursal, 

como segunda instância das decisões dos tribunais inferiores (semelhantemente 

ao prefeito da cidade). Salvo algumas exceções, não se recorria dos seus 

julgamentos. 

4- Os governadores de província que, em geral, delegavam as suas funções 

judiciárias. 

 

 

 Moral laica. 

 b) As instituições judiciárias originaram uma moral destituída de sobrenatural, ou 

seja, laica. As decisões dos magistrados não invocavam a vontade dos deuses, nem textos 

revelados por eles (à exemplo da Bíblia). Ao contrário, decorriam da análise das 

circunstâncias do caso e das implicações da decisão, do entendimento do estado de coisas 

que motivava as partes a recorrer ao juízo e do estado de coisas que a decisão provocaria, 

sempre à luz dos interesses das partes.  

 Nos seus primórdios, vigorou, em Roma, a teocracia, em que os reis também eram 

sacerdotes e em que o direito constituía segredo sacerdotal. Da adoção da lei das 12 tábuas 
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(451 a. C.) por diante, rapidamente ele se laiciza e laico se manteve durante toda a sua 

existência posterior. 

 A partir de então, a criação das suas instituições, o seu regramento, a forma de 

interpretar, o critério de decidir, a previsão das conseqüências das decisões, a valoração 

dos interesses em causa, alhearam-se da consideração de qualquer vontade divina, da 

previsão das reações dos deuses, de regras de origem (alegadamente) sobrenatural, da 

influência dos sacerdotes. 

  O direito romano era ateu: malgrado houvesse crença teológica, de que 

comungariam, certamente, os próprios juízes e pretores, ela não participava da sua 

atividade judicante: o edito do pretor não enunciava regras concernentes aos deuses e sim 

respectivas às pessoas, não se concebiam as sentenças em atenção à expectativa dos deuses 

e sim em função das regras e dos princípios do próprio direito
52

.  

 Dado que as regras e as decisões fossem aplicáveis, em conjunto, a situações atuais 

(objeto do julgamento) e aquelas, isoladamente, a contextos hipotéticos (objeto do 

comportamento possível) elas produziram um sistema de critérios de comportamento, 

público e privado, de motivação humana, laico, ateológico. Público indica as relações de 

cada um com os demais, a sua vida de relação; privado significa a atuação de cada um 

isoladamente dos demais, a sua vida no que ela não interfere com terceiros nem vice-versa. 

 A sanção adicional, religiosa, a que alude Comte, consistia em que a condenação 

criminal impunha ao condenado a pena humana (morte, banimento, escravização, 

exautoração de direitos, mutilação, fustigação, confiscação, multa) e entregava o criminoso 

à ação de um deus, sobretudo os infernais, Ceres, Liber, Libera, Júpiter, Semo Sancus, 

César divinizado. 

 Houve três fases na história política de Roma: a da monarquia ou realeza (de 753 a. 

C. a 510 a. C.), a da república (de 510 a. C. a 27 a. C.), a do império, que se divide em 

principado (de 27 a. C. a 284) e em dominado (de 284 a 565). 

 A fase da realeza foi teocrática, porquanto os reis acumulavam as funções de sumo 

sacerdote, de juiz supremo e de comandante militar
53

. Neste período, o direito era 

esotérico: o seu conhecimento constituía segredo dos sacerdotes, ligado que se achava com 
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 Neste sentido, todo o direito moderno é ateu: nenhuma das suas regras concerne, direta nem 

indiretamente, à divindade monoteica, malgrado alguma influência da teologia, a exemplo da 

indissolubilidade do casamento. O direito romano era ateu em relação ao politeísmo e, depois, ao 

monoteísmo; o direito moderno é-o em relação a ambos. 
53

 A identificação entre o governante e o sacerdote exprimia-se, de forma externa, pelas suas insígnias: o 

sacerdote do templo de Júpiter usava as dos governantes, especialmente a cadeira em que se assentavam; 

porventura, também dispunham de assento especial no senado. Usavam a mesma cor vermelha na sua 

farpela e a toga pretexta. 
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a religião, particularmente pelo uso do calendário, em que se distinguiam os dias fastos dos 

nefastos: nos primeiros permitia-se tratar de causas em juízo, ao passo que se dava o 

oposto nos segundos. Embora o texto da lei das doze tábuas se achasse exposto no fórum e 

fosse, de conseqüência, acessível a toda a gente, o comum das pessoas ignorava como 

empregá-las, pelo que recorria aos sacerdotes para usá-las na regulação dos seus negócios e 

na propositura de ações. 

 Ao mesmo tempo, em Roma, a organização da família baseava-se no culto dos 

antepassados divinizados, por cujo culto zelavam os sacerdotes, o que os levava a intervir 

nos atos destinados a perpetuar a família (como o casamento e a adoção) e a transmitir o 

patrimônio (como o testamento). Finalmente, os sacerdotes conheciam as fórmulas orais e 

os gestos rituais, cujo proferimento e cuja realização constituíam formalidades necessárias 

ao curso dos processos. Com isto, por muito tempo, os sacerdotes encarnaram a autoridade 

à qual recorria quem desejasse atuar juridicamente, como únicos intérpretes do direito, seus 

únicos dispensadores, únicos conhecedores dos ritos da sua aplicação, únicos aptos a 

regrar-lhe o emprego e únicos sabedores do alcance das suas regras.  

 Assim o atesta Tito Lívio, na sua História: “ius civile repositum in penetralibus 

Pontificum fuit” (IX, 46,5), “todo o direito civil esteve no segredo dos Pontífices” 
54

. 

Também Pompônio, excertado no Digesto: “Interpretandi scientia et actiones apud 

collegium ponfificum erant” (D.,1,2, De Origini iuris, 2,6)
55

, “A ciência de interpretar e o 

seu conhecimento eram exclusivos do colégio pontifício”. 

 Tratava-se de conhecimento esotérico, acessível apenas aos iniciados e ignorado 

pelo comum das pessoas. Quanto mais apego supersticioso sentia o romano pelas fórmulas 

e pelos ritos, tanto mais veneração votava ao detentor do segredo que lhes correspondia.  

 Os sacerdotes orientavam as pessoas no trato com os deuses, a fim de assegurar-

lhes bom êxito, guiavam-nas no quanto se relacionasse com o culto e aconselhavam-nas, 

em geral, o que lhes conferiu autoridade moral sobre elas e levou-os a formar um direito 

próprio da religião, o fas, relativo às divindades, distinto do direito profano, o ius, 

respectivo aos homens. Disto resultou uma teoria das coisas
56

 e a incidência do fas 

principalmente no direito penal e no público. 
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 Conforme Cícero, apud GIRARD, F. Manual elementar de direito romano. Paris, 1923, p. 46, nota 1. 

Vide também PEIXOTO, J.C.M. Curso de direito romano. Rio de Janeiro: Haddad editor, 1960, p. 95 e 

CRUZ, S. Direito romano. Coimbra: Dislivro, 1984, p. 290. 
55

 GIRARD, F. Manual elementar de direito romano. Paris. 1923, p. 45, nota 2. CRUZ, S. Direito 

romano. Coimbra: Dislivro, 1984, p. 290. 
56

Havia bens in commercium e extra commercium, das quais os primeiros sujeitavam-se à 

comercialização e, de conseqüência, à apropriação por particulares. Os segundos achavam-se no caso 

oposto e dividiam-se em res divini iuris e res humani iuris, coisas de direito divino e de direito humano. 
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 Ius e fas achavam-se distinguidos, entre si, no período histórico (em que há textos 

de direito romano), ao passo que, anteriormente, ou confundiam-se como objeto único e 

vieram a separar-se depois (conforme entende a maioria dos estudiosos), ou sempre 

existiram autonomamente
57

.  

 Em favor da segunda tese alega-se a etimologia da palavra ius, derivada do mesmo 

radical que iugum e iungere, termos que exprimem um vínculo estabelecido pela vontade 

humana e estranho à dos deuses.  

 Pela primeira tese, entende-se que, de começo, havia apenas regras religiosas 

proibidoras, cujo conjunto formava o que os deuses proibiam aos homens de praticar e que 

se chamava de nefas. Em contraposição ao proibido, o quanto os deuses permitissem aos 

homens praticar chamava-se de fas. 

  Fas equivalia ao não-nefas,58
 ao âmbito da liberdade humana. Os comportamentos 

que, com o andar dos tempos, o uso consagrou como fas, transformaram-se no ius: a 

possibilidade de praticar certos comportamentos, os preceitos, as regras estabilizadas pela 

prática e consagradas pela comunidade. Assim, a dicotomia, de origem teológica, fas-nefas 

evoluiu para o conceito, puramente humano, inteiramente laico de ius, pelo qual os 

romanos organizaram a sua convivência.  

 A distinção entre as proibições teológicas e o direito humano acentuou-se com o 

descrédito do politeísmo. Cria-se menos na vontade dos deuses, o que ampliou o 

regramento laico; desacreditado o politeísmo, com ele desapareceu o fas, porém prosseguiu 

o ius, que equivale ao Direito Romano. 

                                                                                                                                                     
As de direito divino comprendiam as consagradas aos deuses pelos homens, em três espécies: a) coisas 

sacras, dedicadas aos deuses outros que os deuses manes (que, por sua vez, eram deuses domésticos, 

próprios de cada família e que correspondiam aos seus antepassados deificados), como os santuários 

quaisquer, os bosques sagrados, as estátuas dos deuses, os tesouros dos templos. Com o advento do 

cristianismo, passaram a ser empregadas à respectiva divindade; b) coisas religiosas, que pertenciam aos 

deuses manes, como as tumbas e os terrenos em que eram edificadas; c) coisas santas, que não pertenciam 

a nenhuma divindade em especial e que se achavam a salvo dos empreendimentos dos particulares, como 

as muralhas das cidades e as suas portas. Puniam-se com severidade os atentados contra elas.  As coisas 

de direito humano comprendiam as comuns (que se destinavam ao uso de todos, sem constituírem 

propriedade de ninguém, como o ar, o mar, os rios), as públicas (pertença do Estado e das cidades, usadas 

pelas pessoas em geral, como as vias, os portos, as praças públicas, os teatros). Havia outras 

classificações, como coisas corpóreas e incorpóreas, divisíveis e indivisíveis, res mancipi e res nec 
mancipi. 
57

 Nas suas Geórgicas (I, 269), Virgílio, o grande representante poético da civilização romana, refere-se à 

dicotomia entre ius e fas quando, a propósito das ocupações a que alguém pode dedicar-se nos dias de 

festa, afirma: “Fas et iura sinunt”, o fas e o direito o permitem. No século IV, Sérvio, comentador de 

Virgílio, assim elucida tal verso: “Isto é, o direito divino e o direito humano, pois o fas concerne à 

religião, o direito concerne aos homens” (GIORDANI, M. C. Iniciação ao direito romano. Rio de 

Janeiro: Lumen Iuris, 1991, p. 69). 
58

 O autor de uma infração do nefas sofreria, direta e inevitavelmente, a ira divina, que se descarregaria 

sobre a cabeça dele, a menos que se oferecesse, espontaneamente, à expiação, ou oferecesse, em seu 

lugar, um seu dependente ou um animal, mediante a morte de algum dos três. 
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 Na fase da república, substituíram-se os reis pela dupla de cônsules: Roma deixou 

de ser governada pelo teocrata e passou a sê-lo por dois funcionários eleitos anualmente, 

pelo povo, o que se excluiu os sacerdotes da administração dos assuntos temporais. Mais 

do que isto, o poder governamental subordinou o sacerdócio, ao invés de ambos 

identificaram-se, como antes. A secularização do governo representou o traço distintivo da 

república, em face da anterior realeza. 

 Aproximadamente em fins do século IV, três fatos contribuíram sensivelmente para 

a secularização do direito: 1- a adoção da célebre lei das doze tábuas, primeiro texto de 

regras de Roma, que se redigiu em doze tábuas de madeira. Inspirado na legislação grega, a 

sua exposição, em 449 a. C., no fórum, permitiu que toda a gente lhe acedesse, pelo que o 

direito deixou de pertencer à casta sacerdotal e, de secreto, tornou-se público.  2- Cneu 

Flávio, liberto e escriba do pontífice Apio Cláudio, publicou uma compilação de fórmulas 

de processo, conhecida por Ius Flavianum, em recompensa pelo que o povo elegeu-o edil 

curul em 304. Terá, também, divulgado o calendário. Fórmulas e calendário integravam 

parte do segredo sacerdotal relativo ao direito que, com isto, deixaram de ser secretos, o 

que desvinculou as pessoas da dependência dos sacerdotes, de quem já não mais 

necessitavam para propor, corretamente, ações e para, oportunamente, haverem-se com o 

direito. 3- Surgiu o ensino público do direito, inaugurado em meados do século III a. C. por 

Tibério Coruncâneo, o primeiro plebeu que se tornou pontífice máximo e que, assim, 

entrou no segredo sacerdotal e o divulgou ao ensinar o direito a quem se interessasse por 

aprendê-lo. 

 Para mais, a admissão do comum do povo ao sacerdócio, a atividade dos juristas e a 

publicação de obras jurídicas concorreram para a que o direito se transformasse, de segredo 

esotérico da casta clerical, em conhecimento franqueado aos interessados quaisquer. 

 De fato, os juristas respondiam às consultas dos particulares, das autoridades e 

mesmo de juízes; orientavam-nos quanto à maneira correta de praticar atos que exigissem 

formas solenes (contratos, por exemplo) e os assistam nos processos. Guiavam-se pela 

ratio iuris, a dedução de conseqüências a partir de princípios jurídicos;  pela utilidade dos 

negócios, utilitas, e pela eqüidade, equitas. Em nenhum caso invocavam motivos 

relacionados com os deuses.  

 Sexto Cato, cônsul em 198, publicou a sua Tripertita, que versava sobre a lei das 

doze tábuas; Mânio Manílio publicou sete livros de direito civil, Públio Múcio Cévola, dez 

e Marco Júnio Bruto, três. Quinto Múcio Cévola (140 a. C. a 82 a. C.) publicou o Ius 

Civile, em dezoito livros, primeiro esforço de generalização e de sistematização do quanto 
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existia até a altura. Sérvio Sulpício Rufo produziu cento e oitenta obras jurídicas; Cícero, 

Alfeno Varo, Trebácio Testa, e outros, também produziram. Embora Quinto Cévola e o seu 

pai, Públio Múcio Cévola, fossem grandes-pontífices, o surto das obras jurídicas retirou, 

definitivamente, o direito do segredo e da teologia, e, em contrapartida, tornou-o público e 

inspirado por motivos humanos. 

 Expressão por excelência da laicidade do direito romano acha-se no célebre trio de 

preceitos de direito, enunciados no Digesto, por Ulpiano: Iuris praecepta sunt haec: 

honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere (D. 1,1,10,1) os preceitos de 

direito são: não abusar dos seus direitos, não prejudicar ninguém, atribuir a cada um o que 

é seu. 

 Direito, nesta passagem, figura em sentido normativo, como normas escritas, que 

enunciam obrigações. Constituem direito normativo, por exemplo, os artigos do Código 

Civil e os da Constituição Federal.  

 O termo preceito origina-se do latim “prae-cepta” que, por sua vez, proveio de 

“prae+capere” e significa, na sua etimologia, o que deve ser considerado prioritariamente, 

em primeiro lugar, como premissa
59

. Os preceitos são diferentes das normas: enquanto 

estas correspondem à parte visível do direito, ao texto que se lê, os preceitos correspondem 

o critério pelo qual elas são concebidas. As normas derivam dos preceitos, que lhes servem 

como critério de concepção e de redação. 

 Os três preceitos referem-se à vida de relação, ao comportamento que o indivíduo 

deve desenvolver em face de outrem; norteiam a prática da vida pela consideração dos 

interesses dos demais. São autônomos entre si, não se equivalem, não podem ser 

convertidos uns nos outros, sem desfalque de conteúdo; acham-se dispostos 

hierarquicamente, segundo uma ordem de valores, pelo que a seqüência em que são 

habitualmente dispostos não é arbitrária, porém criteriosa. 

 Em primeiro lugar, honeste vivere, que se traduz, amiúde, por viver honestamente, 

remete do Direito à Moral, do regramento das leis aos costumes. Não se trata, contudo, de 

premissa moral e sim jurídica, como o próprio Digesto o indica: iuris praecepta, preceitos 

de direito e não moralis praecepta, preceitos de moral nem iuris et iuris praecepta, 

preceitos de moral e de direito, motivo porque deve ser traduzido em função do direito e 

não da moral. Logo, ao invés da tradução literal “viver honestamente”, é preferível “não 

abusar dos seus direitos”, em que o substantivo significa poderes ou faculdades, aquilo que 
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 Equivalem, no Direito Romano, aos quinze princípios da Filosofia Primeira de Augusto Comte, 

postulados aplicáveis aos fenômenos quaisquer. 



55 
 

podemos fazer (por exemplo: posso vender o que me pertence; logo, tenho o direito de 

vendê-lo). Assim, não abusar dos seus direitos equivale a não abusar das suas liberdades, 

não exceder, cada um, o limite da sua liberdade. É o que popularmente exprime-se pelo 

provérbio “A liberdade de cada um termina onde começa a do próximo”.  

  Moralmente, não se deve exceder limites; tampouco, juridicamente. Excedê-los 

corresponde a abusar da liberdade. Para os romanos, o abuso da liberdade individual 

representava a primeira proibição que o direito deveria conter. 

 Como segundo preceito, não se deve prejudicar ninguém: o exercício da liberdade 

própria não deve interferir negativamente nos interesses, na comodidade, no patrimônio, na 

imagem de outrem.  

 Há, pois, dois limites à autonomia pessoal: a medida até a qual se pode exercê-la 

(primeiro preceito); a medida a partir da qual ela interfere negativamente com terceiros 

(segundo preceito). 

 Finalmente, atribuir a cada um o que é seu
60

. Dos três preceitos, é o único positivo 

pois enquanto os anteriores contêm o que não se deve fazer, este, ao contrário, indica o que 

se deve praticar: atuar  em face dos demais sob a consciência de que eles também são 

titulares de faculdades, cujo exercício legítimo devemos respeitar. Mais: enquanto respeitar 

o direito alheio pode envolver passividade, atitude expectante, de abstenção, atribuir 

conota-se com atividade, atitude interveniente, de ação. Respeitar aproxima-se de não 

prejudicar ninguém; atribuir liga-se ao comportamento diligente.  

 Pelo primeiro preceito, proíbe-se o abuso do direito; pelo segundo, limita-se o uso 

do direito; pelo terceiro, prescreve-se o respeito (passivo e ativo) pelo direito alheio. Os 

três pertencem, especificamente, ao mundo jurídico romano e o sintetizam; exprimem a 

suma da secular experiência jurídica romana e da sabedoria dos seus inúmeros cultores. 

Ulpiano, autor dos enunciados, certamente não os criou de raiz, porém exprimiu-os sob a 
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 Vulgarmente, traduz-se como “dar a cada um o que é seu” e não como “atribuir a cada um  o que é 

seu”. Dar (dare) significa transferir para outrem a propriedade de algo, ao passo que entregar (tradere) 

significa transferir a posse. No primeiro caso, o objeto muda de proprietário; no segundo, apenas se altera 
quem o detem consigo. Pode-se dar sem entregar; entregar sem dar; entregar-se porque se deu. Tribuere 

(atribuir) corresponde a gênero de que dar e entregar constituem espécies: atribuir pode exprimir dar, 

apenas, ou entregar, apenas, ou entregar e dar, simultaneamente. Portanto, é inexato e empobrecedor 

traduzir-se tribuere por dar, visto que dar corresponde a uma forma, de duas, de atribuir e não o seu 

sinônimo preciso. A enunciação “dar a cada um o que é seu” compreende a obrigação de transferir a 

propriedade, sem, necessariamente, transferir-se a posse; destarte,  não se estaria obrigado a entregar, o 

que é juridicamente absurdo, pois equivaleria a sonegar o direito de outrem receber. Tal imprecisão 

resultou de entender-se “dar” como dar e entregar, e como dar ou entregar; surgiu na época pós-clássica 

(de 230 a 395), caracterizada pela confusão na terminologia, nos conceitos, nas instituições jurídicas, nas 

partes ocidental e oriental do império romano (CRUZ, S. Direito Romano. Coimbra: Dislivro, 1984, p. 

14). 
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forma de fórmulas, talvez melhor concebidas por ele do que as até então existentes, ou 

compilou-lhes as melhores enunciações. 

 Resquício de teologia existe na definição de jurisprudência; manifestação de 

laicidade existe, em parte, nela e, de todo, na de direito. 

 Com efeito, Ulpiano define jurisprudência
61

: “iuris prudentia est divinarum atque 

humanarum rerum notitia iusti atque iniusti scientia” (D. 1,1,10,2). Define direito: “ius est 

ars boni et aequi”(D. 1,1,1pr). 

 No primeiro enunciado, jurisprudência é a ciência do justo e do injusto, tendo como 

pressupostos certas coisas divinas e certas coisas humanas; ela fundamenta-se no 

reconhecimento de verdades divinas e humanas. No segundo, direito é a arte do bom e do 

equitativo. Por arte, entenda-se técnica, aplicação na prática de conhecimento teórico. 

 A definição de jurisprudência distingue “notitia” de “scientia”, notícia de ciência. 

 O vocábulo “notitia” representa, em Direito e em geral, conhecimento seguro e 

profundo ou conhecimento induvidoso, impassível de hesitações, equivalente a “sciencia”.

 Ulpiano, todavia, emprega “notitia” em relação às coisas humanas e divinas, e 

“scientia” quanto ao justo e ao injusto. Ele as distingue, tanto mais porque, se desejara 

empregar “scientia” relativamente às coisas humanas e divinas e, também, ao justo e ao 

injusto, teria enunciado: “Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum...iusti 

atque iniusti scientia”, com a aplicação do mesmo substantivo aos dois hemistíquios da 

frase. 

 Ulpiano não utiliza “notitia” em sentido técnico de conhecimento propriamente 

jurídico, que se produz pela reflexão sobre o direito e pela observação da sua prática, 

porém no de seus pressupostos extrajurídicos, como idéias que lhe condicionam a 

formação e que se admite dogmaticamente
62

. Como ele distingue coisas humanas de coisas 

divinas, os pressupostos pertencem, respectivamente, à filosofia e à teologia. 

 A jurisprudência funda-se, pois, nos padrões da mentalidade, que compreendem 

valores, princípios, idéias, filosóficos e teológicos, de cuja combinação se extrai o que seja 

o justo e o injusto. Dado que as mentalidades variam, que, com o suceder das gerações, 

cambiam a escala de valores, os princípios predominantes, as idéias em voga, com a sua 

mutação mudam, também, os conceitos de justo e de injusto, cujo teor dependem da forma 

mental de cada sociedade. 
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 Jurisprudência, em Roma, equivalia à ciência jurídica. Aos juristas, chamavam-se de jurisprudentes, 

prudentes (os que sabem atuar) do direito.  Modernamente, jurisprudência significa o conjunto de 

decisões dos juízes e dos tribunais. 
62

 Neste sentido figura em Dos deveres, de Cícero. 
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 Ulpiano morreu em 228, pelo que a sua definição exprime o entendimento 

existente, no direito, até então. Ora, no século III predominava, ainda, o politeísmo, embora 

já se propagasse o cristianismo, que Teodósio, em 390, adotou como religião oficial do 

império. 

 Se a jurisprudência rege-se por pressupostos também teológicos, se Ulpiano assim o 

enunciou sob o politeísmo findante e o cristianismo nascente, não havendo precisado a que 

sistema teológico se referia, é admissível que ligasse o direito a um ou a outro; em 

qualquer dos casos, atribuía-lhe, parcialmente, conotação teológica.  

  Talvez se tratasse de mera concessão ao espírito do tempo, artifício destinado a 

captar a aceitação do público, a manter as aparências, atitude comum da parte de quem 

deseja evitar as animadversões que possam suscitar as suas convicções, quando elas 

destoam da mentalidade ambiente. Talvez ele haja sido sincero e considerasse que o direito 

devesse respeitar a antiga dicotomia de fas e de nefas; aludiria, quiçá, à divisão das coisas 

em de direito humano e de direito divino e, especialmente, ao ius sacrum (pertinente ao 

culto, à sua organização e ao sacerdócio); talvez se reportasse à fase teocrática do direito 

romano (vide abaixo). Seja como for, foi vago e indeterminado, porquanto não indicou os 

pressupostos, nem filosóficos, nem teológicos, do direito. A parte humana perdurou e 

prevaleceu, enquanto a teológica desapareceu.  

 Os pressupostos filosóficos não condicionaram o direito diretamente, não foram 

empregados pelos juristas como os usavam os filósofos. Assim, por exemplo, enquanto 

estes definiam natureza como essência abstrata das coisas, aqueles entendiam-na como a 

realidade e a normalidade das coisas, que fundamentam as instituições jurídicas. 

 Ao mesmo tempo, os juristas orientam-se, permanentemente, pela noção de justiça 

relativa aos homens e aos interesses terrestres, o que se manifesta pela sua lógica: dadas as 

premissas, delas deduziam conseqüências, não todas, porém as que julgavam oportunas e 

justas, adaptadas às conveniências práticas e mutáveis da vida, sem caráter absoluto que 

poderia haver se se pautassem por dogmas teológicos de obediência obrigatória. O seu 

saber e o seu fazer eram profundamente humanos, relativos e não absolutos, existiam em 

função “da ação e da vida – do facto humano”
63

 ao invés de se desenvolverem a despeito 

dele.
64

 A sua relatividade, ou seja, a concepção do direito e o seu uso em função da 

humanidade e não da divindade, conferiu ao Direito Romano conteúdo laico, que se 
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 CRUZ, S. Direito Romano. Coimbra: Dislivro, 1984, p. 288. 
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 Relativo significa relacionado com, ligado a, que existe em função de; absoluto significa irrelacionado 

com, independente de, desligado de. 
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perpetuou nos direitos de origem romana, malgrado a definição de Ulpiano, infeliz neste 

capítulo.  

 Ulpiano não é o autor das definições de jurisprudência nem da de direito; ele 

recolheu-as do meio jurídico romano e as reformulou, sob a influência das idéias de 

Aristóteles, Platão e, sobretudo, Plutarco. 

 A propósito da definição de direito, cabe distinguir três espécies de saber: o saber 

puro, o saber atuar e o saber fazer. 

 O saber puro consiste no conhecimento como fim de si próprio, chamado de sofia 

pelos gregos e de sapientia, em Roma. Nele, interessa a informação, independentemente de 

aplicações práticas na vida das pessoas. 

 O saber atuar chamava-se, na Grécia, de froneses e, em Roma, de prudentia, 

prudência. Consistia na práxis, no conhecimento útil à atividade, que servisse à ação 

humana. Quem o detém é o prudens, que considera a utilidade para o homem, individual 

ou coletivamente. 

 A sapiência serve à prudência; o atuar guia-se pelo saber ou, como formulou 

Augusto Comte, saber para prever a fim de prover: a sapiência destina-se à providência, o 

conhecimento esclarece a ação. 

 O saber fazer, designado de tekne, pelos gregos, e de ars, arte, pelos romanos, 

consiste em técnica, na aplicação concreta e material do saber teórico. 

 A ciência do direito não é especulativa, não busca uma verdade objetiva acerca do 

ordenamento; é prática, destina-se, mercê de teorizações, a descobrir o justo, ou seja, o 

honesto, oportuno e útil na convivência social. Ela compreende o exercício da inteligência 

que se aplica à realidade humana. Por isto, os romanos reputavam o direito:  

 a) juris-prudentia e não juris-sapientia, ação e não contemplação, saber fazer e não 

apenas saber, pois o seu âmbito é o dos valores e o da atividade, e não o das abstrações. É 

ciência que origina técnica e não filosofia que se esgota em si própria. 

 b) técnica destinada a alcançar o bom e o equitativo, com exclusão do mau e do 

injusto. Para o romano, o seu aspecto técnico não representava nem o principal nem, ainda 

menos, o único. Técnica sempre guiada por valores e não pura técnica de aplicação estrita 

da lei, divorciada deles. 

 Da conjugação dos fragmentos de Ulpiano depreende-se que, para o romano, o 

direito constitui a) ciência, que identifica o justo e o injusto, b) técnica, que ensina como 

obter o justo e a evitar o injusto. Como conhecimento e como aplicação, volta-se à 
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utilidade do homem: constitui-se em função dela, como ciência e arte laicas, que não 

teológicas. 

 

 As “Instituições”. 

 c) Augusto Comte exprime que o direito romano chegou “até nós por um resumo 

geral, que se baseava em dez séculos de decisões especiais” (COMTE, 1890, v. III, p. 369).  

 O pronome “nós” indica, simultaneamente, no tempo, os coevos dele, a geração da 

atualidade que foi a sua, o século XIX; no espaço, os franceses e os ocidentais, em geral. 

Referia-se ao fenômeno da recepção do direito romano, também designada como 

romanização do direito, em que as suas idéias, os seus princípios e as suas instituições 

ingressaram na vida jurídica européia, do século XII por diante
65

.  

 Houve penetração cultural, em que as populações européias passaram a admitir, por 

meio dos seus cultores do direito, um ordenamento jurídico que lhes era estranho no tempo 

e na sua origem, porque não lhes era autóctone nem vigente. De fato, embora houvesse 

vigorado, também, no território da Itália, onde, também, voltou a aplicar-se, na altura da 

recepção o Direito Romano correspondia a direito histórico, no sentido de que, se vigorara 

no passado, não mais se aplicava no século XII, quando, de súbito, reingressou na 

mentalidade jurídica européia. Assim como há línguas mortas, ele era Direito morto; 

tornou-se ressurrecto e importado, outra vez em vigor, e em vigor nos países em que não se 

formou e que, ao contrário, adotaram-no já pronto, tal como os romanos o haviam 

constituído
66

. 

 A recepção é especialmente interessante porque não resultou da presença militar 

nem da dominação política entre dois povos, dois quais um, ocupado ou dominado, seria o 

receptor e o outro, o impositor do direito. Houve um receptor, sem que ninguém o 

impusesse: redescobriram-no os juristas italianos e, depois, os franceses e os de outras 

nacionalidades, por esforço próprio, sobretudo por iniciativa própria, na medida em que lhe 

perceberam méritos e utilidade, mercê dos quais o transformaram, de direito transacto, em 

atual. Por outro lado, na Hispânia e nas Gálias, ele perdurara por meio das legislações que 

os reis hispânicos e germânicos adotaram. Com isto, se ressurgiu no século XII, na Itália, 

foi sem que houvesse desaparecido inteiramente, em certas regiões e antes disto. 

 O direito que se revigorou não foi o Direito Romano clássico, sequer, mesmo, o que  
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 Vide o meu Estudos de Direito Romano, Curitiba: J. M. Livraria Jurídica, 2012. 
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 Importado na Europa em geral, salvo na Itália, onde constituía direito antigo, porém autóctone. 
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emitiu Justiniano, porém a doutrina que os glosadores e os comentadores criaram e 

empregaram profissionalmente, com base no Corpo de Direito Civil; não o direito antigo 

na sua pureza e na sua inteireza originais, porém o que dele os seus intérpretes admitiram e 

como o admitiram, do que é significativa a máxima em circulação na Alemanha, no século 

XVII: “quidquid non agnoscit Glossa, non agnoscit Curia”
67

, o que a glosa não reconhece, 

o tribunal também não reconhece. 

 Tal provérbio devia-se a que os juízes haviam sido alunos dos glosadores, nas 

universidades de Bolonha e de Perusa; a sua mentalidade formara-se por meio dos seus 

mestres, com quem haviam aprendido e com base em cujos ensinamentos judicavam. 

 A infiltração deste direito efetuou-se, gradualmente, por meio das opiniões dos 

novos professores, dos notários, dos advogados e do mais pessoal jurídico, todos ex-

alunos, por sua vez, daquelas universidades (à exemplo de Placentino, em relação a 

Mompilher e a Vacário, quanto a Oxford). 

 Diversa, nos vários países europeus, quanto à sua intensidade e ao modo como 

ocorreu, a recepção verificou-se em todos eles, como fenômeno que lhes foi comum
68

. Na 

Inglaterra, por exemplo, despontou certa mentalidade jurídica, um modo de pensar 

determinado pelo direito romano; na Espanha, redigiram-se leis próprias, que combinavam 

regras autóctones com as romanas; na Alemanha, aceitaram-se muitas regras concretas e 

toda a construção dos conceitos jurídicos romanos: conteúdo mental romano, combinação 

de normas outras que as romanas com elas, normas romanas na sua pureza. Nos três casos 

(como nos restantes países), sempre é romano o pensar ou o reger, ou ambos. 

 Foi consensual o entendimento de que, embora proveniente de outro tempo e de 

outra civilização (da qual, aliás, eram herdeiros os países da recepção) o direito romano, na 

totalidade dos seus componentes, correspondia a direito vigente, válido e dotado de 

autoridade científica, como expressão da razão escrita, comparável à Bíblia: enquanto esta 

continha a revelação divina
69

, o direito romano continha a revelação jurídica, como última 

palavra em questões jurídicas, invocável em jeito de regra em vigor, de direito supletivo ou 

subsidiário ou, quando menos, como princípio de orientação. 
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 CRUZ, S. Direito romano. Coimbra: Dislivro, 1984, p. 95. 
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 O que também confirma a opinião de Augusto Comte de que a Europa constitui, desde Carlos Magno, 

unidade cultural, em que há (ao menos, havia) homogeneidade de passado, de costumes, de mentalidade, 

apesar da heterogeneidade política (diferentes países soberanos e não um só, como fora ao tempo do 

Império Romano); daí porque ele a nominava de República Ocidental. 
69

 Para quantos assim acreditam, bem entendido. 
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 A recepção operou-se pelo estudo do Corpus Iuris Civilis, Corpo de Direito Civil, 

(assim denominado por Dionísio Godofredo
70

, em 1583), recolha de fragmentos de obras 

dos juristas clássicos (ius) e de constituições imperiais
71

 (leges), grande ao ponto em que 

ele praticamente equivale ao Direito Romano. Quem falava neste, pensava naquele; quem 

consultava aquele, adentrava este. 

 Formou-se o Corpo de Direito Civil por iniciativa do imperador Justiniano, que 

tencionava substituir o já obsoleto Código Teodosiano
72

 pela legislação imperial emitida 

até o reinado do próprio Justiniano. 

  Constituiu-se comissão de trabalhos, integrada por João, questor sacri palatii73
, por 

Triboniano, magister officiorum74
 e por Teófilo, professor de Direito em Constantinopla, 

que em 529 concluiu a elaboração do que se chamou de Codex vetus ou Codex primus 

(código velho, código primeiro) ou Código de 529, de elevada qualidade e que vigorou até 

534. 

 Em face do êxito da elaboração do Código Velho, Justiniano resolveu determinar a 

feitura de uma compilação de leges e de ius, que exprimisse todo o Direito Romano então 

atual, efeito para o qual concorreram três fatores: a) a existência de escolas de direito de 

elevado nível, em Roma, e, sobretudo, em Beirute e Constantinopla, sem as quais não 

teriam, provavelmente, surgido os juristas que cooperaram na obra; b) a existência de 

juristas conspícuos, encabeçados por Triboniano, erudito em direito, que desenvolveu 

atividade enorme, de presidir à comissão central dos trabalhos, atuar nas subcomissões, 

elaborar projetos, esclarecer dúvidas, ouvir opiniões, conciliar divergências doutrinárias e 

decidir, em tudo e sempre; c) a pessoa de Justiniano, que soube eleger colaboradores 

capazes e que, entusiasta do direito romano da fase clássica, desejava conservar-lhe o 

quanto fosse possível e melhorar o quanto se conservasse. 
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 Foi jurista que pertenceu à escola humanista. Empregou o nome de Corpo de Direito Civil para 

diferençá-lo do Corpus Iuris Canonici, Corpo de Direito Canônico, coleções oficiais de textos legislativos 

cristãos, nome que surgiu em 1436 para identificar o Decreto de Graciano (recolha da legislação vaticana, 

produzida pelo monge Graciano, por ordem do papa), as Decretais de Gregório IX, de Bonifácio VIII e de 

Clemente V. O nome de Corpus Iuris Civilis generalizou-se do século XVI por diante, após Gregório XIII 

havê-la empregado no texto da sua constituição Cum pro munere, de 1580. 
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 Chamavam-se de constituições imperiais as determinações, gerais ou especiais, dos imperadores, que 

passavam a constituir direito, ou seja, regra obrigatória. 
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 Compilação, ultimada em 439, por Teodósio II, da legislação imperial, relativa, principalmente, ao 

direito público. 
73

O questor sacri palatii correspondia ao cargo mais importante da administração imperial, 

imediatamente abaixo do imperador, a quem coadjuvava na feitura das leis e no quanto se relacionasse 

com o direito, de que emitia a interpretação oficial, conforme a vontade daquele. Equivalia ao atual cargo 

de ministro da justiça. 
74

 O magister officiorum correspondia ao segundo cargo mais importante da administração imperial, 

abaixo do imperador. O seu ocupante zelava pelos serviços administrativos do império. Equivalia ao atual 

cargo de ministro do interior. 
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 Selecionados a legislação imperial e os excertos dos juristas, a comissão organizou-

os e aperfeiçoou-os, mediante interpolações e alterações que evitassem incertezas e 

polêmicas. Da sua atividade resultou o Corpo de Direito Civil
75

, que passou a servir, com 

efeito legislativo, de exposição oficial e obrigatória de todo o Direito Romano, e, com 

efeito didático, de texto único de estudo escolar. Ele substituiu o direito anterior e 

uniformizou-o no âmbito do império romano oriental. 

 O Corpo de Direito Civil compreende quatro partes: Digesto, Instituições, Código e 

Novelas. 

 Digesto provem de digerere, ordenar, expor sistematicamente. Digestos ou, em 

latim, digesta (no plural) significam livros em que se apresentava ordenadamente a matéria 

de que se ocupam, dos quais, historicamente, os primeiros devem-se a Alfeno Varo, Celso, 

Juliano, Marcelo e Quinto Cévola. Cada autor dispunha as matérias segundo o seu critério 

pessoal; de Adriano por diante, mercê do edito perpétuo, a primeira parte dos digesta 

seguia a disposição de matérias do edito do pretor
76

. O uso do termo digesto, no singular, 

originou-se na idade média, quiçá no século XII. 

 Em 530, Justiniano encarregou Triboniano de elaborar obra congênere aos digesta, 

relativo às opiniões do período clássico; por vontade do imperador, chamou-se de digesto 

ou pandectae, pandectas, sinônimo que, por sua vez, fora já empregado por Ulpiano e 

Modestino, no sentido de antologia. 

 Constituída comissão de dezessete membros, coube a Triboniano coligir os 

melhores fragmentos dos autores dotados de autoridade oficial
77

, suprimir o que sobejasse, 

conciliar as antinomias, adaptar os textos à atualidade. Em 533 concluiu-se a redação do 

trabalho, que passou a vigorar, como lei obrigatória, no mesmo ano. 

 O Digesto não corresponde ao resumo geral a que se refere Comte, por se tratar de 

flolilégio de textos e não de compêndio. 

 A terceira parte do Corpus Iuris Civilis consistiu no Codex repetitae praelectionis, 

nova edição, atualizada, do Codex Vetus, de 529 (coletânea de ius, opiniões dos juristas), 
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 Provém do latim clássico a expressão “corpus iuris”, corpo de direito, metáfora relacionada com a 

constituição dos seres animados. Referindo-se à lei das doze tábuas, Tito Lívio chama-lhe “velut corpus 

omnis romani iuris”, corpo de todas as leis romanas. Corpo também significa “um todo, composto de 

partes devidamente dispostas”. Aplicando-se a metáfora ao Corpo de Direito Civil, as Instituições 

correspondem à cabeça; o Digesto, ao tronco; o Código, aos membros superiores e as Novelas, aos 

inferiores (CRUZ, S. Direito romano. Coimbra: Dislivro, 1984, p. 36). 
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 O edito perpétuo foi elaborado por Juliano, cerca de 130, por ordem de Adriano; codificou em texto 

único os diferentes editos dos pretores. 
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 Ius respondendi ex auctoritate principis, prerrogativa atribuída por Augusto a alguns juristas, pelo qual 

as suas respostas às consultas que recebessem equivaliam às que o próprio imperador emitisse, ou seja, 

equivaliam às constituições imperiais e valiam como regra obrigatória. 
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que não chegou à atualidade e que se desatualizou rapidamente, fosse porque, em 530, 

Justiniano emitiu as Quinquaginta decisiones, coletânea de cinqüenta constituições 

imperiais do próprio Justiniano, fosse porque, até 533, ele emitiu várias outras, o que 

tornou premente adaptá-lo a elas. Comissão integrada por Triboniano, Doroteu e três 

advogados concluiu, em 534, a atualização que, no mesmo ano, entrou em vigor. 

 O Codex reúne constituições imperiais e não constitui súmula do Direito. Logo, não 

é a ele, tampouco, que Comte se refere. 

 A quarta parte do Corpo de Direito Civil compreende as Novelas, Novellae, 

recolhas das constituições emitidas após a adoção do Codex até a morte de Justiniano, em 

565. Redigidas majoritariamente em grego, não foram promulgadas pelo imperador e, 

portanto, não eram oficiais, porém privadas, organizadas por particulares. Sobrelevam em 

importância 1) a Epítome de Juliano, organizada em 555 ou 556, por Juliano, que resumiu 

122 constituições; 2) a Autêntica, Authenticum, Liber Authenticorum,  Authentica ou 

Versio Vulgata,  que contém 134 constituições de Justiniano, de 535 a 556, em reprodução 

integral. Prevaleceu na prática dos tribunais e das escolas, a partir do século XI; 3) a 

coletânea grega,  principal delas, que reúne todas as constituições de Justiniano, de Justino 

II e de Tibério II, em total de 168. 

 As Novelas constituem coleções de determinações imperiais e não condensação do 

direito. Conseqüentemente, não é, tampouco, a elas que alude A. Comte. 

 Das quatro partes do Corpus Iuris Civilis, a segunda chama-se de Instituições, 

institutiones, substantivo que significa sucinta exposição do direito, (notadamente do 

privado), manual elementar de temas jurídicos, expostos organizadamente. Opõe-se ao 

tratactus, tratado, exposição profunda e minuciosa, ao passo que as instituições expõe 

sumariamente. 

 Assim, instituições equivale a elementos, a noções gerais, destinadas a facilitar a 

instrução no tema correspondente, segundo, aliás, o indica a etimologia: instituições deriva 

de instituere, instruir, iniciar em dada disciplina. 

 Correspondem ao que, em grego, se chama de enchiridion, livro portátil, livro de 

bolso, que se pode portar na mão, o que originou a tradução literal, em francês, “manuel” 

e, em português, manual. 

 A tradução correta de institutiones é instituições e não institutas, galicismo por 

“institutes”. 

 A denominação de instituições não é exclusiva do Corpus; ao contrário, vocábulo 

de uso corrente no latim, foi empregado por vários autores, em relação a temas jurídicos e 
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extrajurídicos: Instituições de Oratória, de Quintiliano; Livro das Instituições Divinas, de 

Lactâncio. Redigiram instituições de direito Sabino, Florentino, Ulpiano, Paulo, Marciano, 

Calístrato, Gaio. 

 Ora, se o direito romano perdurou no ocidente por meio do Corpus Iuris Civilis; se 

este contém uma sua exposição organizada (o Digesto); recolhas de ordens imperiais (o 

Codex e as Novelas) e uma súmula do direito, as Instituições; se, no seu Sistema de 

Política Positiva, Augusto Comte observa que o direito romano chegou à atualidade por um 

seu “resumo geral”, este correspondia às Instituições. 

 Justiniano exprimiu o seu intuito de que se redigissem elementos de direito ao 

ordenar a compilação do Digesto, motivo porque inexiste constituição que lhes 

determinasse, especificamente, a sua elaboração, que se justificava porque 1) os manuais 

de direito eram inaptos para servirem de introdução ao Digesto, especialmente as 

Instituições de Gaio, 2) Justiniano procurava, sempre que  possível, restaurar a cultura 

jurídica do período clássico, 3) Justiniano desejava a existência de um resumo geral dotado 

de caráter normativo, ou seja, cujo conteúdo representasse lei obrigatória e não mera 

exposição teórica. 

 O imperador incumbiu da elaboração das Instituições, novamente, Triboniano, 

acompanhado por Doroteu, professor de direito em Beirute, e por Teófilo, professor de 

direito em Constantinopla, que ultimaram em 533, antes mesmo do Digesto. 

Aparentemente, Teófilo e Doroteu redigiram, cada qual, dois livros, ignorando-se quem 

escreveu quais; a seguir, a comissão reviu e completou a redação preliminar, que 

transformou no texto definitivo. 

Os intuitos didáticos de Justiniano exprimiram-se pela constituição Omnem rei 

publicae, que dirigiu, em 16 de novembro de 533, aos mais ilustres professores de direito 

da altura (Teófilo, Doroteu, Teodoro, Isodoro, Anatólio, Taleleo, Cratino e Salamino, todos 

de Beirute ou Constantinopla), para informá-los da reforma do ensino que, aliás, malgrado 

se lessem os textos em latim, efetuava-se em grego, idioma em que se redigiam os 

comentários a eles, o que lhe contribuiu, deveras, para a distorção do sentido original. 

Por efeito da reforma escolar, a partir do ano acadêmico de 534-535, os alunos de 

Constantinopla e Beirute passariam a estudar: no primeiro ano, as Instituições; no segundo, 

os sete livros de iudiciis, os oito de rebus78
 e quatro livros, concernentes ao dote, à tutela, 
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 A constituição Tanta dividiu o Digesto em sete partes: I) contém os princípios gerais do direito e da 

jurisdição; II) pars de iudiciis, que contém a doutrina geral das ações e da proteção judiciária da 

propriedade e dos mais direitos reais, III) pars de rebus, que versa sobre os contratos e as obrigações, IV) 

umbilicus, que se ocupa das obrigações e da família, V) de testamentis, que contém as sucessões 
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aos testamentos e aos legados; no terceiro, o que não se estudara no precedente, de de 

rebus e de de iudiciis, para além de três livros do umbilicus. No quarto ano, dez livros do 

umbilicus e os testamentos; no quinto e derradeiro, quatorze livros do Digesto e as 

constituições de Justiniano, que determinou a substituição da alcunha dos caloiros, de 

dupondii , “homens de dois dinheiros”, pela designação de Novos Justinianos.  

Desta forma, as Instituições tornaram-se o livro de estudos do primeiro ano dos 

cursos jurídicos de então. 

 Na sua composição, utilizaram-se, principalmente, as Instituições de Gaio; as 

instituições de Florentino, Ulpiano, Marciano e, provavelmente, as de Paulo, e partes do 

Digesto, então já inteiramente elaborado ou quase. 

 Os seus autores coligiram textos das diferentes fontes, o que resultou em um 

mosaico de fragmentos, sem indicação de origem porquanto, formalmente, o seu autor é 

Justiniano, dado que, à altura, todo o direito provinha do imperador, como legislador único. 

Ele, aliás, interveio pessoalmente em muitos pormenores. 

 Dividem-se as Instituições em quatro livros, por sua vez, subdivididos em títulos, 

que os medievais separaram em parágrafos, que, finalmente, os modernos numeraram. O 

primeiro livro trata das pessoas; o segundo, das coisas, da propriedade, dos direitos reais e 

dos testamentos; o seguinte, da sucessão sem testamento, das obrigações em geral e das 

contratuais. Finalmente, o quarto livro ocupa-se das obrigações decorrentes de atos ilícitos, 

do processo civil e do direito criminal. Os textos apresentam-se sob a forma de discurso 

único, desprovido de divisões. 

 Publicadas pela constituição Imperatoriam, de 25.XI.533, foram  promulgadas pela 

Tanta, de 16.XII.533, que lhe determinou a entrada em vigor, com o Digesto, em 30. XII do 

mesmo ano. 

 Assim se exprime a constituição Tanta79
, na passagem relativa às Instituições, na 

versão grega:  

Mas, como era necessário fazer uma introdução singela para os que começam o 

estudo das leis e não podem entender o ensino superior, não deixamos de pensar 
nisto e encarregamos o excelentíssimo Triboniano, escolhido para dirigir toda a 
obra legislativa e aos grandes e doutos professores Teófilo e Doroteu, mandamos 
selecionar, do que há nos livros de instituições dos antigos jurisconsultos, o 
oportuno e vigente e o quanto convém aos negócios civis de hoje, reuní-lo e no-lo 

                                                                                                                                                     
testamentárias, VI) parte inominada, trata da sucessão por edito do pretor, dos direitos reais, da posse, das 

obrigações, VII) outra parte desprovida de título regula as estipulações, o direito penal, as apelações e o 

direito penal. 
79

 Há duas versões da constituição que promulgou as Instituições (e o Digesto e o Código), uma grega, 

outra latina. A grega, texto original, é mais compreensível; a latina não a traduziu literalmente, apresenta 

alguma verbosidade e é extensa, em relação a ela. No parágrafo concernente às Instituições, praticamente 

igualam-se em extensão. 
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apresentar, sem esquecer as Nossas constituições, que fizemos para emendar o 
antigo, e fazer, assim, quatro livros, que hão de ser os primeiros de introdução, que 
se conveio chamar de ‘Instituições’. Apresentando-nos eles também concluída esta 
obra legal, revisando-a, Nós, por inteiro e julgando-a bem feita, consideramo-la 
conforme a Nossa idéia e declaramos Nosso também este livro e a todos 
declaramos o que se diz nos proêmios deste livro, que tem o mesmo valor das 
Nossas constituições (CRUZ, 1984, p. 537, tradução minha do espanhol). 

 A versão latina assim exprimia: 

 Mas, como compreendêssemos que não podem suportar tão grande volume de 
ciência pessoas incultas ou que, estando na antessala primeira das leis, apressam-se 
em entrar nos segredos delas, resolvemos preparar outra redação, mais singela, a 
fim de que, com o seu verniz e imbuídos dos primeiros princípios de tudo, possam 

eles penetrar nas suas profundidades e perceber bem, com os seus próprios olhos, o 
sentido perfeito das leis. Por conseqüência, chamando a sua excelência Triboniano, 
que fora escolhido para dirigir toda a obra, assim como os ilustríssimos Teófilo e 
Doroteu, professores muito eloqüentes, mandei-lhes selecionar, tomando dos livros 
que os antigos compuseram, com o nome de ‘Instituições’, para compreender os 
rudimentos das leis, tudo quanto neles se encontrasse de útil e de mais adequado, e 
o mais correto e ajustado à prática do nosso tempo, e pô-lo em quatro livros, que 

exponham os primeiros fundamentos e elementos de toda esta ciência, para que, 
neles instruídos, os jovens possam inteirar-se das disposições legais mais difíceis e 
completas (CRUZ, 1984, p. 537, tradução minha do espanhol). 

 

 Das quatro secções do Corpus Iuris Civilis produziram-se cópias, graças às quais 

ele perdurou até a atualidade e difundiu-se assaz. Do Codex, todavia, pouquíssimo 

remanesceu. Das Instituições há numerosos manuscritos, dos quais os anteriores ao século 

XI são fragmentos breves e incompletos; um dos mais importantes conserva-se na 

Biblioteca Nacional de Turim. 

 Até o século XVI, circulavam separadamente, umas em relação às outras, as quatro 

partes do Corpus, e todas glosadas, ou seja, dotadas dos comentários de Acúrsio. No centro 

da página imprimia-se ou manuscrevia-se o texto de direito; nas quatro margens 

escreviam-se os comentários, em corpo menor. 

 A derradeira edição glosada foi a de João Fehio, publicada, em seis volumes, em 

Lion, em 1627; a primeira destituída de glosas, foi a de Cláudio Chevallon, publicada em 

Paris, de 1525 a 1527. 

 Das Instituições, em específico, a primeira edição in folio (formato grande) foi 

preparada por Pedro Schoyff e publicada na Mogúncia, em 1468. Sucederam-se-lhe as de 

Gregório Aloandro, de 1529; a de Lecomte, de 1560; a célebre de Cujácio, de 1585, 

organizada com base no cotejo de vários manuscritos e que serviu de modelo de edições 

subseqüentes. Modernamente, as edições mais significativas são a de Biener, de 1812; a de 

Schrader, de 1832, com notas esclarecedoras e abundantes e que se beneficiaram dos textos 

revelados pela descoberta do palimpsesto veronês das Instituições de Gaio, em 1816; a de 
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Huschke, de 1868, com notável prefácio. Das demais partes do Corpus, também há edições 

dos séculos XV e do seguinte. 

 Em começos do século XVI surgiu a primeira edição de conjunto, elaborada com 

especial zelo, mediante a comparação de manuscritos, expurgo de fontes e aproveitamento 

dos trabalhos de Poliziano e Bolognini, juristas da escola culta. Deveu-se a iniciativa da 

edição a Gregório Aloandro Meizner, holandês, que a repartiu em três tomos: o primeiro, 

de 1529, contém o Digesto e as Instituições; o segundo, do ano seguinte, contém o Codex; 

o derradeiro, de 1531, encerra as Novelas, segundo a coleção grega de 168 novelas (do 

ano, talvez, de 580). 

 É especialmente importante a edição de Aloandro porque: 1) publicou a totalidade 

do Corpus, com edição crítica do todo, 2) respeita a unidade e a integridade das suas 

secções, concretamente do Digesto e do Codex, diferentemente de outras edições que 

dividiram, o primeiro, em três partes (as dos glosadores) e o segundo, em duas.  

 Por vez primeira usou-se o nome de Corpus Iuris Civilis em 1583, na edição de 

Dionísio Godofredo, modelo de inúmeras outras, do qual divergiu a de Gebaner-

Spangenbert (1776 – 1797), que incorporou os produtos da Escola Holandesa e representou 

extraordinário avanço na crítica textual. De 1828 a 1843, os irmãos Kriegel-Hermann-

Osenbrüggen publicaram outra edição. 

 A mais perfeita de quantas há, resultou do trabalho conjunto de Teodoro 

Mommsen, Krüger, Schöll e Kroll. Em 1867, Krüger publicou edição crítica das 

Instituições, a que se sucederam dois volumes, do Digesto, devidos a Mommsen (1868 – 

1870). Ambos publicaram, em 1872, edição escolar do Digesto e das Instituições, reunidos 

em volume único; no mesmo ano, Krüger publicou o tomo segundo, que contem o Codex. 

Por fim, o volume terceiro, de 1898, contem as Novelas. Houve inúmeras reedições desta 

obra, de que, em 1968, o volume I contava dezoito edições, o II, treze e oito o III. 

Em conclusão: são corretas as asserções de A. Comte de que o Direito Romano 

constituiu uma moral laica e de que perdurou até o presente por meio de uma sua súmula, 

as Instituições (e não só). 

 

Os editos. 

d) Comte menciona a “longa sucessão de editos, fundamentados no exame, positivo 

posto que empírico, do comportamento real, privado ou público” (COMTE, 1890, v. III, p. 

369). 
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Editos eram atos dos pretores. Pretores eram uma das várias autoridades existentes 

em Roma. 

Segundo Varrão
80

 praetor deriva de praeire e significa o que vai à frente, o que 

antecede. De começo, designava, genericamente, o chefe das organizações quaisquer, 

motivo porque os cônsules, sucessores dos reis na organização romana, como detentores do 

poder supremo, chamavam-se, inicialmente, de pretores, como sinônimo de chefes 

militares. Posteriormente, substituiu-se a designação de pretores pela de cônsules (ou 

collegae, colegas, porquanto atuavam sempre em duplas), dado que a sua função essencial 

consistisse em consultar, consulere, o povo e o senado. 

Após a criação da questura (cerca de 450 a. C.) e da censura
81

 (em 443 a. C.), o 

substantivo praetor ainda apresentava conotação genérica, como apelativo dos magistrados 

quaisquer. Assim, chamava-se, indiferentemente, de pretor, ao cônsul, ao questor e ao 

censor. 

Em 367 a. C., as leis Liciniae Sextiae criaram magistraturas novas, intituladas, 

especificamente, de pretura e de edilidade curul, ocasião em que pretor perdeu natureza de 

apelativo genérico e passou a designar o funcionário encarregado de administrar a justiça 

correntemente, na fase in iure dos processos civis. 

A tramitação dos processos dividia-se em duas partes: a in iure e a apude iudicem 

ou in judicio, a primeira perante o pretor; a segunda, perante o juiz, um particular escolhido 

pelas partes. Na primeira fase, havia ius dicere, dizer o direito, jurisdição, no sentido 

etimológico; na segunda etapa, havia ius dicare, aplicação do direito, judicatura, no sentido 

etimológico. 

O autor da ação convocava o réu a, com ele, apresentar-se ao pretor; tal convocação 

chamava-se de in ius vocatio82
; se o réu resistisse, o autor poderia capturá-lo e conduzí-lo à 

força. 

Diante do pretor, as partes expunham as suas razões e deliberavam a escolha do 

juiz, segundo um dentre três ritos, per sacramentum, per judicis postulationem ou per 

condictionem. 
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 De lingua latina (CRUZ, S. Direito romano. Coimbra: Dislivro, 1984, p. 67).  
81

Os questores judicavam nos casos de homicídio (questores parricidium); depois, passaram a gerir o 

erário público (questores aerari). Havia-os em Roma e nas províncias. Os censores efetuavam o censo da 

população romana e registravam os bens das famílias romanas. Como penalidade por informações falsas 

que recebessem, poderiam excluir o desinformador do exército, das tribos, do senado e escravizá-lo. 

Modernamente, a censura adquiriu significado de análise de informações e da sua supressão, total ou 

parcial, como da liberdade de expressão, ou seja, não há identidade entre a censura antiga e a moderna. 
82

 Equivalente à atual citação que, todavia, ocorre por ordem do juiz e não antes da sua intervenção no 

processo. 
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O rito per sacramentum era mais antigo e aplicável às ações como regime 

processual geral, excetuado apenas nos casos a que a lei obrigasse aos outros ritos. O seu 

nome resultou de uma aposta financeira que formulavam as partes, chamada de 

sacramentum, cujo montante, estipulado pela lei das doze tábuas e confiado à guarda dos 

sacerdotes, perdia o derrotado na ação e era empregado, por estes, em sacrifícios públicos. 

Originariamente, o sacramento teria consistido em juramento de que se exprimia a verdade 

e a aposta corresponderia à forma de impor uma pena ao perdedor. 

O pretor limitava o seu exame a identificar qual das partes tivera razão em arriscar-

se a perder a quantia; ele analisava o mérito da aposta e não o da ação, que decidia 

indiretamente, porquanto ao atribuir razão a um dos apostadores, conferia-a na própria 

ação. 

Juntamente com a aposta, havia outras formalidades, conforme se tratasse de ação 

in rem ou in personam. Do segundo caso, escasseiam as informações (é ilegível o 

manuscrito de Gaio, fonte principal a respeito), ao passo que, do primeiro, existe 

documentação farta e útil, segundo a qual o rito desenvolvia-se em etapas: 

 a) as partes simulavam embate à mão armada, manum consertio, pela posse da 

coisa que constituía o objeto da ação, mercê da empunhadura de uma vareta, festuca ou 

vindicta, símbolo da hasta, lança, por sua vez, símbolo da propriedade quiritária (dos 

cidadãos romanos). A seguir, ambos apunham as mãos na vareta e afirmavam, por palavras 

solenes, a sua pretensão: era a rei vindicatio e a contra vindicatio, rito que persistiu na lei 

sálica, dos germânicos. Tal simulação representava vestígio dos tempos em que se obtinha 

a propriedade pela força e se a defendia por igual modo. 

 b) O simulacro de combate encerrava-se com uma ordem do pretor para que as 

partes retirassem as mãos da vareta, símbolo da intervenção da autoridade pública, como 

medianeira e apaziguadora. 

 c) Praticava-se a aposta e o depósito das quantias, que, posteriormente, substituiu-

se por uma promessa de pagar ao magistrado, como representante do Estado. 

Posteriormente o pagamento beneficiava o erário. 

 d) Provisoriamente, o magistrado concedia a posse da coisa à parte a quem 

reputasse correto fazê-lo, sob a condição de que ela prestasse caução ao seu adversário, da 

restituição dela e dos frutos que porventura houvesse produzido. 

 e) Escolhida pelas partes o juiz e confirmada a escolha pelo pretor, em três dias 

elas apresentavam-se àquele. 
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Escasseiam dados relativos à fase in iure nos procedimentos per judicis 

postulationem e per condicionem, malgrado o que, da coleção de informações esparsas 

resultam algumas averiguações. 

O rito per judicis postulationem parece mais antigo do que o outro. A sua 

formalidade capital, de que se origina a sua nomenclatura, consiste no pedido, postulatio, 

dirigido pelas partes, ao pretor, de que lhes nomeie um juiz, mercê de fórmula solene, 

reportada por Valério Probo (Te praetor judicem arbitrumve postulo uti des), o que permite 

deduzir que este rito é posterior ao da aposta, porquanto neste, elas não pedem a indicação 

de um juiz, porém escolhem-no, sob a vigilância do pretor. No modo por pedido, as partes 

solicitam ao pretor que lhes propicie o juiz que, assim, não pertence à confiança delas, 

porém corresponde a terceiro, a elas alheio e, em larga medida, delegado do pretor, dotado 

dos poderes que este lhe confiava. 

Tal rito empregava-se nas ações em que um credor reclamava quantia ilíquida, 

como, por exemplo, indenização por incumprimento de obrigação indefinida ou por delito 

cuja penalidade consistisse na atribuição de coisa, a título de indenização. Nestes casos, o 

procedimento da aposta, que se decidia pela vitória de um e pela derrota do outro, sem 

mais considerações, não era suficiente porque não ensejava análises e avaliações que 

exigissem a subjetividade do juiz. A este, com efeito, pertencia avaliar em dinheiro o 

prejuízo e condenar o autor do dano a pagá-lo ao autor da ação. 

O rito per condictionem foi introduzido pela lei Sília, em favor das obrigações de 

dar valor líquido, e pela lei Calpurnia, em favor das de dar coisa determinada. As partes 

comprometiam-se, solenemente, a comparecer, em trinta dias, perante o pretor, para 

tomarem juiz. Tal compromisso chamava-se de condictio83, que ocorria in iure (para 

permitir ao réu que se decidisse, em um mês) ou extra ius, fora da alçada do pretor e sem o 

comparecimento perante ele, no intuito de apressarem-se os procedimentos. Gaio declara 

ignorar a função deste rito; parece induvidoso que o modo de compromisso atribuiu às 

dívidas líquidas o que o modo do pedido já aplicava às outras. Ele conferiu ao pretor o 

papel de instituir o juiz, ao mesmo tempo em que atribuiu a este o direito de condenar a 

pagamento financeiro, mesmo quando não se tratasse de objeto determinado. 

Em suma, procedimento por compromisso e por pedido representaram evolução em 

face do sistema da aposta, na medida em que o processo simplificou-se, abrandou-se o 

formalismo, abandonaram-se as encenações, intervinha o magistrado como mediador e 
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 Condicere, no latim do tempo, significava aprazar-se para dia certo. 
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como decisor, pelo menos em relação às ações referentes às pessoas,  sujeitas a este 

procedimento, enquanto as ações reais desenvolviam-se pelo procedimento da aposta.  

A seguir, as partes invocavam testemunhos, os superstites, que haviam 

acompanhado o desenrolar anterior do procedimento e cuja invocação dava-se 

solenemente, por cerimônia que passou a designar a totalidade do procedimento, litis 

contestatio.  

Na fase in iure os adversários avistavam-se e formulavam, uma, as suas pretensões, 

a outra, as suas impugnações; definia-se o tema do conflito e o objetivo do julgamento. De 

res, discórdia juridicamente não formalizada, passava-se a lis, litígio, discórdia 

juridicamente determinada nas suas razões, pretensões e objeto. O juiz decidia. 

Os pretores substituíam os cônsules
84

. Devido à expansão de Roma e ao convívio 

dos romanos com os estrangeiros, em 242 a. C. instituiu-se o pretor dos estrangeiros 

(praetor inter cives et peregrinus, por abreviação praetor peregrinus), que atuava nas lides 

em que uma das partes não fosse cidadão romano, ao passo que os demais pretores 

intervinham nos processos em que ambas as partes o fossem e chamavam-se de praetor 

urbanus, pretor urbano ou, simplesmente, pretor. 

Antes de Sila, havia seis pretores; sob ele, passaram a ser oito. Em 227 a. C., havia 

quatro, dois em Roma, um na Sicília e outro da Sardenha; em 197 a. C. instituíram-se mais 

dois, na Espanha. Ao tempo de César havia dezesseis; eram dezoito sob o império. 

 Os pretores, os cônsules, os censores, os edis curuis
85

, os governadores das 

províncias e, no império, os imperadores exerciam o ius edicendi, capacidade de emitir 

comunicações ao povo. Ao assumirem os seus cargos, os respectivos titulares publicavam 

um programa da sua gestão, pelo qual expunham as normas que seguiriam durante ela. 

 De começo, tal programa era comunicado oralmente, perante uma assembléia 

popular, motivo porque se chamavam de edictum, editos, de edicere, dizer em voz alta. 

Sempre ou, pelo menos, desde muito cedo, os editos do pretor, para mais do anúncio 

vocal, constavam por escrito em letras negras sobre fundo de gesso branco, o album, em 

que aos diferentes assuntos sobrepunham-se epígrafes ou títulos escritos com vermelho, 

origem da designação de títulos e de rubricas.  

 Também se chamavam de editos, por metonímia (em que se tomava a parte pelo 

todo) as disposições do edito propriamente dito, sentido no qual se dizia edito do crédito, 
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 Os cônsules, sempre em duplas, exerciam poderes de administração, exação, comando militar e de 

judicatura criminal e cível. 
85

 Edis curuis eram os responsáveis pelo policiamento da cidade e dos mercados, pela organização dos 

jogos públicos e pelo julgamento de causas relativas à venda de escravos. O adjetivo curuis é plural de 

curul, relativo ao tipo de cadeira em que se sentavam.   
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edito do preço, ou seja, a parte específica relativa ao crédito ou ao preço, presentes em 

um edito que a continha, juntamente com outras disposições. 

 De dois meios dispunha o pretor, na sua atividade: a) o decretum, decreto, quando 

resolvia, imperativamente, um caso particular, b) o edito, pelo qual anunciava ao público, 

com antecedência, a concessão de certos expedientes judiciários, no programa geral da 

sua jurisdição; ele comunicava ao público porque princípios reger-se-ia, que regras 

adotaria, que ações concederia. Correspondia ao modo normal da sua atuação, pelo qual o 

público inteirava-se, com certeza e antecipação, do poderia esperar dele. Conforme 

houvesse proteção jurídica ao interesse da parte, ou não, ele dizia, respectivamente, 

quanto ao ius civile86
, actionem dabo ou actionem denegabo, darei ação ou denegarei 

ação; quanto ao ius praetorium87
, exprimia-se pelas locuções iudicium dabo e iudicium 

denegabo, darei juízo e denegarei juízo, o que o tornava certa e determinada a sua 

atuação e, por isto, merecedora da confiança do público. 

 Como as demais autoridades, o pretor detinha o ius edicendi, que exercia junto das 

assembléias do povo ou das conciones (reuniões informais das pessoas, na praça pública, 

em que os circunstantes debatiam projetos de lei). 

 Afixavam-se os edito do pretor no fórum, onde toda a gente poderia aceder-lhe e 

lê-lo. Encerravam-se com a sigla q.s.s.s., quae supra sunt scripta, que se acham escritos 

acima, para demonstrar que a forma do edito era sempre escrita. 

Chama-se de ius honorarium, direito honorário (de honor, cargo), todo o direito 

romano introduzido pelos editos das diferentes autoridades, diferentemente do ius civile, 

direito civil, produzido pelo povo, nos comícios, pelo senado, pelos imperadores e pelos 

jurisconsultos.  

No âmbito do direito honorário desenvolveu-se o ius praetorium, direito pretoriano, 

dos pretores, assim definido por Papiniano: “Ius praetorium est quod praetores 

introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem 

publicam” (D. 1,1,7,1), o direito pretório é o que os pretores introduziram com a finalidade 

de ajudar (interpretar) ou de suprir (integrar) ou de corrigir o direito dos cidadãos, por 

utilidade pública.  

Assim, direito pretoriano foi o que se constituiu mercê dos editos do pretor, como 

parte do direito que resultou dos editos das autoridades, em geral, parte, contudo, 

importante a ponto de subalternizar o restante direito honorário. Por isto, fala-se quase 
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 Ius civile, direito civil (de civis, cidadão), significava o direito dos cidadãos romanos e era sinônimo de 

ius quiritium, direito dos quirites, como se chamavam os primitivos cidadãos romanos. 
87

 Ius praetorium, direito pretoriano, consistia no direito que se formou com base nos editos dos pretores. 
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somente no direito pretoriano, que, na prática, representa todo aquele; também por isto 

empregam-se como equivalentes (por metonímia) as locuções direito pretoriano e direito 

honorário. 

 O direito pretoriano coexistia com o ius civile, não o derrogava, porém, ao 

contrário, conservava-o e introduzia-lhe melhoramentos, pela sua adaptação às novas 

realidades, à medida em que surgiam. 

 Do século IV a meados do III a. C., o pretor administrava a justiça, mediante a 

aplicação do ius civile que, essencialmente, interpretava. Toda inovação era introduzida 

sob o pretexto da exegese, com o que a sua originalidade manifestava-se discretamente, 

mesmo porque os sacerdotes observavam-lhe a atuação e a fiscalizavam, como detentores, 

ainda, do segredo da interpretação do direito. 

 De fins do século III a.C. a, possivelmente, 130 a. C., o pretor passa a criar direito, 

com base no seu imperium (autoridade a que os cidadãos não se podiam opor), 

indiretamente: se dada situação merecia proteção e o ius civile não a contemplava, ele a 

colocava sob a alçada deste; se, por outro lado, certa situação achava-se regulada pelo ius 

civile e, todavia, não o merecia, ele a retirava dele. Assim, o pretor não derrogava o direito, 

porém aplicava-o a contextos novos ou subtraía-o dos aos quais ele já se aplicava. 

 Da promulgação da lei Aebutia de formulis, Ebúcia das fórmulas (cerca de 130 a. 

C.) por diante, o pretor passou a inovar o direito, pelo uso da sua jurisdictio, poder de 

administrar a justiça de maneira normal, mediante a atribuição da faculdade de litigar: em 

situações não previstas pelo ius civile, ele passa a conceder a possibilidade de se propor 

ação judicial, a actio praetoria, ou seja, dota o interessado do meio de obter o seu intuito. 

Como na antigüidade romana a existência do direito correspondia à da ação que lhe 

viabilizava a aplicação, ao instituir novas ações, os pretores criaram novos direitos.  

 Os editos pretorianos continham: I) fórmulas processuais a serem concedidas às 

partes, II) promessa de conceder exceções (defesas processuais), III) promessa de suprir, 

corrigir ou abrandar os rigores do ius civile, IV) promessa de conceder estipulações, 

interditos, restituições por inteiro. 

 As fórmulas processuais integravam, como seu traço fundamental, um dos sistemas 

romanos de processo civil, designado, por isto mesmo, de formulário, instituído pela lei 

Aebutia, por efeito da qual o pretor redigia-se uma fórmula do litígio, texto conciso em que 

se explicitava o conflito das partes e concediam-se poderes para o juiz condenar ou 

absolver o réu. Dada a inserção, na fórmula, da exceção (alegação pela qual o réu se 

defendia), o juiz decidiria após ponderar das razões do autor e da defesa do réu. 
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 Havia fórmulas padronizadas de ações civis e as que o pretor criava (ações 

pretorianas). No caso das primeiras, o pretor limitava-se a redigir a fórmula, sem indicar as 

condições em que concederia a ação, porquanto elas já figuravam na lei. Por exemplo, a 

fórmula reproduzida por Gaio, da ação criada pela lei Sília, no período republicano: “Si 

paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia dare oportere, iudex 

Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia condemnato; si non paret, 

absolvito”, Se ficar provado que Numério Negídio deve pagar a Aulo Agério dez mil 

sestércios, o juiz condene Numério Negídio a pagar a Aulo Agério dez mil sestércios; se 

não ficar provado, absolva-o
88

. 

 Nas suas ações, à formula, o pretor antepunha uma cláusula pela qual estabelecia as 

condições em que concederia a ação ou denegá-la-ia. Tal tipo de cláusula nomeou-se de 

edito em sentido estrito, para diferençá-lo do edito em sentido próprio. Assim, por 

exemplo, o direito civil protegia o empréstimo gratuito de cousa infungível desde que a 

operação se contratasse; caso contrário, mediante apenas a intenção das partes e a tradição 

da coisa, o proprietário não dispunha de meios de reaver o objeto que emprestara. Por isto, 

o pretor criou uma ação especial, a actio comodati, ação de comodato, para possibilitar a 

recuperação da coisa; à fórmula correspondente antepunha-se a cláusula criada pelo pretor: 

quod quis comodasse dicetur, de eo iudicium dabo, darei uma ação, quando se disser que 

houve comodato. 

 As exceções consistiam em defesas do réu, quando vítimas de dolo, de coação ou 

de outro vício do consentimento, inseridas, a seu pedido, na fórmula da ação. Sem negar a 

obrigação que o autor alegava, elas neutralizavam-na. Por exemplo: segundo o ius civile, 

valia a obrigação assumida por pessoa que fora enganada pelo credor, como a situação em 

que o devedor deve por compra de objeto que o credor não lhe entregou. Antes da lei 

Ebúcia, o devedor achava-se jungido a pagar, ainda que não recebesse o que comprara; 

após ela, o pretor inseria na fórmula, a requerimento do interessado, cláusula de condição 

segundo a qual o juiz condenaria o devedor, se o credor estivesse de boa-fé, ou seja, se não 

houvesse atuado com dolo. Como havia dolo, o juiz absolvia-o, o que seria impossível no 

ius civile. 

 Havia diferenças entre o edito do pretor e as leis: 
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 PEIXOTO, J. C. de M. Curso de direito romano. Rio de Janeiro: Haddad editor, 1960, p. 91. As 

fórmulas compunham-se de seis partes, ordinárias, eventuais e extraordinárias. Eram ordinárias a intentio 

(que indicava o estado da questão, a pretensão do demandante) e a condemnatio (determinava ao juiz que 

absolvesse o réu ou o condenasse); eram eventuais a demonstratio (que fundamenta o pedido) e a 

adiudicatio (caso o objeto do litígio fosse coisa comum ou a ação fosse divisória); eram extraordinárias a 

exceptio (cláusula diretamente favorável ao réu) e a praescriptio (cláusula diretamente benéfica ao autor). 
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1- As leis vigoravam duradouramente, enquanto o edito vigorava por um 

ano, durante o exercício, anual, do pretor que o promulgara. Até a lei 

Cornélia (67 a. C.) o seu autor poderia revogá-lo ou modificá-lo durante 

a sua vigência, ou seja, o seu conteúdo, uma vez adotado no início do 

mandato, não era definitivo. 

2- A lei aplicava-se em todo o território ocupado por Roma, enquanto o 

edito vigorava no espaço geográfico da jurisdição do pretor. 

3- A lei criava regra nova e abolia regra existente, ao passo que não assim o 

edito, que se limitava a conceder ação ao interessado, ou seja, o meio 

pelo qual poderia obter a aplicação da regra.  

 Malgrado a anualidade do edito, em comparação com a durabilidade da lei, os 

pretores entrantes reproduziam, nos seus editos, as regras dos saintes, cuja utilidade fora 

demonstrada pela experiência, e dispensavam as já desnecessárias ou inúteis. Ao mesmo 

tempo, o edito do pretor de Roma era reproduzido pelo dos seus colegas, o que os 

uniformizou. Malgrado a multiplicidade de pretores e a efemeridade do seu mandato, 

constituiu-se, a pouco e pouco, um regramento homogêneo no espaço e atualizado no 

tempo. 

 A liberdade de criação do pretor era controlada: 

a) Pelo ius intercessionis, direito de veto que o cônsul poderia exercer em 

relação à atividade do pretor. Entre ambos havia relação hierárquica, em 

que aquele ocupava a posição superior, motivo porque se chamava o 

pretor de colega menor do cônsul e, este, de pretor máximo. 

b) Pela tribunicia potestas, faculdade exercida pelo tribuno da plebe (cargo 

administrativo ocupado por um plebeu) de sustar uma ordem dos 

cônsules, uma decisão do senado, uma eleição, uma convocação dos 

comícios, uma regra do edito que, assim, tornavam-se inaplicáveis, 

embora não revogadas. 

c) Pela provocatio ad populum, convocação dos comícios, por um cidadão, 

como recurso contra decisão das autoridades, inclusivamente dos 

cônsules e os pretores, exclusivamente dos ditadores. 

d) Pela reação da opinião pública e, especialmente, pela dos jurisconsultos. 
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 Demais, interessava ao pretor atuar louvavelmente se desejasse seguir o cursus 

honorum, carreira pública em que ascendia dos cargos inferiores aos superiores e na qual 

ao de pretor seguiam-se, pela ordem, o de cônsul o de censor
89

. 

 A princípio, teoricamente e conquanto pareça surpreendente, o pretor não se 

achava vinculado ao que expunha no seu edito, ou seja, o conteúdo dele não lhe era 

obrigatório, até o advento da lei Cornelia de edictis praetorum, que lhes impôs a 

vinculação. Na prática, ele o respeitava e cumpria o quanto anunciara. 

 Havia diferentes tipos de edito: 

a) Perpetua ou anuais, exarados pelo pretor no início do seu ano de trabalho e 

que continham o seu programa de ação. Eram afixados no fórum, nas calendas 

de janeiro. 

b) Repentina eram os que o pretor emitia em qualquer momento, durante o ano 

da sua atuação, no desiderato de resolver situações inesperadas, até então fora 

da alçada do ius civile e do ius praetorium. 

c) Tralaticia conservavam-se de um ano para o seguinte, do pretor anterior para 

o que o sucedia. 

 Designavam-se de nova as disposições que o pretor acrescentava por iniciativa 

própria, como inovação (edito em sentido estrito).  

Provavelmente, a forma originária dos editos foi a repentina; depois, surgiram os 

anuais e, por fim, os tralaticia, devidos à necessidade de resolver-se, uniformemente, 

certas situações, evolução que condiz com a formação casuísta do direito romano e com a 

especial importância que as fontes conferem aos do terceiro tipo. O primeiro edito anual 

terá surgido em fins do século III a. C. 

Nos começos da era cristã abundavam os editos novos, que, durante o império, 

deixaram de existir e foram substituídos pelos repetitivos, fosse porque já não houvesse 

matéria de inovações, fosse porque, subordinados ao imperador, restringira-se a liberdade 

criadora dos pretores. Foi o contexto em que Adriano (que reinou de 117 a 138) 

determinou a Sálvio Juliano que consolidasse os diferentes editos dos pretores urbanos, 

por modo a constituir-se texto único.  

Aparentemente, ele determinou que Juliano compilasse e atualizasse, também, os 

do pretor dos estrangeiros, dos edis curuís e dos governadores, sendo incerto se todos em 

texto comum, se em diferentes. 
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 A seqüência era: questor, edil curul, pretor, cônsul, censor. 
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Após dois anos de trabalho, a compilação foi confirmada pelo senado, que lhe 

estabeleceu a imutabilidade, e publicada em derredor do ano 130. Desde o século IV, é 

conhecida como edictum perpetuum ou ordinatum, compilação definitiva ou organizada 

dos editos, em que o adjetivo perpétuo significa definitivo e não mais, como outrora, 

anual.  

Da publicação do edito perpétuo por diante, os pretores limitavam-se a extrair-lhe 

o teor dos seus editos pessoais ou a anunciar-lhe o próprio conteúdo, a cada ano, sem o 

modificar, o que o converteu quase em texto de lei, já desprovido do caráter de fonte 

autônoma de direito, que apresentara antes. O seu teor imobilizou-se; a sua interpretação 

passou a provir dos juristas, que sobre ele redigiram largos comentários, e do imperador, 

que passou a encarnar a fonte exclusiva do direito. Com isto, ele tendeu a confundir-se 

com o direito criado pela doutrina e pelas constituições imperiais e, mais tarde, no século 

IV, ingressou no direito que se desenvolveu então, o ius novum. 

Cessaram as publicações do edito perpétuo em fins do século III, quando o pretor 

perdeu a iurisdictio, pois, então, o único regime processual era o da cognitio
90

, embora 

conservasse utilidade prática. 

Várias fontes confirmam a existência do edito de Sálvio Juliano, como o Codex 

vetus; Victore, em de Caesar, Entrópio, no seu Breviário, Paulo Diácono, Jerônimo no 

seu Cronichon. A constituição Tanta assim se lhe refere, na sua versão latina:  

 

Contudo, como as coisas divinas são muito perfeitas, porém o direito humano 
tende sempre ao progresso por sua própria condição e nada contém que possa 
permanecer sem mudança (pois a natureza não cessa de produzir novas formas), 
não excluímos que possam surgir novos negócios que não estejam sujeitos, ainda, 
aos laços das leis. Se tal ocorresse, solicite-se o remédio do Imperador, pois Deus 
pôs a graça imperial à frente das coisas humanas para poder emendar e ajustar toda 
novidade e organizá-la segundo as correspondentes medidas e regras. E isto não 
somos Nós quem o dizemos pela primeira vez, porém há um velho precedente, já 

que o próprio Juliano, agudíssimo jurisconsulto e autor do Edito Perpétuo, diz 
assim nas suas próprias obras: que se algo está incompleto, se complete com a 
sanção imperial; não somente ele, senão também Adriano, de consagrada memória, 
ao redigir-se o Edito e no senadoconsulto que lhe seguiu, assim o definiu com toda 
a claridade: que se havia algo não previsto no Edito, poderia dispor a nova 
autoridade conforme às regras, princípios e analogias do Edito (CRUZ, 1894, p. 
543, traduzi do espanhol). 

 

Na sua versão grega, exprimia a constituição Tanta:  
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 No regime da cognitio não havia fórmulas nem a concessão de ações pelo pretor, tampouco as fases in 

iure e in iudex. O processo desenvolvia-se perante um juiz, funcionário do Estado, que julgava conforme 

o direito legislado. 
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Mas, se no futuro, algo fosse duvidoso e não aparecesse escrito nestas leis (pois 
a natureza costuma apresentar muitas coisas novas), por isto Deus constituiu a 
realeza, por sobre os homens: para que sempre que faça falta, ela disponha e supra 
a deficiência da natureza humana e defina com leis e limites inteligíveis; e não o 
dizemos somente como coisa nossa, porém já Juliano, o mais sábio dos 
jurisconsultos famosos, vê-se que dizia o mesmo, ao pedir, para as questões que se 
apresentavam pela primeira vez, o complemento da realeza; por sua vez, Adriano, 

de consagrada memória, ao compilar em um breve livro as leis anuais dos pretores, 
dando a Juliano a direção da dita obra, disse o mesmo no discurso que pronunciou 
publicamente na antiga Roma: que se ocorresse algo que não estivesse previsto, era 
conveniente que os magistrados procurassem definí-lo por analogia com o 
legislado (CRUZ, 1984, p. 543, traduzi do espanhol). 

 
 

Ao longo dos séculos, perderam-se os textos do edito de Sálvio Juliano e os dos 

pretores anuais. Não se conhece o teor completo do primeiro nem de nenhum dos 

segundos. Com base em fragmentos de comentários dos juristas da antigüidade, 

especialamente nos do Digesto e nos da autoria de Gaio, desde o século XVI vem se 

tentando reconstituí-lo. A mais perfeita reconstituição deve-se a Oto Lenel, que a 

publicou em 1883 e segundo quem ele conteria 45 títulos, distribuídos em 5 partes: 

I- Introdução, dos títulos I a XIII, relativos ao processo e às restitutiones in 

integrum91, 

II- Dos títulos XIV a XXIV, disporia sobre as diversas ações; havia 

particularidades concernentes à propriedade, aos créditos, aos contratos, à 

tutela, ao furto. 

III- Os títulos XXV ao XXXV diriam respeito às heranças e não só. 

IV- Os títulos XXXVI a XLII trataria da execução das sentenças. 

V- Do título XLIII ao último, ocupa-se-ia dos interditos, das exceções e das 

estipulações pretorianas
92

. 

 

Esta distribuição diverge da que os códigos modernos adotam, porém constituiu a  

 adotada pelos juristas romanos, pelo Código Teodosiano, pelo Digesto e pelo Corpo de 

Direito Civil. 
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 A restitutio in integrum considerava como inexistente negócio válido perante o ius civile, embora 

injusto. Uma das partes fora coagida a efetuá-lo, fora enganada, efetuara-o com erro ou o negócio lesava 

o seu próprio autor. O pretor determinava que as partes o desfizessem ou ele próprio o desfazia. 
92

 Interdito significa ordem do pretor que se destina a resolver, de pronto e provisoriamente, certa situação 

aparentemente legal, que seria, depois, apreciada em definitivo. Eram exibitórios, em que o pretor 

determinava a apresentação de coisa; restituitórios, em que ordenava a restituição de coisa; proibitórios, 

em que impedia que terceiros molestassem alguém na fruição de direito seu. Estipulações significavam 

negócios que criavam obrigações; as estipulações pretorianas eram criadas pelo pretor no intuito de 

proteger situação estranha ao direito civil. Exceções eram as defesas do réu, que alegava motivo de 

nulidade da obrigação, da extinção do direito ou direito seu, que impedia o exercício do do autor da ação. 
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  Enquanto o ius civile regulava, essencialmente, o direito de família e baseava-se 

na autoridade do pai de família, o edito perpétuo fundamentava-se nos conceitos de 

obrigação (dever jurídico), de vínculo jurídico (relação entre duas partes), de tramitação 

processual dos interesses e de iudicium pecuniarium, condenação a pagamento com 

dinheiro, salvo acordo, em contrário, dos litigantes.  

  

Julgamento do direito pretoriano. 

As matérias que o edito perpétuo continha não apresentavam extensão comparável 

com a dos códigos, dado o seu escopo supletório, apesar do qual eram importantíssimas. 

Ele exprime o papel atualizador dos editos (que confirmavam, infirmavam, corrigiam, 

supriam o ius civile), ao que se somaram inovações do próprio Juliano cuja obra, assim, 

representa o produto de experiência histórica de gerações a fio, que se foi aprimorando 

conforme o que a prática tornava recomendável e cuja utilidade se evidenciava.  

O edito perpétuo representa o que o direito pretoriano produziu, que se conservou 

e melhorou graças à experiência social. Essencialmente conservador, no sentido de que os 

pretores mantinham, nos seus editos, as disposições úteis aos seus destinatários, o direito 

pretoriano foi, também, progressista, no sentido de adotar modificações paulatinas, que o 

adaptassem às realidades tão bem quanto possível.  

Ele exprimiu o sentido positivo de progresso e não o seu sentido metafísico: 

progresso metafísico é o em que se considera toda mudança desejável em si própria e 

toda novidade como intrinsecamente superior a toda “antigüidade”; a mudança torna-se 

valor absoluto, independentemente do seu conteúdo. Progresso positivo é o em que se 

distinguem dois aspectos: o que merece conservação, porque provou útil e eficaz; o que 

exige alteração, porque se verificou a sua desadaptação. Com isto, progredir corresponde 

a introduzir as modificações que procuram ajustar as instituições à realidade a que 

servem, ao mesmo tempo em que se preserva o quanto já se encontra ajustado e assim 

vem se mantendo. 

O direito pretoriano constituiu verdadeira experiência sociológica, cuja longa 

duração permitiu o surgimento de regras que se alteraram conforme a realidade o exigia e 

se acumularam até constituírem conjunto de alta qualidade. Ele exprimiu o produto da 

experiência prática e da sabedoria teórica.  

Era natural que, cedo ou tarde, quando houvesse suficiente acumulo de resultados, 

o sistema de editos anuais se transformasse em edito definitivo: ultrapassado o período de 

evolução empírica, encontradas as regras que o tempo provara úteis, seria desejável que 
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elas deixassem de depender do critério de cada pretor e compusessem um quadro estável 

e obrigatório. Com isto, o direito pretoriano começou subjetivo, exposto às vicissitudes 

da vida, e mutável; tornou-se objetivo, como produto estável da experiência: evoluiu, pela 

conservação do bom e da busca pelo melhor. 

Como expressão do secularismo do direito romano, os editos anuais e o de Sálvio 

Juliano contêm o extrato da experiência judiciária de Roma, produzida segundo critérios 

humanos. Tanto eles quanto o Corpus Iuris Civilis confirmam a observação de Comte de 

que representam uma moral humana: moral no sentido de que estabeleceram critérios e 

regras de comportamento e convívio; humana porque, negativamente, destituídos de 

teologia, positivamente porque construídos com base na sua utilidade e nos seus efeitos 

em relação às pessoas.  

Orgão recursal. 

e) No dizer de Comte, a justiça concentrou-se em um órgão universal. 

Durante as fases da realeza e da república, os processos principiavam com o 

pretor e eram julgados pelo juiz, o que lhe correspondia às fases in iure e apud iudicem, 

sendo irrecorrível a decisão, salvo no caso de condenação à morte, em que os comícios 

funcionavam como segunda instância. 

No período imperial, o imperador encarnava a instância final, porquanto recebia 

as apelações das decisões emitidas pelos juízes (pretores, governadores das províncias, 

prefeito do pretório e prefeito da cidade
93

).  

O “órgão universal” era o imperador, autoridade cuja alçada recursal abarcava a 

universalidade do império: de qualquer ponto deste, em que houvesse judicatura, caberia 

apelação para ele. 

 

 

 

 Realeza, República e Império. 

 Citação de A. Comte. 

A constituição romana, que deveu permanecer aristocrática enquanto durou a 
ascensão guerreira, tornou-se, necessariamente, ditatorial tão logo a conservação 
prevaleceu sobre a extensão. 

[...] 
A constituição imperial deve ser cuidadosamente distinguida da que precede o 

regime aristocrático, malgrado os esforços interessados do partido patrício para 
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 No dominado (de Diocleciano por diante, 284 a 476) em Roma e Constantinopla, as duas capitais das 

metades do império, funcionava o praefectus urbi, prefeito da cidade, que substituiu o pretor, no século 

III; na províncias, judicavam o governador, os juízes pedâneos, os duúnviros e o defensor dos cidadãos.  
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confundi-las, pelo exagero das suas semelhanças aparentes. No fundo, o chefe 
supremo dela achava-se exatamente qualificado pelo título de ditador perpétuo, que 
lhe foi, de começo, atribuído, porquanto a sua autoridade consistia, sobretudo, na 
permanência da autoridade excepcional atribuída, durante as crises republicanas, ao 
magistrado assim nominado. A necessidade de ligá-lo especialmente ao exército 
fez, logo, prevalecer outro nome, porém, este, usado antes como recompensa 
militar, não indicava mais analogia real com a realeza primitiva (COMTE, 1890, v. 

III, p. 389-390, tradução minha). 

 

 Explicação. 

 Estas duas passagens dizem respeito à impropriamente chamada história externa do 

Direito Romano e ao Direito Público Romano. 

 Um dos critérios pelos quais se periodiza a existência do Direito Romano foi 

introduzido por Leibniz, segundo quem há 1- história interna, que o divide em épocas 

segundo as modificações do seu conteúdo, como arcaica, clássica, pós-clássica e 

justinianéia, e 2- história externa, cujas fases coincidem com as modificações das 

instituições políticas do governo de Roma, a saber: realeza (753 a. C. a 510 a. C), república 

(510 a. C. a 27 a. C.) e império, por sua vez bipartido em principado (27 a. C. a 284) e 

dominado (284 a 565). 

 A história interna concerne ao direito privado e às instituições de direito; a externa 

pertence ao direito público e à organização do Estado
94

. 

 Segundo Augusto Comte, a organização do Estado romano foi aristocrática 

enquanto durou a ascenção guerreira e tornou-se ditatorial quando a conservação passou a 

prevalecer. De fato: o período de conquistas militares, em que Roma estendeu o seu poder 

sobre a Itália, a Espanha, a Gália, o norte da Africa, a Asia e o Egito, coincidiu com a 

república ao passo que, uma vez encerradas as conquistas, a atividade política destinou-se 

a manter os territórios incorporados sob a autoridade política de Roma e a tratar dos seus 

negócios internos, o que coincidiu com o período imperial. 

 A organização do Estado imperial diferiu, refere Comte, da monárquica, embora os 

seus adeptos hajam-lhes exagerado as semelhanças. O seu chefe achava-se bem qualificado 
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 A divisão em história interna e externa é inexata, porquanto as fases da ordem política romana, 

conquanto relacionadas com o direito público, não compreendem etapas do Direito Romano e sim da 

organização do Estado, especificamente em relação às suas autoridades supremas (rei, cônsules, 

imperador). Não se compreende porque os modos de organização do governo seriam fases do direito; não 

se compreende em que ele seria “externo”, por oposição às épocas do direito propriamente dito, que 

seriam “internas”. Há fases do Direito Romano e fases da história política de Roma e não história interna 

e história externa do Direito Romano. É como dividir as etapas do Direito Civil brasileiro não pela 

vigência sucessiva das Ordenações Filipinas, do Código Civil de 1917 e pela sua redação de 2002, porém 

pelos governos colonial, da república velha e da atualidade, em que se confundem, como se homogêneas, 

realidades heterogêneas.  
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de ditador perpétuo, cargo que se lhe atribuiu, embora prevalecesse o título militar de 

imperador. 

 Ditador significava a autoridade que, no período republicano, recebia, por seis 

meses, poderes excepcionais, para atender a emergências como guerras, fome, epidemias. 

A ditadura correspondia a cargo legítimo e não a autoritarismo nem à supressão das 

liberdades civis e políticas, que atualmente caracterizam o uso deste termo. 

 Em 46 a. C., César foi nomeado ditador por dez anos e, no ano seguinte, ditador 

vitalício. A sua morte, em 44 a. C., impediu-o de exercer a ditadura; houve, a seguir, dois 

triunviratos, a que se sucedeu o governo de Otávio, como primeiro imperador ou segundo, 

caso se atribua a primazia a César.  

 César foi o primeiro, se se adotar como critério a realidade da concentração, em si, 

de poderes amplíssimos, que foram os dos imperadores, de Otávio por diante, e a 

continuidade familiar que se estabeleceu entre ele e os seus sucessores, porquanto Otávio 

foi seu filho adotivo; Tibério, imperador seguinte, foi filho adotivo de Otávio; Calígula, 

sucessor de Tibério, foi filho de Germânico, que Tibério adotou e era bisneto de Júlia 

César, a segunda mulher de Tibério; Cláudio, sucessor de Calígula, era neto de Tibério; 

Nero, sucessor de Cláudio, era seu filho adotivo. Todos pertenciam à família Júlia Cláudia. 

 César não foi o primeiro imperador, caso se considere que a organização 

institucional sob a qual exerceu as suas funções correspondia à da república. Otávio foi o 

primeiro, se se considerar que ele reuniu, em si, poderes até então distribuídos por entre 

várias autoridades, exceto César, que as reuniu, antes dele. 

  No entanto, durante a fase imperial, os cargos do período republicano 

prosseguiram existindo, como os de cônsul e de pretor, embora não mais se elegessem os 

seus ocupantes nem eles exercessem os poderes de antanho. Perderam a sua autonomia e 

tornaram-se colaboradores do imperador, como seus subordinados. 

 Há dois critérios: o da aparência de república, o da realidade da monarquia: se se 

considerar a perduração dos cargos da república, esta não terminou, mesmo sob o império; 

se se considerar a concentração de poder em uma pessoa, a república terminou com César e 

com ele iniciou-se a fase imperial.  

 Suetônio, na sua “Vida dos doze césares”, em que biografa doze imperadores, 

principia por César e prossegue com Otávio que reputa, destarte, respectivamente, primeiro 

e segundo imperadores, pelo critério da realidade da vida política. Foi também este o de 

Augusto Comte, ao referir-se ao chefe supremo do império como ditador: César foi-o, e 
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não Augusto. Assim, ele reputava aquele, e não este, como fundador da monarquia, 

segundo o critério do exercício do poder e não pelo da existência dos cargos da república.  

 Em 31 a. C., Otávio foi proclamado imperador, o que o tornou comandante chefe de 

todos os exércitos. Em 30 a. C., assumiu, vitaliciamente, a tribunicia potestas, os poderes 

do tribuno da plebe, que compreendiam a inviolabilidade, o direito de veto sobre as 

deliberações de todas as autoridades (que, por sua vez, não vetavam as suas), o de 

convocar o senado e presidí-lo, o de presidir as assembléias populares e de apresentar-lhes 

projetos de lei. Em 27 a. C., recebeu o título de Augusto (título honorífico que significava 

consagrado aos deuses) e principiou a governar. Neste ano recusou a ditadura. Em 25 a.C. 

recebeu o título de Pai da Pátria; foi investido, por dez anos, em 23 a. C., no imperium 

proconsulare maius et infinitum, império proconsular maior e infinito, que se transformou 

em vitalício, mercê de sucessivas prorrogações e que lhe conferiu o comando dos 

exércitos, a fiscalização e a direção dos governadores de  todas as províncias; em 21 a. C., 

tornou-se tribuno vitalício e procônsul (governador das províncias); em 19 a. C., adquiriu o 

cargo de censor e o de cônsul, este vitaliciamente (para o qual fora reeleito, 

sucessivamente, de 25 a. C. a 21 a. C.). Em 15 a. C., o senado renovou-lhe os poderes por 

dez anos o que se repetiu a cada cinco ou dez. Em 13 a. C. tornou-se pontífice máximo, 

chefe da religião.
95

  

 Otávio não recebeu a ditadura (nem efêmera nem vitalícia) embora houvesse, 

gradualmente, acumulado todas as funções governamentais, o que o transformou em 

autoridade pública suprema, diferentemente do período republicano, em que os poderes 

governamentais achavam-se partilhados entre vários funcionários. 

 O seu vocativo corrente era o de príncipe, de princeps, primeiro; daí designar-se de 

principado a fase correspondente ao seu governo, até o de Diocleciano. Princeps não 

nominava oficialmente nenhum cargo; identificava, oficiosamente, o ocupante do conjunto 

de cargos que Otávio recebeu. Já a fase subseqüente, do Baixo Império (284 a 565), 

designa-se, também, por dominado, de dominus, proprietário, porquanto se reputasse o 

imperador senhor único do império. 

  Chamava-se de imperium o poder público supremo, que compreendia as 

capacidades de julgar e de mandar, a jurisdição e a autoridade militar. Chamava-se de 

potestas, potestade, o poder da autoridade pública que não julgava nem mandava. Alguns 

funcionários detinham a segunda, sem o primeiro (o tribuno, o questor, o edil). Detinham o 
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 Há divergência de datas nos autores, aliás, de poucos anos. Segui a cronologia de Heeren, Manual de 

história antiga, p. 467. 
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primeiro o pretor (que dispensava a justiça); o cônsul e o ditador (que comandavam o 

exército, convocavam o senado e os comícios).   

 Na realeza, detinha o imperium o rei, totalmente, como autoridade suprema, civil e 

religiosa, vitalícia e singular, ao passo que na república, ele achava-se distribuído por entre 

várias autoridades (cônsules, censores, questores, pretores, edis), que exerciam por um ano 

e em duplas; a cada um dos colegas pertencia alçada absoluta no âmbito em que o exercia, 

porém o outro detinha o ius intercessionis, direito de intercessão, poder de paralisar-lhe as 

iniciativas. Demais, todo cidadão poderia, nos casos mais graves, tentar impugnar os atos 

governamentais pela provocatio ad populum, convocação do povo, pelos comícios das 

centúrias, que se sobrepunham às autoridades e, portanto, ao seu imperium (apenas o 

ditador achava-se excluído da alçada dos comícios). 

 No período imperial, o imperador detinha o imperium porque Otávio reuniu, em si, 

gradualmente, várias atribuições governamentais que lhe somaram autoridade. 

 Rei e imperador diferiam na medida em que o primeiro reuniu em si, desde a 

instituição do seu cargo e desde o surgimento de Roma, a totalidade das funções 

governamentais e do poder de império, ao passo que o imperador surgiu da concentração, 

em um personagem, das funções que, nos séculos republicanos, achavam-se distribuídos 

pelas diferentes autoridades, que coexistiram com ele, embora esvaziadas de poder efetivo. 

O rei exercia um cargo de amplos poderes; o imperador exercia vários poderes. 

 Os reis sucediam-se mercê da escolha do posterior pelo seu antecessor ou pelo 

interrex, por sua vez designado pelo senado, ao passo que inexistiu regra fixa de sucessão 

do imperador
96

. Enquanto a de rei correspondia a função perfeitamente identificada e 

dotada de designação própria, o imperador não encarnou, de começo, autoridade nova, 

autônoma das demais e situada no quadro geral da organização do estado, porém a pessoa 

que concentrou poderes amplíssimos, fora da normalidade das instituições vigentes até 

então, e que se mantiveram nos seus sucessores. 

 Otávio adotou o nome de César (por memória de Júlio César, seu pai adotivo), o 

cognome de Augusto, o título de Pai da Pátria. Após a sua morte, foi divinizado e chamado 

de divus, deus. Oficialmente, era tribuno, cônsul, procônsul. Malgrado os seus vários 

poderes e títulos, prevaleceu o de conotação militar, imperador, apesar de uma 

determinação sua própria, segundo a qual ninguém exerceria o imperium (que incluía o 

mando no exército) em Roma e na Itália. No intuito de que o exercício da sua autoridade 
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 Alguns foram eleitos pelo exército, outros herdaram o cargo do seu pai natural ou adotivo, outros o senado 

os investiu. 
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incluísse a chefia militar e se identificasse por expressão própria, por um lado; por outro, 

para contornar a proibição que ele próprio formulara, empregou o vocábulo “imperador” 

como prenome hereditário do seu pai adotivo, Júlio César, e como tal usou-o
97

. Tibério, 

Caio Germânico (vulgo Calígula) e Cláudio não o empregaram, porquanto não 

descendessem de Júlio César; usaram-no os demais, até Prisco Atalo (409-410).  Em Otão 

(68-69) também serviu como prenome, ao mesmo tempo em que imperador prosseguia 

sendo título militar honorífico, o que produziu a singularidade de, em certas inscrições, 

figurar duas vezes: a primeira como prenome, a segunda, como título militar (imperator 

Imperator Otão). 

 Imperator (comandante) era o título atribuído, durante a república, oficialmente, ao 

general vitorioso, pela tropa ou pelo senado; se o contemplado ocupasse algum cargo, 

como o de cônsul, uma vez intitulado de imperador substituía, por este, o uso do nome do 

cargo. Coloquialmente, chamava-se de imperador aos generais, em geral. 

 Enquanto na república, imperador constituía distinção honorífica de general, no 

império, conferia a quem o recebesse o comando militar supremo em todo o território 

romano (capital e províncias), com exclusão de outro mando e ainda que o contemplado, 

até então, não comandasse o exército nem exercesse nenhuma função pública. Na 

república, de general, passava-se a imperador; no império, quem passava a imperador 

tornava-se, ipso facto, comandante-chefe. 

 Inexistia nome do conjunto de poderes exercidos pelos imperadores, que não 

ocupavam o cargo de imperador porque tal inexistia. Nos primórdios do império chamava-

se, oficiosamente, de princeps, primeiro (daí príncipe), o mais importante, o de maior 

poder. As denominações que atribuíram aos “príncipes” ou que os próprios usavam, em 

função dos seus cargos, variaram conforme eles as exerciam em Roma e na Itália ou nas 

províncias; na capital, após algumas hesitações, prevaleceu a designação de tribuno, ou 

seja, lá, ele se apresentava como tal. Na enunciação dos seus títulos e cargos, Otávio 

pospunha-a às de cônsul e de imperador; de Tibério por diante, ela se lhes antepunha. Nas 

províncias, o “primeiro” usava o título de imperador e, de Trajano por diante, o de 

procônsul. 

 Ao tempo de Diocleciano (284 – 305) usava-se, preferentemente, o título de deus 

vivo, a par dos de imperador Hércules, imperador Júpiter, filho dos deuses e pai dos 
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Caio Júlio César, havendo recebido, do senado, o título de imperador, usou-o como prenome, em 

substituição a Caio e passou a chamar-se Imperador Júlio César. No ano 40, Augusto empregou, por vez 

primeira, o prenome de imperador (Imperador Caio Júlio César Otaviano). 
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deuses
98

. Por influência do cristianismo, com o seu monoteísmo e a sua recusa do 

politeísmo, desusaram-se tais títulos, sobre as quais prevaleceu, a partir de Diocleciano, a 

expressão dominus, pela qual se reputava o imperador como proprietário das pessoas e dos 

bens presentes no interior do império, à maneira oriental, que sobre eles exercia autoridade 

indiscutível e indiscutida. Por isto, de Diocleciano até a morte de Justiniano, em 565, o 

império é conhecido por dominado. 

 Em conclusão, é correta a afirmação de A. Comte de que a monarquia diferiu da 

realeza; ele considerava César como o primeiro imperador; dentre os vários títulos dos 

princeps prevaleceu o de imperador, empregado, anteriormente, como título honorífico dos 

generais vitoriosos. 
99

 

  

 

 Adoção do herdeiro. 

 Citação de A. Comte. 

 “Um nobre velho inaugurou sabiamente a segunda fase, pela introdução do sistema 

de sucessão adotiva que a caracterizará sempre” (COMTE, 1890, v. III, p. 394). 

 Explicação. 

 Embora o período imperial durasse por quinhentos anos, inexistiu, durante ele, 

regra de sucessão dos imperadores, porque o direito impossibilitava, precisamente, que, 

por qualquer meio, se determinasse quem sucederia
100

. Ora o exército aclamava um 

general; ora o imperador associava alguém ao exercício do seu poder e este o substituía, 

por morte dele; ora o senado nomeava o sucessor.  

 Em algumas vezes, ao imperador sucedeu o seu filho. Na família dos imperadores e 

no círculo palaciano considerava-se conveniente que assim fosse e que, para tal efeito, o 

imperante destituído de filhos adotasse alguém, segundo as condições em que o direito e a 
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 Era próprio do politeísmo atribuir origem divina direta aos imperadores, o que remontava a Rômulo e 

Remo, fundadores de Roma,  filhos do deus Marte e descendentes da deusa Vênus. César, em vida, fez-se 

adorar como deus; Otávio principiou a sua vida política como filho de deus; outros imperadores também 

foram divinizados. A prática da divinização e a sua aceitação pelas populações explica, também, o êxito 

do cristianismo, que, seguindo a mentalidade politeica, adotou como protagonista o filho de deus, por este 
enviado para o seio dos homens e, ele próprio, também  deus. Jesus era filho do deus-pai e deus, membro 

da Trindade, que se compõe do deus-pai, do deus-filho e do “espírito santo”. A própria concepção do trio 

divino é politeica e filiava-se à mentalidade da época. Com isto, embora priorize o deus-pai, o 

cristianismo constitui uma espécie, atenuada, de politeísmo: porta as marcas do tempo, da mentalidade e 

da sociedade em que despontou. Seria diferente, se outra fora a sociedade romana. 
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 Vide as observações de José Ortega y Gasset acerca da ausência de fundamento legal do poder dos 

imperadores, a propósito do uso do título de imperador, em Uma interpretação da história universal. 
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 “...o direito constituído não permitia antecipar a nomeação para os postos mais altos”. “[...] a regra de 

direito segundo a qual era impossível fixar antecipadamente a sucessão”. “[...] não houve caminho legal 

nenhum para fixar, por antecipação, a sucessão no principado romano” (MOMMSEN, T. Direito Público 

Romano, Buenos Aires: Editorial Impulso, 1942, p. 270). 
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moralidade o admitiam. Com isto, em parte, a adoção, instituição própria do direito civil, 

constituiu meio de legitimação política; por vezes, mesmo sem ela, a designação, em 

testamento, de herdeiro, funcionava como critério sucessório.  

 Nem a adoção, nem a instituição de herdeiro designavam, propriamente, o futuro 

imperador; elas exprimiam a preferência do imperante por alguém, expressão que não se 

transformava em obrigação em favor do preferido nem em direito deste, ainda que a 

sucessão se confirmasse em relação a ele. 

 O “nobre velho” era o imperador Marco Coceio Nerva, geralmente conhecido pelo 

seu último nome e que governou de 96 a 98. Assumiu o império com 66 anos de vida, o 

que, então, e mesmo no tempo de A. Comte, correspondia a idade avançada.
101

 

 O sistema de sucessão adotiva verificou-se nos dois primeiros séculos, com 

interrupções, de Júlio César (ditador vitalício em 45. a. C.) a Marco Aurélio (que reinou de 

161 a 180), como forma de transmissão das funções para quem o imperante reputasse o 

mais apto a exercê-la: prevaleceu o critério do mérito sem que se transmitisse, como objeto 

pessoal, nenhum dos cargos dos sucessivos imperadores. 

  Assim, Júlio César adotou Otávio, seu sucessor, pai adotivo, por sua vez, de 

Tibério, seu sucessor. Cláudio adotou Nero, que o sucedeu; Nerva adotou Trajano, seu 

sucessor; Trajano fez o mesmo em relação ao seu sucessor, Adriano que, por sua vez, 

adotou Antonino, seu sucessor; este adotou Marco Aurélio, que o sucedeu.
102

 Os quatro 

últimos produziram tempos excepcionais de paz e prosperidade
103

. 

 

Anexo. 

 Traços da civilização romana.104 

 Em jeito de complemento, registro alguns traços do modo de ser romano e da sua 

mentalidade, segundo, com originalidade, os distingue o Positivismo. 

 O caráter geral da civilização romana foi a de se distanciar da teocracia e de aproximar-se 

da sociocracia.105  
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 A média de vida, na antigüidade romana, era de cerca de 40 anos. Nos romances de José de Alencar e 
de Joaquim Manoel de Macedo, os velhos contam 50. 
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 Para a “hereditariedade sociocrática” de Augusto Comte, vide LACERDA NETO, A. V. de. A 

república positivista; Teoria e ação no pensamento político de Augusto Comte. Curitiba: Juruá 2003, 

p. 57. 
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 “Por meio da adoção, o Império romano teve, durante oitenta anos, uma seqüência de soberanos como 

não se encontra facilmente em nenhum outro império” (HEEREN, Manual de história antiga, Paris: 

Firmin Didot frères, 1836, p. 491). 
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 A fonte é LAFFITTE, P. Os grandes tipos da Humanidade. Paris: Sociedade Positivista, 1923, vol. 

II, p. 378 e seguintes. Pedro Laffitte (1823 – 1903) foi o sucessor de Augusto Comte na presidência da 

Sociedade Positivista de Paris, seu discípulo mais próximo, diretor do Positivismo após a morte daquele e 

autor de inúmeras obras de valor. 



88 
 

 Em primeiro lugar, os romanos regiam-se pelo princípio de que a especulação deve ser 

subordinada à ação, a vida intelectual à prática, o pensar ao fazer, diferentemente dos gregos, em 

cuja civilização a vida intelectual exuberou desligada de fins práticos, em estado de relativo 

isolamento das realidades da vida. 

 Em segundo lugar, na sua atividade política os romanos entendiam que o sentimento deve 

dirigir a ação, que se deve atuar sob o estímulo dos bons sentimentos; no caso deles, a atividade 

apresentou destinação social: o motor da ação política romana achava-se no espírito público, no 

ânimo de beneficiar-se a coletividade. A abnegação, o patriotismo, o heroísmo existiram entre eles, 

inspirados pelo esforço por realizar obra comum, à qual todos se dedicavam. Foi assim durante a 

expansão territorial de Roma, o seu período de conquistas. 

 Estas, por sua vez, executaram-se graças à sábia combinação de diplomacia e de força, de 

negociações e de guerras.  

 Como os romanos as organizaram, as guerras exerceram efeito educador na sua sociedade. 

De fato, para a expansão consumar-se, foram necessárias continuidade e solidariedade, vale dizer, o 

concurso de forças, a somatória das atividades individuais em favor de fins comuns, que 

perseverassem ao longo do tempo, duradouramente. 

 A continuidade assinalou a perseverança das gerações e a manutenção da mesma política, 

no alargamento dos limites da república. Década após década, vitória após vitória, o soldado 

romano que combatia na Gália, na Espanha, na Asia ou no Danúbio, atravessava povos 

conquistados, precedentemente, pelos seus pai e avôs, e aos quais a presença romana havia 

propiciado hábitos de paz. Da contemplação dos resultados da obra passada, que se prolongava na 

presente, resultou, também, o sentimento de veneração do romano pelos lares e pelos manes, os 

deuses domésticos, antepassados da família, cujas pessoas se cultuava, cujos feitos rememoravam-

se, cujas qualidades enalteciam-se. 

 A solidariedade manifestava-se pela colaboração que a guerra inspirava: a tropa não se 

compunha de indivíduos isolados, porém de soldados que combatiam em comum, com união que 

os fortalecia; a nação não se compunha de cidadãos alheios aos destinos da guerra, porém de 

pessoas igualmente interessadas neles e que para o seu êxito concorriam, cada qual segundo o seu 

papel na sociedade. Graças a isto, os romanos aprenderam a contar uns com os outros, a 

socorrerem-se quando necessário, a cumprir com os seus deveres, a confiar no senso de 

responsabilidade dos demais. Mercê disto, no exército romano eram exemplares a disciplina e a 

obediência aos chefes. 

 Não se tratava de obediência servil, em que o obediente submete-se pelo temor do castigo e 

não se solidariza com os motivos do mando nem com os seus desideratos. Ao contrário, acatamento 

voluntário e motivo de honra pessoal. Porque houvesse sincera colaboração do soldado com os seus 

chefes, rarearam, na abundância de tropas, de batalhas, de soldados, as reações de severidade destes 

em relação a aqueles, desnecessárias no meio em que cada um se achava à altura do seu posto. Não 
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 Assim o afirma Comte, no seu Sistema de Política Positiva, III, p. 371. Sociocracia é o neologismo que 

Augusto Comte criou para designar o regime republicano, fundado no mérito e no espírito público, na 
moral laica e altruísta e no Estado laico, na destinação social da riqueza, na liberdade individual sem 

individualismo, na função afetiva da mulher, na recusa de qualquer forma de violência, nas liberdades 

políticas e civis, no senso de dever, no sentido de função social da atividade individual. Os criticadores do 

Positivismo soem, com ignorância ou má-fé, separada ou conjuntamente, acusá-lo de pretender uma 

ditadura, acusação que fundamentam na locução, própria do Positivismo, de “ditadura republicana”. A 

ignorância é dupla: no léxico de Comte, que escrevia com rigor e exatidão, segundo o sentido original das 

palavras (geralmente, etimológico), ditadura é sinônimo de governo; em segundo, desconhecem 

inteiramente o conceito de sociocracia, presente nos primeiros parágrafos do Catecismo Positivista, livro 

de divulgação e vulgaríssimo, no Brasil, na coleção “Os Pensadores” (editora Abril Cultural). Vide os 

meus A república positivista. Teoria e ação no pensamento político de Augusto Comte (editora Juruá) e 

Estudos de Direito Romano (J.M. Livraria Jurídica). 
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se cobiçavam saques: nas arengas dos capitães ouviam-se exaltações ao patriotismo, à dignidade, à 

reputação do nome romano; não se motivava à vitória pela cobiça, pelo atrativo da espoliação do 

vencido pelo vitorioso.106 

 A submissão do soldado constituía, ao fim e ao cabo, uma forma de liberdade, não no 

sentido prosaico e egocêntrico de autoreferência, porém no de que a colaboração ou a recusa a ela 

fundava-se no critério do dever moral por cumprir, que se cumpria espontaneamente. 

 Espírito público, solidariedade, respeito pelo próximo, orgulho saudável correspondem a 

virtudes comuns a outros povos, em diferentes tempos e a traços que os romanos acentuaram mais 

do que eles. 

 Eles fundamentavam a escolha dos comandantes no mérito, dentre os patrícios mais 

capazes, e não na hereditariedade107. 

 O estado de guerra permanente desenvolveu a sagacidade prática dos romanos, em razão da 

necessidade contínua de providenciar-se alimentação e transporte, prevenirem-se as armadilhas do 

inimigo, prever-se o curso dos combates, tratar-se dos feridos, aperfeiçoarem-se os equipamentos, 

construírem-se máquinas de guerra, em suma, atender-se às inúmeras exigências materiais em que 

se achavam envolvidos. 

 Organizou-se a família com base na autoridade do pai, que geria os bens dos seus 

familiares, e na dignidade da esposa, educadora dos filhos e gestora da casa durante a ausência do 

marido, em serviço militar. 

 Roma impôs a paz e os hábitos que ela suscita aos povos que conquistou para não ser por 

eles conquistada e que, graças a ela, cessaram os seus conflitos mútuos. Ela submeteu inimigos que 

tencionavam submetê-la e aos demais povos. 

  Graças à paz romana, as tribos da Itália, da Espanha, da Gália deixaram de se destruir 

mutuamente e entre elas criaram-se qualidades do povo, costumes, idioma, atividades que lhes 

serviram de laços e que originaram populações homogêneas, dotadas de patrimônio comum de 

civilização, fundamento da cultura ocidental.  Nisto consistiu a incorporação romana: não em 

simplesmente sotopor os vencidos à dominação política de Roma, mas em somá-los à sua cultura e 

beneficiá-los com ela, em tornar-lhes vantajoso e mesmo desejável romanizar-se. Mais de uma 

nação voluntariou-se a tal. 

 Durante a fase de expansão, Roma foi governada pela aristocracia que detinha os cargos 

militares e civis. Ela reunia-se no senado, órgão deliberativo, e governava por dois cônsules, 

autoridades executivas cujos poderes partilhavam-se com outras, como os questores do tesouro e os 

censores. Foi o tempo da república em que, a pouco e pouco, a plebe exigiu igualdade de direitos e 

a obteve.108 

 Transforma-se o regime político no imperial, sucedem-se imperadores de mérito; no 

terceiro e quarto séculos da era cristã perdem-se os valores, afrouxam-se os costumes, indisciplina-
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 Quando os veteranos de César hesitaram em acometer Ariovisto, ele anunciou-lhes: “Irei com a 

décima legião, pois dela não duvido”. Envergonhados, os soldados decidiram-se e pelejaram (LAFFITTE, 

P. Os grandes tipos da Humanidade, Paris: Sociedade Positivista, 1932, p. 341).   
107

 Observa Pedro Laffitte que o respeito pelos superiores desenvolvera-se, antes dos romanos, 
teocraticamente: ele existia em função da origem de família do indivíduo respeitado, independentemente 

do seu mérito pessoal, o que era indispensável nas sociedades em que as funções públicas transmitiam-se 

hereditariamente. Com os romanos, ele tornou-se sociocrático: aplicava-se a quem o merecesse pelas suas 

qualidades próprias, com abstração da sua origem familiar. De começo, frisa Comte (Sistema de Política 

Positiva, v. III, p. 371), a autoridade dos chefes apresentava aspecto teocrático, porque desempenhavam 

ofícios sacerdotais e, sobretudo, porque fossem reputados filhos dos deuses (Rômulo e Remo, por 

exemplo, eram filhos de Marte e descendentes de Vênus). Com o tempo, no entanto, aos títulos divinos 

substituíram-se motivos humanos e a obediência tornou-se sociocrática, de teocrática que deixou de ser. 
108

 É de notar a presença de Mário e dos irmãos Tibério e Caio Graco no Calendário Positivista, mês de 

César, dia 20, pela qual A. Comte reconhece a importância deles e a razão das reivindicações da plebe 

(Sistema de Política Positiva, v. III, p. 387). 
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se a tropa; a civilização romana decai da sua antiga grandeza. Conquistada Roma pelos bárbaros 

em 476, finda o Império Romano do Ocidente, símbolo do encerramento da antigüidade109. 
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