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RESUMO 

 

 

Esta tese tem o objetivo de compreender a formação e o uso das expressões ius dicere e 

iurisdictio na história do pensamento jurídico entre a República e o Principado. Para tanto, 

parte-se do pressuposto de que essas expressões podem ser tomadas como conceitos 

históricos básicos (geschichtliche Grundbegriff), isto é, de que são complexos semânticos 

mobilizados tanto para explicar a realidade social, jurídica e institucional através da 

linguagem da iurisprudentia,  quanto para atuar como conceitos de caráter normativo, 

cunhados para ordenar e intervir nas práticas jurídicas. Ciente, no entanto, das 

descontinuidades temporais e conceituais entre a iurisdictio romana e a jurisdição 

moderna, opta-se por começar a história dessas expressões pelo caminho reverso. Na 

primeira parte do trabalho, analisam-se os dois períodos subsequentes na história do 

pensamento jurídico europeu que (re)interpretaram a iurisdictio romana em seus próprios 

termos e de acordo com seu tempo. No primeiro capítulo, dedicamos atenção ao baixo 

medievo do ius commune, especificamente ao tratamento dos conceitos de iurisdictio e 

imperium na produção das escolas dos Glosadores e Comentadores. No segundo capítulo, 

passando aos primórdios do pensamento jurídico moderno, rumamos para os integrantes do 

humanismo jurídico francês do século XVI, analisando as críticas que fazem às soluções 

dos juristas medievais e à intrincada tarefa de readequar aqueles conceitos para a nova 

realidade social e jurídica que emergia: o paradigma da soberania e do Estado modernos. A 

segunda parte do trabalho se dedica a esses conceitos na história de Roma. O terceiro 

capítulo trata da iurisdictio romana do ponto de vista de sua história institucional, 

passando, em revista, pelas magistraturas e funções ligadas ao poder de aplicar o direito 

(em sentido amplo) desde os tempos monárquicos até o fim do Principado. No quarto 

capítulo, por fim, à luz dessa realidade fática de poder, a tese investiga, através da análise 

de fontes oriundas da linguagem institucional e da literatura jurídica, o modo como os 

romanos desses períodos conceberam, delinearam e fizeram uso dos conceitos de ius 

dicere e iurisdictio. Conclui-se através dessas fontes que os usos linguísticos dessas 

expressões foram diversos ao longo do período. No período tardorrepublicano, a expressão 

ius dicere estava ligada primordialmente a um conjunto amplo de poderes na linguagem 

institucional e legislativa, não completamente definidos e ligados diretamente à autonomia 

juridicente dos magistrados. No período do Principado, iurisdictio passa a ser um conceito 

utilizado para expressar as delimitações dos poderes dos governadores, praefecti e 

magistrados, tanto no sentido de limites espaciais ou de competência material de sua 

iurisdictio, quanto no sentido de especificar os modos pelos quais a jurisdição poderia ser 

exercida, assim como os poderes e prerrogativas que estavam ou não implicadas na posse 

da iurisdictio. Tal mudança semântica se dá de modo definitivo com os juristas 

pertencentes à corte da dinastia dos Severos e se materializa, especialmente, através da 

criação de um conjunto mais coerente e exaustivo de normas para a delegação de jurisdição 

(iurisdictio mandata) nos textos de Papiniano, Paulo e Ulpiano.  

 

Palavras-chave: Direito Público Romano. História do Direito Romano. Iurisdictio. Ius 

dicere. Ius reddere. Ius dicentis officium. Imperium. Humanismo jurídico.  

 

 

 



RIASSUNTO 

 

Questa tesi ha come scopo capire la formazione e l’uso delle espressioni “ius dicere” e 

“iurisdictio” nella storia del pensiero giuridico tra la Repubblica ed il Principato. Così, si 

parte dal presupposto che queste parole possano essere considerate come concetti storici 

basici (Geschichtliche Grundbegriff), cioè, complessi semantici mobilitati tanto per 

spiegare la realtà sociale, giuridica ed istituzionale attraverso il linguaggio 

dell’iurisprudentia, ma funzionano anche come concetti di impronta normativa, coniati per 

ordinare ed intervenire nelle pratiche giuridiche. Consapevole delle discontinuità temporali 

e concettuali tra l’iurisdictio romana e la giurisdizione moderna, si sceglie per cominciare 

la storia di queste espressioni attraverso un cammino reverso. Nella prima parte del lavoro 

si analizzano i due periodi successivi nella storia del pensiero europeo che hanno 

(re)interpretato l’iurisdictio romana nei suoi propri termini e in accordo con il suo tempo. 

Nel primo capitolo, dedichiamo l’attenzione verso il basso medioevo ius commune, più in 

specifico all’elaborazione dei concetti di iurisdictio e imperium nella produzione delle 

scuole dei Glossatori e Commentatori. Nel secondo capitolo, passando per i primordi del 

pensiero giuridico e moderno, ci dirigiamo verso gli integranti dell’umanesimo giuridico 

francese del XVI secolo, analizzando le critiche che essi fanno alle soluzioni dei giuristi 

medioevali e della cospicua impresa di adeguare quelli concetti per la nuova realtà 

giuridica che emergeva: il paradigma della sovranità e degli Stati moderni. La seconda 

parte del lavoro si dedica a questi concetti nella storia di Roma. Il terzo capitolo tratta 

dell’iurisdictio romana dal punto di vista della sua storia istituzionale, perquisendo le 

magistrature e funzioni collegate al potere di applicare il diritto (in senso ampio) dai tempi 

monarchici alla fine del Principato. Nel quarto capitolo, infine, sotto la luce di questa realtà 

fattuale di questo potere, la tesi indaga attraverso l’analisi delle fonti originarie nel 

linguaggio istituzionale e della letteratura giuridica la maniera con la quale i romani di 

questo periodo hanno concepito, hanno tracciato e hanno utilizzato i concetti di ius dicere e 

iurisdictio. Si conclude attraverso queste fonti che gli usi linguistici di queste due 

espressioni sono stati diversi attraverso il periodo. Nell’età tardo-repubblicana 

l’espressione “ius dicere” era collegata essenzialmente ad un ampio insieme di poteri nel 

linguaggio istituzionale e legislativo, non completamente definiti e collegati direttamente 

all’autonomia giurisdicente del magistrato. Nel periodo del Principato, iurisdictio diventa 

un concetto utilizzato per esprimere le delimitazioni dei poteri dei governatori, praefecti e 

magistrati, tanto nel senso dei limiti spaziali o di competenza materiale della sua iurisdictio 

quanto nel senso di specificare i modi per i quali la giurisdizione potrebbe essere esercitata, 

così come i poteri e prerogative che erano o non coinvolte nel possesso dell’iurisdictio. 

Tale cambiamento semantico si deve in maniera definita con i giuristi appartenenti alla 

corte della Dinastia dei Severi e se materializza principalmente attraverso la creazione di 

un insieme più coerente e esaustivo di norme per la delega di giurisdizione (iurisdictio 

mandata) nei testi di Papiniano, Paolo e Ulpiano.   

 

Parola-chiavi: Diritto Pubblico Romano. Storia del Diritto Romano. Iurisdictio. Ius dicere. 

Ius reddere. Ius dicentis officium. Imperium. Umanesimo giuridico.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis discusses the formation and the use of the expressions ius dicere and iurisdictio 

in the history of Roman legal thought between Republic and High Empire. In order to 

accomplish this, we assume that these expressions could be understood as basic historical 

concepts (geschichtliche Grundbegriff). This means those expressions amount to semantic 

notions used in two ways: to explain the legal and the institutional reality (by means of the 

language of iurisprudentia); but also, to intervene in the legal practices and to order the 

social reality. Aware of the discontinuities between the Roman iurisdictio and modern 

“jurisdiction” concept, we begin the history of these expressions. In the first part of the 

thesis, we analyse the two subsequent periods in the European history of the legal thought, 

because in both periods, the concept of “iurisdictio” was interpreted and re-analysed in 

different terms with different concerns. In the chapter 1, we focus on the Latte Middle 

Ages and its ius commune, specifically focusing on how Roman expressions  and institutes 

such as iurisdictio and imperium were understood by the legal Glossator and the 

Commentator scholars. The chapter 2 is all about the very beginnings of the modern legal 

thought in the work of the French legal humanists of the 16th Century. Once again, we 

focus on how they thought, how they critized the legal opinions of their medieval 

predecessors and specially how they deal with the very hard task of readjust these concepts 

to a new social and legal reality: the modern State and the modern concepts of sovereignty 

and jurisdiction. Moving forward to the second part of the thesis, we find these same 

concepts again, but finally in the Roman legal history. Chapter 3 takes an institutional 

historical approach to deal with iurisdictio, by analysing the Roman magistrates and their 

capabilities of power and administration of justice, since the regal period of Roman history 

until the end of the High Empire. In the chapter 4, after considering all that factual reality 

of power and jurisdictional capabilities presented in chapter 3, we approach a proper 

analysis of the historical sources related to institutional thought and legal literature and 

their uses for the expressions ius dicere and iurisdictio. From the analysis of the linguistic 

and semantic uses of those concepts, it was concluded there was a change in the semantics 

of those expressions. In the Late Republic the ius dicere was primarily used to express a 

broader sense of powers, not completely bounded, but directly linked to the idea of 

autonomous jurisdictional practices. In the High Empire term the iurisdictio becomes 

something else: a concept used to express or to define the boundaries of the jurisdictional 

and coercive powers of the public authorities, such as provincial governors, magistrates, 

and praefecti, either in terms of both spatial and material boundaries to the iurisdictio’s 

practice. Under this view, the language of Roman jurists was also specified by what kinds 

of power were included or not in the iurisdictio. This semantic change takes a definitive 

form in the final term of the High Empire, precisely with the Severian jurists of the 

emperor consilium. Those conceptual changes were compelled by the necessity of a more 

coherent set of rules concerning the transfer of jurisdiction (iurisdictio mandata) in the 

work of Papinian, Paul and Ulpian.  

 

Key-words: Public Roman Law. Legal Roman History. Iurisdictio. Ius dicere. Ius reddere. 

Ius dicentis officium. Imperium. French Legal Humanism. 
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INTRODUÇÃO 

 
In der sittlichen Welt ist nichts unvermittelt 

Johann Gustav Droysen 

 

 A iurisdictio se diz de muitos modos. Ou, ao menos, houve um tempo em que se 

costumava pensar assim. 

 Quando os juristas da Modernidade pensam a respeito de temas como jurisdição, 

administração e acesso à justiça, consciente ou inconscientemente, uma série de pressupostos 

da cultura jurídica e política moderna lhes preparam o palco. O primeiro deles é, sem dúvida, 

fornecido pelo paradigma da doutrina do Estado (Staatsrecht), uma das primogênitas do 

positivismo jurídico e da Pandectística novecentista. Fruto de um apurado trabalho dogmático 

que pudesse dar corpo normativo às aspirações das filosofias dos séculos XVIII e XIX, tal 

modo de conceber a comunidade política, a sujeição dos súditos ao soberano e a própria 

autoridade públicas permanece ainda um paradigma inconteste a despeito das inúmeras 

profecias sobre o fim do Estado, do Direito e da História. Se o próprio Direito é entendido 

como um conjunto de normas, instituições e práticas dotadas de autoridade, porque estão 

ligadas ao poder soberano, nada mais natural que o pensamento jurídico e filosófico moderno, 

desde Jean Bodin, conceba também a jurisdição como uma prerrogativa do uso da força ou da 

coação pelo poder público. 

 Esta pesquisa toma a direção oposta: se o tema da jurisdição parece hoje indissociável 

da figura monolítica de poder do Estado soberano – o Leviathan do frontispício da obra de 

Thomas Hobbes, aquele que porta, ao mesmo tempo, o cetro e a espada –, da bipartição entre 

Estado e sociedade e de monopólio vertical dos poderes decorrentes do exercício da 

jurisdição, isso não se dá como  por uma fatalidade natural, nem surgiu de um tubo de ensaio 

cósmico. Em outros tempos, culturas e sociedades, era possível conceber a atividade 

juridicente1 por outros meios e para outros fins. Movidos por essa constatação, 

 
1  Utilizamos a expressão “juridicente” para designar por meio do vernáculo aquilo que as fontes romanas 

apresentam quanto ao nosso objeto de análise. Embora tenham feito uso da palavra “iurisdictio, -onis”, já muito 

antes, os romanos das atividades de administração do direito em termos de ius dicere (‘dizer com solenidade, 

ditar, dar autoridade ao direito’), ius reddere (‘distribuir, aplicar, ministrar ou administra o direito’), iuris dictum, 

iuris dicentis, ius dicentis officium. “Juridicente” foi a opção  adotada por José Isaac Pilati em sua tradução e 

comentários ao título De Iurisdictione do Digesto de Justiniano (JOSÉ ISAAC PILATI, Digesto de Justiniano. Livro 

Segundo: Jurisdição. Florianópolis, editora da UFSC, 2013, p. 25, nota 1, na qual a opção de tradução é 

explicada e motivada pelo colóquio com Hélcio Maciel França Madeira, tradutor do livro primeiro do Digesto). 

Optamos pelo uso da expressão por muito bem-convir às de mantença da diacronia entre nossos conceitos e os 

conceitos do passado; e ainda, na complexa relação que se ocorre durante toda a pesquisa entre nossa própria 
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empreenderemos uma investigação de cunho histórico-jurídico que nos permite conhecer 

versões outras a respeito do direito e de sua aplicação.  

 Podemos circunscrever preliminarmente nosso objeto de pesquisa da seguinte forma: o 

que pensavam aqueles jurisconsultos que, situados na experiência jurídica romana, 

delineavam, pela primeira vez na história do direito ocidental, expressões com iurisdictio, ius 

dicere, ius reddere e ius dicentis? Se admitimos que foi na história do direito romano a 

primeira vez o exercício da jurisdição se tornou um objeto passível de apreensão cognoscitiva 

por aqueles juristas, como isso se deu? Tais indagações, de apelo já suficiente àqueles de 

índole mais curiosa, foram o motor condutor desta pesquisa.   

Expostos esses motivos, a tese tem por objetivo investigar a formação dos conceitos de 

iurisdictio, ius dicere e de suas expressões afins no bojo do pensamento jurídico entre a 

República e o Principado romanos. Para isso, partimos metodologicamente do pressuposto de 

que essas expressões constituíram na história da iurisprudentia romana como conceitos 

históricos básicos (Geschichtliche Grundbgriff), isto é, em algum momento, puderam pôr em 

marcha a articulação de uma série de outros institutos e conceitos que diziam respeito à 

função jurisdicional.  

Buscando atingir nossos objetivos, dividimos nossa pesquisa em duas grandes seções, 

materializadas nesta tese por duas partes. 

A primeira parte da pesquisa histórica vai se voltar à história do pensamento jurídico-

civilista entre a Baixa Idade Média e o primeiro despertar da cultura jurídica moderna no 

século XVI, dedicando a cada um desses dois períodos históricos, um capítulo apartado. 

Embora possa ser um trajeto contraintuitivo – uma pesquisa histórica sobre Direito Romano 

que volta suas atenções também àqueles que sucederam à iurisprudentia no tempo –, temos 

razões para acreditar esse caminho reverso cumpre um papel fundamental ao nos colocar em 

contato não apenas com as fontes romanas, mas também com outros que, no passado,  

pensaram e refletiram sobreo direito e e sua aplicação no mundo através do estudo das antigas 

 
linguagem, a linguagem histórica contida nas fontes, e os recorrentes processos de metalinguagem, de tradução e 

de elaboração de preceitos metodológicos que permitem alguma forma de acesso ao que os homens daqueles 

tempos pensavam sobre a matéria. Desse modo, por regra, empregamos os termos “juridicente”, “funções” ou 

“atos juridicentes”, “exercício juridicente”, “magistrado juridicente”, “prática juridicente” e outras variantes para 

nos referirmos ao nosso objeto de pesquisa, e os equivalentes modernos (jurisdição, jurisdicional etc.), em geral, 

para aludirmos aos fenômenos modernos. Mesmo que a comparação seja inescapável em História do Direito e 

mesmo que os pressupostos culturais do presente não possam ser depositados em gaveta na hora de praticarmos 

o ofício, pensamos que esse cuidado terminológico possa contribuir para a distinção entre os conceitos. Por essas 

razões em especial adotamos ao longo da tese as traduções de Hélcio Madeira (livro I) e José Isaac Pilati (livro 

II) para o Digesto de Justiniano.  
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disciplinas jurídicas dos romanos. É fortuito assinalar que nossas fontes de conhecimento para 

a história da iurisdictio romana na segunda parte da tese basicamente são as mesmas 

utilizadas pelos juristas medievais entre os séculos XII e meados do século XV; e assim, 

permaneceram nas mãos dos primeiros juristas modernos. 

Assim sendo, dedicamos dois capítulos voltados à história da iurisdictio europeia: o 

primeiro situado entre os séculos do chamado “renascimento jurídico” de Bolonha, incluindo 

as doutrinas elaboradas por aqueles pensadores do medievo – os Glosadores e os 

Comentadores – diante de suas próprias investigações a partir das fontes romanas; ato 

contínuo, seguimos o percurso até alcançar os primeiros críticos sistemáticos da teoria jurídica 

e da teoria de poder formulada pelos juristas medievais a partir da iurisdictio. Tais 

pensadores, basicamente identificados nesta tese como juristas que, na esteira do humanismo 

e do renascimento, propunham uma nova forma de analisar as funções públicas e a autoridade 

pública por meio do direito e de modo mais condizente com seu mundo. Um desses 

pensadores, não por acaso, foi justamente o jurista Jean Bodin, geralmente afinado como o pai 

da doutrina da soberania moderna. Como tivemos oportunidade de mostrar nesses capítulos, 

tanto os medievais quanto os modernos disputaram em torno do significado dos antigos textos 

do Digesto: a doutrina da soberania moderna foi um produto da chamada “disputatio de 

iurisdictione”.  

O centro de nossa investigação a respeito da iurisdictio romana ocorre na segunda 

parte da tese. Uma vez cientes de como aqueles conceitos foram concebidos pelos modernos e 

pelos medievais – e dizendo muito mais a respeito dos próprios do que, diríamos, sobre os 

romanos mesmos –, com dois capítulos substanciais, cada um sob um diferente e 

complementar prisma, buscamos levar adiante nossas indagações a respeito da iurisdictio e de 

seu complexo semântico na história jurídica romana  

No terceiro capítulo investigamos o ius dicere romano a partir de sua história 

institucional, isto é, da história das instituições e autoridades publicadas, das magistraturas e, 

especialmente, das práticas jurídicas levadas a cabo por esses homens. Vemos que, no que 

toca ao aspecto institucional mais geral, ocorre uma mudança constitutiva e qualitativa 

(mesmo que não abrupta) entre a República e o Império. Se naquela, o exercício das funções 

de dizer o direito estava espraiada por um mosaico quase sem fim de  magistrados, poderes e 

diferentes e outras iurisdictiones (de fato, a iurisdictio se dizia de muitos modos), a partir do 
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Principado, ao longo do reinado dos Antoninos e dos Severos, a maior parte das instituições 

ligadas ao ius dicere e ao ius reddere são ressignificadas e conectadas ao princeps  

No último capítulo, feitas as reflexões anteriores sobre a realidade fática e institucional 

da iurisdictio (e, ainda, conhecidos os dois paradigmas epistemológicos anteriores, do 

medievo e da primeira modernidade, que buscaram explicar aquela realidade), buscamos 

analisar aqueles conceitos na sua compleição de conceitos fundamentais, isto é, unidades 

semânticas que se constituíram ao longo do tempo e são rastreáveis no uso dos signos 

linguísticos das fontes, tornando possível a identificação das fontes clássicas e a empreitada 

para sua interpretação.  
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PARTE I  

Capítulo I 

A IURISDICTIO NO SABER JURÍDICO MEDIEVAL (SÉCULOS XII-XV): UM 

FENÔMENO DE PODER 

 

Primo limine 

Os juristas medievais fizeram do conceito romano de iurisdictio uma laboriosa 

mimesis do mundo social. Àqueles jurisconsultos, a iurisdictio era um fato objetivo, um 

fenômeno apreensível da realidade social. Filha do ser, a iurisdictio está no mundo, cabendo 

ao interpres compreendê-la, com sua pena arriscar registro que lhe fizesse jus. Esse “fato no 

mundo”, ao longo da doutrina medieval, terminou por englobar todo o conjunto dos poderes 

públicos vinculados à atuação da autoridade legítima na esfera do bem público. É vasto o 

manancial medieval de discussões a respeito da iurisdictio desde o século XII até as portas do 

Renascimento.  O percurso dessa construção doutrinária medieval atravessou toda a sua 

cultura jurídica. Esperamos, sem desvirtuá-lo em demasia, sumarizá-lo no essencial.  

Tem-se por pressuposto metodológico de que é imprescindível ao estudioso da 

iurisdictio consciência de como os textos romanos foram operados ao longo da história do 

direito europeu. Partimos de sua primeira assimilação posterior ao Império Romano – a 

doutrina medieval –, não só pelo fator cronológico, mas também pela imprescindibilidade 

desse paradigma medieval de iurisdictio para a compreensão das críticas do humanismo 

jurídico e a formação do conceito moderno de jurisdição.  

A palavra “iurisdictio” foi incorporada no léxico dos textos jurídicos medievais a 

partir da obra dos Glosadores e gerou um notável complexo semântico para si, articulando os 

demais conceitos utilizados para exprimir a autoridade pública e as estruturas do direito 

público. Por mais de três séculos, trabalharam nesse conceito, tendendo a universalizá-lo 

como na operação descrita na Poética aristotélica, cristalizando o vocábulo como uma 

representação factual verossímil e possível para simultaneamente explicar sua realidade 

normativa (assim, acomodando o real através da linguagem do direito) e legitimar 

juridicamente a existência de uma forma de autoridade dita de publico introducta que reina 

sobre coisas ligadas ao universo do bem e utilidade comuns, e que não é subsumível, tão 

somente, à mera força ou ao poder factual de coerção. A iurisdictio no medievo foi fruto dos 

atos de composição entre o mundo da vida e a articulação sapiencial do direito, ordenado com 
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seus conceitos, razões e conceitos; a iurisdictio acrescenta camadas ao poder juridicente que 

existe no mundo. Aqueles textos jurídicos formaram, assim, uma gramática própria tecida 

pelos juristas para dar a compreender o real e fundamentá-lo no plano do ius; dentro dessa 

linguagem, em si mesma mediadora, a iurisdictio se desenvolveu como núcleo de 

operacionalização da autoridade.  

Inescapável é, diante das fontes medievais, uma constatação de fundo: a iurisdictio é a 

descrição técnica do exercício de um poder publicamente diferenciado. Na metade do século 

XX , a obra já madura de Francesco Calasso  anuncia, de modo inovador, a iurisdictio como 

um conceito compreensivo da doutrina jurídica do ius commune, ligado ao problema da 

enunciação teórica do poder e do pluralismo jurídico medieval.  

Coube ao historiador florentino Pietro Costa, em sua obra primogênita de 1969 

(Iurisdictio: semantica del potere nella publicistica medievale. 1100-1433), a demonstração 

cristalina de que a iurisdictio se tornara o ponto primevo de enunciação do poder no 

pensamento jurídico. Enunciação técnica, do ponto de vista juspublicístico; enunciação 

também teórica, do ponto de vista do que modernamente viria a se chamar “teoria política”, 

mas outrora, um campo do saber completamente dominado pelos civilistas e canonistas, em 

tempos nos quais a separação de saberes tinha diferentes fronteiras. Por meio de seu trabalho 

exaustivo de recolho e interpretação dos textos medievais, pôde demonstrar Costa como 

discussões caras à história do direito ao longo do medievo e, mais tarde, retomadas pelos 

autores da Modernidade – v.g. as discussões sobre a natureza da lex regia, o binômio de 

iure/de facto, a natureza do imperium, a dualidade do imperador como dominus mundi e do 

papa detentor de plenitudo potestatis, a doutrina do poder como dominium, a doutrina da 

pluralidade jurídica do ius commune etc. – ora partem da iurisdictio ora avocam-na frente a 

necessários reajustes, mas sempre a ela retornaram até o fim do medievo. A fortuna de uma 

palavra não é casual, dissera-o na ocasião, mas uma resposta comunicativa frente a exigências 

reais. 

O intento do presente capítulo é o de enquadrar o uso do termo entre os juristas-

civilistas entre os séculos XII até o começo do século XV, isto é, no período do medievo 

central e tardio, às beiras da primeira Modernidade. Os limites deste capítulo seriam 

extrapolados em muito se nossa exposição almejasse exaurir o tema tão firmemente explorado 

por F. Calasso e P. Costa, em seguida também por Walter Ullmann e Jesús Vallejo, obras que, 
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no limite, são retomadas ao longo das páginas que se seguem2. Nosso objetivo, mais modesto 

e condizente com os fins desta seção, é tecer uma síntese dos traços gerais da operação dos 

juristas medievais sobre o conceito. A complexidade do tema no Medievo se reflete na sua 

riqueza: a iurisdictio atravessa os textos jurídicos e canônicos; perpassa o discurso de poder e 

de ornamento social do Império, da Igreja, das cidades italianas e das primeiras monarquias 

europeias; de fundo, está firmemente ligado à concepção de direito dos jurisconsultos 

medievais ao refletirem seu próprio tempo e obrarem em textos autorizativos do passado.   

Na primeira seção (I) deste capítulo, salientamos os traços pertinentes à história do 

direito medieval que são de grande relevo para a análise que se segue na seção (II), dedicada à 

análise de textos a respeito da iurisdictio. A primeira seção conta com um introito geral e duas 

subseções que apresentam as Escolas dos Glosadores e dos Comentadores. A segunda seção, 

por seu turno, igualmente conta com uma apresentação preliminar da questão – respeito da 

 
2 A vinculação entre o ius commune, o pluralismo das fontes normativas-juridicentes e dos ordenamentos 

jurídicos são pressuposições sine quibus non à medievalística jurídica hodierna – e também deste capítulo –, mas 

nem sempre fora assim. Entre os primeiros a chamarem atenção para esses temas, esteve o historiador do direito 

Francesco Calasso (1904-1965) que, dos seus primeiros textos nos anos 1930, ganharam contornos definitivos 

em seu pensamento nas décadas seguintes e integraram o panorama historiográfico-acadêmico que buscava se 

ressignificar após a crise do direito liberal e burguês do pós-guerra, bem como das consequências desastrosas do 

nacionalismo nazifascista e de uma crítica e doutrina acadêmicas que a tudo assistiram (e tudo  sofreram) 

completamente desarmadas para reagir. Desafios esses – comuns, afinal – às áreas dogmáticas do direito e às 

ciências humanas. Rompia ele com a perspectiva de que o ius commune representara “apenas” uma “segunda 

vida” ou “último respiro” do direito romano – o que, na prática, o tornava um contraponto acadêmico ao modo 

de ensino do “ius commune romano” proposto por Salvatore Riccobono, professor da mesma geração na 

Universidade La Sapienza. F. Calasso olhava para o ius commune em busca das fundações modernas do direito 

italiano – projeto, então, de sua Enciclopedia del diritto (1958) – e talvez expressa em sua máxima sofisticação 

no clássico I Glossatori e la teoria della sovranità (1ª ed. 1945; 1957 3ª ed. atual. rev.). Os desafios intelectuais e 

humanos desse contexto certamente influenciaram a atenção de F. Calasso aos fenômenos históricos do direito 

medieval, permitindo ao jurista, sem hesitações, perceber a relação entre o fenômeno juridicente e o poder bem 

como olhando tal relação pela lente de historiador do direito, desvincular a administração da jurisdição da figura 

dogmática do Estado e da soberania modernas. O ius commune pareceu-lhe, assim, como um ordenamento ad 

iure vivendum, um “fatto spirituale”. O pioneirismo de Calasso, em denso trabalho com as fontes, forneceu base 

para toda a reflexão acerca do ius commune e da iurisdictio que se seguiu. Para um contexto da produção de 

Calasso no período e para os fundamentos da medievalística jurídica desde então, veja-se PAOLO GROSSI, O 

Direito entre poder e ordenamento, trad. Arno Dal Ri Júnior, Belo Horizonte, Del Rey, 2010, p. 39-42.  Todos 

os quatro autores mencionados são considerados nesta tese absolutamente fundamentais quanto ao estado da arte 

da iurisdictio medieval. Quanto a F. Calasso, além do referido I Glossatori e la teoria della sovranità (nota 1), 

cumpre destacar a relevância do tema no seu manual Medio Evo del Diritto (1954), além do texto ‘Iurisdictio’ 

nel diritto comune classico (1953, pub. orig. in Studi in onore di Vincenzo Arangio Ruiz, vol. IV, Napoli, 

Jovene). Quanto a P. Costa, a principal referência permanece Iurisdictio: semantica del potere nella pubblicista 

medievale (1100-1433) de 1969 (reed. 2002). Da vasta obra de Walter Ullmann, destaca-se a quaestio nos livros 

Law and Politics in the Middle Ages (1975) e Law and Jurisdiction in the Middle Ages (1988) – este uma 

expressão mais acabada de um juvenil artigo intitulado The development of the Medieval Idea of Sovereignty 

(1949). Por fim, do historiador do direito espanhol Fernández Jesús-Vallejo, a monografia Rude equidad, ley 

consumada: Concepción de la potestade normativa, 1250-1350, de 1992, quanto ao medievo ibérico. Todas 

essas obras tomam a iurisdictio como objeto central. Outros autores, naturalmente, tocaram na questão de modo 

competente; dentre os quais, destacamos Constantin Fasolt, Brian Tierney e, mais recentemente, Daniel Lee. As 

obras são referenciadas e acompanham nossas incursões.  
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novidade da própria tarefa científica de definir a iurisdictio – e a análise da iurisdictio tal qual 

aparece nos textos dos autores de ambas as escolas.  

Uma vez que desejamos fornecer elementos suficientes para uma operação diacrônica 

quando da segunda seção, lá investimos em seleção de textos acerca da essência técnica da 

iurisdictio – como foi percebida por aqueles juristas – e nas suas possíveis qualidades 

acidentais. Salientamos dos aspectos relevantes: (i) a relação entre iurisdictio, imperium e 

potestas; (ii) as divisões da iurisdictio, ponto de partida para uma divisão ao mesmo tempo 

hierárquica, mas plural quanto às fontes de normatividade e loci de poder; (iii) a iurisdictio 

como expressão do poder legiferante (legem condere) no contexto medieval. 

 

I. A ciência jurídica medieval: a ordem e o direito 

Nesta primeira seção, devemos enfeixar algumas premissas históricas especialmente 

importantes. Uma vez que nosso tema diz respeito a um objeto particular – a iurisdictio é um 

notável campo semântico, central no discurso jurídico medieval, mas em termos jus-

historiográficos, um objeto imerso na história do direito mais ampla –, competem algumas 

observações historiográficas a priori. Não vamos, de modo algum, exaurir os temas da 

origem, das características e as muitas peculiaridades da intelectualidade jurídica medieval; e, 

muito embora o conceito de iurisdictio se ligue indissociavelmente ao poder como fato, 

também não se trata neste capítulo de uma incursão de sociologia histórica ou filosófica a 

respeito da dominação. Cumpre-nos, então, sublinhar, do modo mais fidedigno possível, os 

traços elementares no modo como a iurisdictio foi percebida e depurada por aqueles juristas3.  

 
3 A historiografia jurídica e medievalista é rica assim como o próprio período no qual deita suas atenções, tanto 

pelos chamados “manuais” – alguns deles, em verdade, mantêm tal título por grande modéstia – quanto através 

de monografias. O panorama tecido por algumas dessas obras – bastante diferentes entre si quanto ao método, à 

exposição e às escolhas de pesquisa – é pressuposto desta tese. ANTÓNIO MANUEL HESPANHA, Cultura jurídica 

europeia: síntese de um milénio, Lisboa, Almedina, 2012. FRANCESCO CALASSO, Medio evo del Diritto: I. Le 

Fonti, Milano, Giuffrè, 1954. F. CALASSO, I Glossatori e la teoria della sovranità: studi di diritto comune 

pubblico, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1957. F. CALASSO, Il diritto comune come fatto spirituale in RISG 6 (2015), p. 

3-40 [pub. orig. F. CALASSO, Introduzione al diritto comune, Milano, Giuffrè, 1951, p. 137-180]. FRANZ 

WIEACKER, História do Direito Privado Moderno, trad. Antònio Manuel Hespanha, 4. ed. Lisboa, Calouste 

Gulbenkian, 2010 [original: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der 

deutschen Entwicklung, Göttingen, Ruprecht]. RICCARDO ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto 

romano, 2. ed., Bologna, Il Mulino, 1961. P. GROSSI, O Direito entre poder e ordenamento cit. (nota 1), 2010, p. 

1-16. P. GROSSI, L’Ordine Giuridico medievale, 8ª ed., Roma-Bari, Laterza, 2001. [trad. port. A Ordem Jurídica 

Medieval, São Paulo, WMF Martins Fontes, 2014]. ADRIANO CAVANNA, Storia del diritto in Europa: le fonti e il 

pensiero giuridico, vol. I (Il pensiero giuridico), Milano, 1982. ANTONIO PADOA SCHIOPPA, História do direito 

na Europa: da Idade Média à Idade Contemporânea, trad. Marcos Marcionilo, São Paulo, WMF Martins Fontes, 

2014 [original: Storia del diritto in Europa, Bologna, Il Mulino, 2007]. HAROLD J. BERMAN, Direito e 

Revolução: a formação da tradição jurídica ocidental, São Leopoldo, Unisinos, 2006 [original: Law and 
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É assim, pois, que podemos sintetizar a visão de mundo (Weltanschauung) que reinou 

soberana na cultura jurídica pré-moderna4-5: [1] a derivação da legitimidade do direito e 

 
Revolution: the Formation of the Western Legal Tradition, New York, Harvard, 1983. Quanto à história da 

filosofia do direito, imprescindível MICHEL VILLEY, A formação do pensamento jurídico moderno, trad. Claudia 

Berliner, São Paulo, Martins Fontes, 2005 [original: La Formation de la pensée juridique moderne, Paris, PUF, 

1975]. Por fim, para o importante ponto de vista de uma história do pensamento político que não perde de vista a 

centralidade dos juristas, cite-se o importante trabalho de WALTER ULLMANN, Law and Politics in the Middle 

Ages: an introduction to the sources of medieval political ideas, New York, CUP, 1975; bem como QUENTIN 

SKINNER, Fundações do pensamento político moderno, São Paulo, Cia das Letras, 1996 [original: The 

Foundations of the Modern Political Thought, Cambridge, CUP, 1978]. 
4 Úteis e, em alguma medida, quase indispensáveis, as categorias de periodização podem ser aliadas ingratas. 

Certamente, ficariam assaz confusos Irnério, São Tomás e Bártolo por serem chamados de “pré-modernos”, do 

mesmo modo que Constant, Sièyes e Pothier não compreenderiam as discussões daqueles que reivindicam uma 

sucessiva pós-modernidade. Tampouco se negam as peculiaridades internas dentro desses mesmos períodos, 

entre um Ulpiano e um Baldo. As categorias de periodização são ferramentas poiéticas que, no limite, nos 

auxiliam a enfatizar sensibilidades e percepções de mundo distintas. Na história do direito romano, como anotou 

R. Orestano, os signos de pausa, ruptura ou continuidade são dados pelas próprias fontes históricas; valemo-nos 

também do conceito de complexo de experiência do romanista, igualmente útil para conceber, a nosso ver, uma 

distinção pré-moderna/moderna (R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico, cit. (nota 3), 1961, p. 375-387; 

631-634). Nessa senda, um estudo histórico do direito – das fontes e institutos jurídicos e também do 

pensamento jurídico que os embasam –, compreenderemos a oposição entre “pré-moderno” e “moderno” a partir 

das diferentes realidades normativas de ambos os períodos e, consequentemente, das soluções intelectuais e 

técnicas para enquadrar juridicamente tais realidades. Cindem-se os períodos: o pré-moderno, a partir de (i) um 

esquema de mundo cujo arquétipo normativo se faz e se percebe através do tempo, da história, da tradição, de 

sua inscrição objetiva que deixa marca no mundo humano e em suas práticas; a Modernidade, por outro lado, (ii) 

um esquema de mundo cujo arquétipo normativo é a vontade, o projeto: racional, geralmente otimista, 

equilibrado, intervencionista, capaz de perfectibilizar a ordem, esquema cujo cume dos projetos da Ilustração e 

da Codificação só foram desafiados a partir do Romantismo, do Historicismo e do Positivismo Sociológico, quão 

diferentes correntes entre si, mas todas essencialmente antimodernas. O primeiro período é marcado por um 

movimento centrífugo, autônomo e pluralista no campo do direito e da política; o segundo, pela teorização e 

construção de uma tendência centrípeta de unificação soberana. No campo específico da história constitucional, 

o marco de passagem ao segundo é tomado, justamente, como aquele entre um “Estado jurisdicional” (na medida 

em que podemos empregar Estado, state, L’État ou Staat ao mundo pré-moderno) e os tipicamente modernos 

“Estado de Direito” e “Estado constitucional”, que encontram, através da Revolução Francesa, um exemplo 

paradigmático dessa Modernidade Jurídica madura, inserida numa linhagem de construção que remonta aos 

primórdios da modernidade e ligar-se-ia com o liberalismo e com a social-democracia, bem como 

compromissado com a ideia de direitos subjetivos (operação de laicização do direito natural combinado ao 

individualismo metodológico) e o contrato social. Tal distinção também se vê claramente se comparamos o 

direito natural – do qual trataram autores antigos e medievais, compromissados com a ordem e a natureza 

demiúrgicas (pensemos no emprego da naturalis aequitas de Labeão resgatada por Ulp. 38 ad Ed., D. 47.4.1.1.1) 

– e o jusnaturalismo moderno de Hobbes, Locke e Grócio (este a afirmar de partida em De Jure Belli ac Pacis 

que “est autem ius naturale adeo immutabile, ut ne a Deo quidem mutare queat”), fundando a “era dos direitos” 

na conhecida expressão de Norberto Bobbio. Especificamente quanto aos critérios dessa periodização, adotamos 

linha de pensamento símile àquela encontrada no manual de A. M. HESPANHA, Cultura Jurídica, cit. (nota 3), 

2012, p. 91-96, 231-251, resumida ao essencial no artigo de FELIPE DE FARIAS RAMOS, A modernidade jurídica e 

o jusnaturalismo moderno: a superação da experiência medieval e a constituição de um novo paradigma, in 

Captura Criptica (4), 1, jan./dez. 2013, p. 241-257. De necessária menção JOSÉ ISAAC PILATI, Propriedade e 

Função Social na Pós-Modernidade, 2ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2012, p. 15-44, p. 72-93, que, ao 

propor do ponto de vista técnico uma análise estrutural da propriedade, parte do referido instituto de direito das 

coisas para distinguir o modelo político e social romano (pré-moderno), moderno e pós-moderno (entendido num 

porvir). Veja-se também M. VILLEY, A formação, cit. (nota 3), 2005, p. 172-180. WIM BLOACKMANS E PETER 

HOPPENBROUWERS, Introdução à Europa Medieval: 300-1550, Rio de Janeiro, Forense, 2012, p. 2-13 [original 

Eeuwen des Onderscheids: Een Geschiedenis van Middeleeuws Europa, Bert Bakker, 2002], quanto às balizas 

temporais. MAURIZIO FIORAVANTI, Stato e costituzione, in M. FIORAVANTI (org.), Lo Stato moderno in Europa: 

instituzioni e diritto, Laterza, 2002, p. 3-21, quanto aos conceitos de “estado constitucional” e “jurisdicional”. 

Quanto ao pensamento jurídico: GUIDO FASSÒ, Storia della filosofia del diritto: 1. Antichità e medioevo, Bari, 

Laterza, 2001, p. 86-87; MICHEL VILLEY, A Formação, cit. (nota 3), p. 636; p. 581-612; P. GROSSI, O Direito 
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ordem a partir da natureza das coisas (rerum natura), vontade em si mesma de Deus; [2] uma 

concepção corporativa e estamental da sociedade, baseada na diferenciação e radicação de 

funções necessariamente desiguais, impressas no tecido social e na ordem normativa e 

institucional que o rege; [3] uma concepção do direito como elemento ordenador do cosmos, 

portanto, concomitante a ele, não um sucedâneo regulador; [4] a coexistência e mediação 

entre diferentes sistemas normativos (capaz de dispor das hierarquias sem abrir mão do 

pluralismo jurídico, em sentido forte); [5] a interpretatio como tarefa sapiencial central dos 

prudentes, calcada em um saber prático e refinada por sofisticados métodos teóricos a partir 

da Idade média central. Assim alinhavados, passemos rapidamente em vista por esses 

elementos.  

Jurisconsultos e teólogos medievais partem daquil que era uma constatação que estava 

descortinada a quem soubesse ver: a existência de uma ordem universal abrangendo todas as 

coisas e filhos da Criação6. Também as ordens sociais não são explicáveis, sequer 

 
entre poder e ordenamento, cit. (nota 3), 2001, p. 43-65, 93-104; e a síntese de P. GROSSI, Mitologias jurídicas 

da modernidade, 2ª ed., trad. Arno Dal Ri Júnior, Florianópolis, 2007, p. 23-46 [original: Mitologie giuridiche 

della modernità, Milano, Giffrè, 2001].  
5 A periodização do período medieval adotada traz, para nossos fins, menores dificuldades e segue certa tradição. 

Há muito superada a questão do “obscurantismo” medieval e assentada sua longa duração desde o clássico O 

Outono da Idade Média de Huizinga, operamos basicamente com a tripartição entre um Alto (ca. séc. V-XI), um 

Central (séc. XII-XIII) e um Tardio medievo (de meados do século XIII ao século XVI). A fronteira entre tardo 

medievo e “primeira Modernidade” está longe de ser límpida, mas será destacada, neste capítulo, a partir das 

propostas críticas de mudança de rumo metodológicas do humanismo em França e nos Países Baixos (opondo-se 

ao mos italicus) e o usus modernus Pandectarum alemão (sendo a periodização uma abstração, não uma 

realidade a priori.Cumpre lembrar que essas novas formas jurídicas de enxergar o mundo não deixaram de 

conviver com o “bartolismo tardio”, especialmente no sul da França, nas penínsulas Itálica e Ibérica). Os traços 

que marcamos como tipicamente “pré-modernos” estão em questão nesse vasto período; neste capítulo, por 

termos em tela a iurisdictio nos textos jurídicos medievais, vamos nos centrar no medievo central e tardio por 

enfocarmos o fenômeno da recepção. Essas balizas são basicamente lugares-comuns na historiografia jurídica 

citada supra, nota 3. Por sua vez, a “primeira Modernidade”, tendo o Renascimento como sua largada simbólica, 

não representa uma ruptura abrupta com o mundo medieval – vez que alguns de seus elementos permanecem 

presentes até finais do Antigo Regime, como bem anotou Tocqueville no século XIX ao apontar que, 

paradoxalmente, a Revolução Francesa nada mais representava do que a consagração institucional das pretensões 

do Ancien Régime –, mas sem dúvida, sublinha as tensões críticas que levariam do ocaso do medievo ao Neuzeit 

europeu, marcado pela Ilustração, pela Codificação e pelas Revoluções industriais e burguesas. O tempo 

intelectual da Modernidade seguia seu próprio compasso, diferente do tempo social. Veja-se o texto de M. 

FLORENZANO, Notas sobre tradição e ruptura no Renascimento e na primeira Modernidade, in Rev. Hist. 135 

(1996), p. 19-30. 
6 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFÖRDE, História da Filosofia do Direito e do Estado: Antiguidade e Idade Média, 

trad. Adriana Beckman Meirelles, Porto Alegre, Fabris, 2012, p. 215-231. [original: Geschichte der Rechts- und 

Staatsphilosophie: Antike und Mittelalter, Tübingen, Moh Siebeck, 2002. Ver também PAOLO GROSSI, O Direito 

entre poder e ordenamento, cit. (nota 3), 2010, p. 27-31; 47-56. O mesmo se dava também no plano da 

concepção geográfica e física do mundo. Ordenamento – do mundo humano e do próprio universo, segundo o 

plano divino – significa, acima de tudo, a existência de limites. Os mappae mundi medievais, impulsionados pelo 

modelo aristotélico das esferas celestes, são as mais evidentes ilustrações disso, “representações do mundo mais 

do que mapas”, conforme asseverou J. Baschet (poderíamos dizer, os mapas como Weltbilden de uma 

Weltauffassung). A Cristandade aparece no centro do mundo costumeiramente representada por Jerusalém; o 

restante da “terra-corpo” delineia uma “visão concêntrica, que ordena os espaços da cristandade” até suas bordas. 

Ainda estava carregada dessa imagem o conjunto cosmográfico do cardeal Pierre de Ailly, Imago mundi, no 
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imagináveis, sem referência ao transcendental e ao divino, ao objetivamente dado. Mesmo 

quando um teórico medieval se refere à inventio na dimensão normativa, pensa ele no sentido 

original do verbo latino invenio que, bastante diverso do sentido hodierno de 

“invenção/criação” (nesse caso, um falso cognato, ainda que originado de seu supino 

inventum), dizia respeito a um ato de descoberta, achado ou desvelamento. O jurista não se vê 

como um alquimista; o direito não é seu golem: os atos intelectuais por ele praticados são atos 

não que algo criam, mas que algo acham7, porque criar é prerrogativa de Deus. Não sem razão 

aquele que encontra um tesouro em sua propriedade era chamado pelos romanos de 

“inventor”8.  

Para os medievais, não se concebe o direito (ius) como um construto consequente 

(muito menos, opcional) dos arranjos institucionais localizados historicamente na vontade de 

um “soberano” ou um “Estado”9, mas uma tradução humana do pré-existente, do natural e, 

 
começo do século XV. A imagem das esferas celestes também era aplicada à representação dos universos e à 

hierarquia das ordens angélicas. JÉRÔME BASCHET, A civilização feudal: do ano mil à colonização da américa, 

trad. Marcelo Rede, São Paulo, Globo, 2006, p. 366-373 [original: La civilization féodale – de l’na mil à la 

colonization de l’Amerique, Paris, Flammarion, 2004].  
7 Não só no pensamento jurídico, mas também na cultura filosófica e retórica. Assim já o era como uma das 

cinco partes fundamentais do cânon retórico ciceroniano (inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio). 

Em seu primeiro tratado retórico de 84 a.C., De Inventione, Cícero define “inventio” como excogitatio rerum 

verarum aut verisimilium, quae causam probabilem reddant (Cic. Inv. 1.7.9). Já no começo do segundo livro do 

seu tratado De Oratore (2.1) Cícero conectava a eloquência não apenas ao domínio das técnicas da ars dicendi, 

mas também à sapientia. Não à toa, em sua defesa de Séstio (Cic. Sest. 91), Cícero relaciona o estabelecimento 

das civitates (por oposição ao tempo anterior ao direito, neque naturali neque civili iure descripto) ao momento 

no qual o ius divino e humano foi descoberto (inventum; no texto: invento et divino et humano moenibus 

saepserunt).  A virtude do sapiens não é nem a simples erudição nem mesmo a prudentia, mas um olhar apurado 

a realidade das coisas, ao modo platônico que conecta Cícero, Agostinho e os pensadores medievais. Pelo bem 

pensar – faculdade natural humana – se pode “inventar” – descobrir, revelar, conhecer – aquilo que está aqui, 

seja para o bem argumentar por verossimilhança, seja para compreender o cosmos.  
8 Paulo, 31 ad ed. 41.1.31.1; Tryphonus 7 disp., D. 41.1.63.4; I. 2.1.39. Veja-se ainda EDUARDO C. S. MARCHI, A 

“Garota de Âncio” e o instituto jurídico do tesouro, in Estudos de Direito Civil: a garota de Âncio, a Nua 

Propriedade, a Causa Curiana e o Soneto de Fidelidade. São Paulo: Saraiva, 2013. Poderíamos dizer, no 

entanto, que, enquanto não se espera nenhuma ação específica do inventor thesauri  basta que ele se depare com 

(in venire) os “achados” (inventa) –, isto é, com aquele que se enquadra na configuração jurídica de descobridor 

de um tesouro, quando se diz que uma das partes da retórica é a inventio, o “achado” daquilo que está “oculto” 

na natureza do mundo deriva de uma atividade intelectiva; veja-se para tal A. M. HESPANHA, Cultura Jurídica 

Europeia, cit. (nota 3), p. 102-104.  Naturalmente, a história não é tão esquemática a ponto de não comportar 

exceções. Baldo não tem problemas em afirmar que “ex hac Glossa quod possumus per nos ipsos invenire 

vocabula nova ratione doctrinae que non reperiuntur”. Notator, tais palavras, um comentário à Glosa de Acúrsio, 

foram escritas por um dos últimos nomes célebres dos Comentadores e, mesmo assim, é um comentário 

relativamente marginal. Para os jurisconsultos medievais, sua obra não se trata, do ponto de vista 

epistemológico, de nada semelhante à moderna jurisprudência dos conceitos do primeiro Ihering, que comparava 

a tarefa do jurista àquela do químico. Por regra, não se manipulam os elementos do direito ao bel prazer da 

mesma forma que não se transmutam os elementos naturais.  A “invenção”, digamos, no seu sentido forte 

(predominante entre os modernos) era uma exceção por necessidade doutrinária e educativa. Baldo, 

Commentarium in primam Digesti Veteris Commentaria, Veneza, Iunta, 1656, ad l. Quid ergo, ff. De negotiis 

gestis [= D. 3.5.5.13], n. 4.  
9 A medievalística-jurídica da segunda metade do século XX tende a considerar a figura do Estado soberano – 

hodiernamente, tanto conceito quanto realidade político-jurídica – como um construto teórico inábil para o fazer 

historiográfico medieval, incapaz de enquadrar fosse a realidade histórica fosse a representação intelectual 
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portanto, do justo. Legado comum entre os filósofos da Antiguidade – de Platão e Aristóteles 

até a conformidade estoica com a natureza (homolougoménôs tèi physei) e o consensus iuris 

teorizado por Cícero10 – e aqueles do medievo, vicejado em sua opulência máxima para autor 

profundamente importante da revolução escolástica, São Tomás de Aquino, para quem ratio 

habet vim movendi a voluntate11. Sendo o fundamento de toda a ordem, é racional – e natural 

– todo ato humano secundum ordinem inclinationum naturalium. É assim que pôde esclarecer 

o filósofo o dito quod placuit principi legis habet vigorem de Ulpiano (Ulp. D. 1.1.4.1): 

voluntas, inclusive a volunta principis é regulada pela razão (ratio est primum principium 

actuum humanorum), porque é dirigida ao bem comum aspirado naturalmente pelo 

governante e porque, afinal, interpretando Ulpiano, Tomás concebe a vontade como elemento 

da definição de justiça12. Em suma, lex respiciat ordinem13. Todo o pensamento europeu 

partirá desses fundamentos; fê-lo também a produção jurídica não apenas até o fim da Idade 

Média, mas de modo matizado até as revoluções liberais e constitucionalistas de meados do 

século XVIII.  

O mundo é representado na cosmovisão política medieval como um corpus, 

universitas ou communitas que, confundindo-se com o próprio ordenamento jurídico 

medieval, o reconduz a Deus. O critério de legitimidade da norma é externo ao ordenamento 

jurídico concreto, partindo do ser – impresso na natureza das coisas –, não de um abstrato 

dever-ser ex legis; já a possibilidade epistemológica de compreensão da norma deriva em si 
 

contida nas próprias fontes. Nesse sentido, como destacou Calasso, o Estado e a soberania (pós-Bodinianas) 

oferecem um falso ângulo de observação, um fantasma que lança uma sombra deformante ao material histórico. 

Desde então, conceitos operacionais outros como ordenamento/ordo, poder e autonomia, exsurgiram para 

operacionalizar o problema. No que toca ao medievo, partimos também desse pressuposto. O jurista e o 

historiador do direito não podem se dar ao luxo de tomar o “Estado” (bem como: Constituição; Estado 

democrático de direito; o poder constituinte como fundador da ordem jurídica etc.) como um dogma de todos os 

tempos. Veja-se assim RICCARDO ORESTANO, Il ‘problema delle persone giuridiche’ in Diritto Romano, Torino, 

Giappichelli, 1968, p. 196-204; R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico, cit. (nota 3), 1961, p. 460-462; P. 

COSTA, Iurisdictio, cit. (nota 3), 2002, p. lxxxiii-lxxxviii; 11-15; 66-74. F. CALASSO, Medio evo, cit. (nota 3), 

1954, p. 27-34. F. CALASSO, I Glossatori…, cit. (nota 3), 1957, p. 18-22. Igualmente esclarecedor é o texto de 

GROSSI, PAOLO, Un diritto senza Stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica 

medievale), in QF 25 (1996), Milano, Giuffrè, p. 267-284; e de modo mais abrangente, A. M. HESPANHA, 

Cultura Jurídica, cit. (nota 3), 2010, p. 31-72, 77-83. Daí a sublinhada necessidade da Modernidade jurídica, 

como destacou Felipe F. Ramos, em varrer as experiências plúrimas do medievo como condição mínima para o 

assentamento efetivo do paradigma da soberania estatal: FELIPE DE F. RAMOS, A modernidade jurídica, cit. (nota 

4), 2013, p. 243-248. Pace MICHEL SENELLART, As Artes de Governar: do regimen medieval ao conceito de 

governo, São Paulo, ed. 34, 2006 [original Les artes de gouverner, Paris, Seuil, 1995].  
10 Cic. Rep. 1.39 (consensus iuris); 3.33 (vera lex). Em Cícero, a definição de comunidade política – res publica 

– tem como critério de legitimidade fundamental o consensus iuris com o qual todos os homens (seres ao mesmo 

tempo gregários e racionais) são capazes de assentir, concordando com a disposição dos iura, tal qual a própria 

natureza os dispõe.  
11 Tomás de Aquino, Summa, I-II, q. 90, a. 1.  
12 Tomás de Aquino, Summa, II-II, q. 58, a. 1, em referência direta à famosa passagem de Ulpiano em D. 1.1.10 

(iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi).  
13 Tomás de Aquino, Summa, I-II, q. 90, a. 2.  
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mesma da natureza humana que, por princípio de criação, foi dotada da razão necessária para 

constatar o ordenamento do mundo, virtual equivalente cristão do Lógos estoico e do 

demiúrgico Noûs neoplatônico14. A concessão naturalista-realista à unidade e o apelo ao 

universalismo aparecem filosoficamente no axioma aristotélico reductio ad unum, recuperado 

a Cristandade medieval por Alberto Magno e São Tomás de Aquino, capaz de sintetizar tal 

condução da totalidade do corpo social ao Um (omnis multitudo derivatur ab uno15). Para 

Aquino, vocábulos como lex e imperium tratam mais de uma dimensão cognitiva do que 

potestativa; o direito humano é uma ordinatio rationis16, uma ordem disposta pela razão e, 

portanto, menos ligada à noção voluntarista ou contratualista empregados na Modernidade, 

mas a um ato de conhecimento ou um ato de razão, por isso mesmo, desembocando nos ideais 

de conciliação ou ordenamento.   

Essa tendência naturalista à unidade não está presente apenas no que parece ser um 

discurso filosófico desinteressado sobre o direito, mas é a raiz, ela mesma, da ideia da unidade 

de uma “Europa” ligada pelo cristianismo e por traços culturais comuns (respublica 

Christiana) bem como pela continuidade da história através do Sacro-Império e da Cúria 

Romana: Roma é descrita, afinal, como domina mundi, mesmo termo que os Glosadores 

utilizaram para definir o poder do imperador. Igualmente, e não sem alguma poética estoica, 

as ideias de humanum genus e humana universitas de que fala Dante Alighieri.  

Unum ius para todos governar, eis a síntese dos Glosadores na obra programática 

Quaestiones de iuris subtilitatibus17, concepção que assim pôde afirmar a unidade do 

 
14 Plotino, Enéadas, 5, 1.8.5. Em Plotino, o Noûs é o vocábulo referente ao próprio demiurgos, quanto ao 

princípio intelectivo capaz, assim, de gerir a criação da matéria, sensível ao conhecimento das formas (eide).  
15 Tomás de Aquino, De regimine principum, I, 2.  
16 Tomás de Aquino, Summa, I-II, q. 90, a. 4: “Et soc ex quatuor praedictis potest colligi definitio legis, quae 

nihil est iliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet 

promulgata”. É por essa ocasião que enfatiza o filósofo que a lei natural pode ser conhecida naturalmente pelos 

homens, porque foi inserida em suas mentes por Deus. A partir da promulgação da lei – natural ou humana –, 

conhecem-na os homens; a cada momento que é percebida, é lida, lex a legendo vocata est, quia scripta est, 

como dissera Isidoro (Isid. Ety. 5.3.1). Tal ato de conhecimento pode ser, ademais, o objeto de uma ciência 

prática como o direito: é por essa razão que os costumes, bem como os ditos dos expertos e prudentes devem ser 

atendidos, já que participam da lei natural (Tomás de Aquino, Summa, I-II, q. 95, a. 2, 4; q. 97, a. 3-4). A 

respeito das definições de ius e lex em Tomás de Aquino, vide P. GROSSI, L’Ordine, cit. (nota 3), 2001, p. 139-

142; P. GROSSI, L’Ordine, cit. (nota 3), 2001, p. 54-56; M. VILLEY, A formação, cit. (nota 3), 2005, p. 131-168, 

181-212; E.-W. BÖCKENFÖRDE, História da Filosofia, cit. (nota 6), 2002, p. 282-312.   
17 Pseudo-Irnério, Questiones de iuris subtilitatibus, Berlin, 1894, 1.1-4, destacando-se: “Diffinitione iuris 

premissa subicitur diuisio, in qua subiciuntur iuri uelut generi tam ciuile ius quam naturale ut species due. Notum 

est autem species sui generis appellatione non multis modis nominari, sed uno modo, id est secundum unam 

eandem[que] diffinitionem. Sequitur igitur et ciuile et naturale ius uno modo ius dici [at infra scriptum est uno 

quidem modo ius dici] illud quod naturale est, altero autem modo id quod ciuile est (…) unus ergo significationis 

modus in talibus accipitur”; e ainda 1.16, in finis: “horum igitur alterum concedi necesse est: aut unum esse ius, 

cum unum sit inperium [sic], aut si multa diuersaque iura sunt multa superesse regna”. Esse curto opúsculo foi 
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Imperium a despeito da pluralidade de iura existentes. Terá razão aquele que apontar que essa 

ideia – um direito, um Império, um ordenamento – é, em si mesma, uma teorização abstrata 

em forte contraste com o mais absoluto pluralismo e descentralização jurídico-políticas em 

vigor. No entanto, tal qual F. Calasso, A. Cavanna e P. Costa destacaram no particular, as 

odes à unidade não gravavam, de modo algum, o direito – seja nas suas fontes seja na prática 

juridicente – com um timbre monista18. Reconhecem os Glosadores que discreti et loco et 

imperio populi diverso sub imperio diversa iura sectantur19. Os Glosadores buscam integrar e 

interpretar os textos, mas não são nefelibatas ante a realidade e se viam como cultores de 

literatura jurídica, não de ficção. Foi através desse construto (que, veremos, tem a iurisdictio 

muito próxima de seu centro) que se pôde dar expressão ao renascimento do direito romano, à 

construção do direito canônico pela Igreja20 e, em momento de maturação, ao ius commune 

europeu enquanto uma grande obra de dogmática jurídica.  

Fácil perceber que não era uma tarefa de pouca monta fundamentar juridicamente tal 

ideia de unificação, diante de uma realidade tão plural, sem sofisticado labor. A 

“cientifização” do saber jurídico e a dimensão sapiencial (ou prudencial) da produção21 desse 

saber: esses elementos  figuram no ápice de todo esse substrato histórico. Através da não 

 
atribuído a Irnério quando veio à lume pelas mãos do editor Hermann Fitting em 1894 (mesmo ano em que 

publica edição da Summa Trecensis em Berlim, à época com o título Summa Codicis der Irnerius, descobertos a 

partir de uma versão em pergaminho do século XII do Infortiatum doado à Biblioteca de Troyes). Historiadores 

do direito em geral consentem quanto ao erro na atribuição de um autor singular: é uma obra de autor 

desconhecido e, provavelmente, resultado de muitas mãos (cf. Hermann Kantorowicz, para quem o provável 

autor das Questiones foi Piacentino e Rogério do Summa Codice Trecensis). Como afirmara o editor, é um dos 

mais antigos “manuais de direito romano” produzidos na Idade Média, sem dúvida, do começo da história de 

Bolonha no século XII. Divide-se em trinta e oito títulos que, como era de se esperar, seguem grosso modo a 

ordem das Institutiones; soma-se a ele um interessante opúsculo De aequitate. Cite-se a respeito do texto as 

obras de F. CALASSO, Medio Evo, cit. (nota 3), 1954, p. 370-375; FRANCESCO CALASSO, I Glossatori e la teoria 

della sovranità: studi di diritto comune pubblico, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1957, p. 94-100. A. CAVANNA, 

Storia…, cit. (nota 3), 1982, p. 40-41, 370-377; Hermann Kantorowicz, The Poetical Sermon of a Mediaeval 

Jurist, in JWB (v. 2, n. 1), jul. 1938, p. 22-25. Adiantando o passo frente a possíveis ambiguidades, o título 

Summa Codicis é partilhado por obras atribuídas a pelo menos três Glosadores diferentes: a mais antiga, de 

Rogério; em seguida, Piacentino; a última, a de Azo, que se tornou a mais conhecida e difundida, a Azonis 

Summa Aurea – por seu turno, a não ser confundida com a Summa Aurea de Hostiense, assinatura do canonista 

francês Henrique de Susa (✩1210-†1271), cardeal de Óstia. 
18 A. CAVANNA, Storia…, cit. (nota 3), 1982, p. 25-32, p. 49-54; F. CALASSO, Medio Evo, cit. (nota 3), 1954, p. 

410, 496-501; F. CALASSO, I Glossatori …, cit. (nota 3), 1957, p. 49-53, p. 96-97. P. COSTA (Iurisdictio, cit. 

[nota 3], 2002) fê-lo através de sua primorosa e extensa análise de uma “linguagem de validade” – unida pela 

autoridade imperial – erigida por Glosadores e aperfeiçoada pelos Comentadores. No que toca ao direito dos 

homens, o Imperium se torna o equivalente dogmático-jurídico do princípio filosófico reductio ad unum.  
19 Pseudo-Irnério, Questiones de iuris subtilitatibus, Berlim, 1894, 1.15. 
20 BRIAN TIERNEY, Religion, Law and the growth of constitutional thought, 1150-1650, Cambridge, CUP, 1982, 

p. 34-44. 
21 Conhecidos termos de P. Grossi – para o historiador florentino, enquanto a Modernidade é a era do legislador, 

o medievo fora o império dos juristas, dos intérpretes do direito. Veja-se a notável síntese em PAOLO 

CAPPELLINI, Dal diritto romano al diritto privato moderno, in ALDO SCHIAVONE (a cura di), Diritto privato 

romano: um profilo storico, Einaudi, 2002, p. 454-470.  
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menos impressionante fundação das universidades, os juristas que são  tratados nesta tese– 

basicamente, as gerações da Escola dos Glosadores e dos Comentadores – forjaram uma 

scientia iuris ao redor da interpretatio do direito romano.  

Podemos rastrear, em pelo menos dois âmbitos – não totalmente destacáveis entre si –, 

as razões de ser dessa nova empreitada: (i) um âmbito intelectual ou teórico, que diz respeito à 

atitude dos medievais perante os textos romanos e às características dos próprios discursos 

jurídicos produzidos com base na sua leitura; (ii) um âmbito factual, no qual a existência de 

certos fenômenos no mundo social estimulou essa criação intelectiva. Os dois âmbitos não 

tiveram o mesmo peso a todo momento: os primeiros Glosadores foram mais mobilizados 

pela aventura intelectual de mapear os antigos textos do Corpus Iuris; quando exsurge o 

trabalho dos Comentadores, seu intento central seria o de sintetizar a produção intelectual 

daquele momento, de modo a harmonizar as diversas fontes do direito em vigor num 

momento mais avançado do ius commune22. A reprise do fazer jurídico das duas escolas, 

ainda que breve, terá razões de ser. Lidamos com esses pontos de modo a aclarar o 

pensamento e a metodologia de fundo que guiaram a feitura das definições de iurisdictio (na 

seção seguinte).  

Comecemos pelas possibilidades que fizeram com que nesse tempo, e não em outro, 

exsurgisse a ciência jurídica medieval23. Como se deu aquilo que, na esteira de Savigny, ainda 

é, por vezes, descrito na historiografia jurídica alemã como “o milagre de Bolonha” [Das 

Wunder von Bologna]? Nada em história está destinado, mas também nada é por acaso 

(quando muito, no limite, o próprio acaso se torna motivo). A formação universitária em 

 
22 No entanto, é evidente que essas duas dimensões não são plenamente separáveis entre si, não correspondendo 

à distinção “teoria/práxis” no sentido comezinho daqueles termos. O direito – ressaltara Pietro Costa – possui, ao 

mesmo tempo, as características de um saber cognoscitivo e ordenador. O espírito investigativo e erudito dos 

Glosadores não significa que aqueles juristas flutuassem no vazio atemporal; os textos jurídicos e acadêmicos 

comportam em si uma dimensão pragmática, de modo que falar sobre o ius e os institutos jurídicos é também 

uma forma de falar a respeito do lugar do jurisconsulto no mundo. Do mesmo modo, em contrapartida, a 

renovação dos Comentadores – não apenas perante o direito contido no Corpus Iuris Civilis ou no Corpus Iuri 

Canonici, mas nos direitos especiais, locais, citadinos e costumeiros – pressupunha a herança intelectual de 

Bolonha. O direito  tem um ponto de vista interno e é, nesse sentido, autorreferente: conecta-se com o mundo, 

mas pressupõe a autonomia oriunda de uma linguagem especial. O discurso dos juristas, afinal – talvez aquilo 

que nos ligue todos, de Ulpiano a Irnério, de Bártolo a Pothier, de Ihering a Kelsen – é um discurso 

minimamente objetivo e voltado ao direito, assim, ao universal (mesmo quando este é aplicado ao particular; 

particular é o caso, universal é o direito).  
23 H. J. BERMAN, Direito e Revolução, cit. (nota 3), 2006, p. 199-205. O historiador enumera alguns “critérios 

sociológicos” – entendam-se condições históricas de existência – para que a scientia iuris tenha passado a ocupar 

o destaque que ganhou desde o século XII, dos quais podemos destacar: relativa transnacionalidade da ciência 

jurídica por meio do ensino universitário; a fixação de uma terminologia e método compartilhado, como nas 

outras ciências; o papel de autoridade do especialista, do experto, em suma, dos doctores iuris; a diferenciação 

da disciplina jurídica e de sua própria linguagem; tudo a convergir não apenas pela criação de uma área de saber 

organizada em si mesma, mas fundada em valores morais e políticos substantivos.  
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Bolonha, como pontuou o historiador polonês Franz Wieacker, inseriu-se em um movimento 

cultural e profano anterior, com olhos voltados ao pensamento dos antigos e baseado na 

redescoberta de textos fundamentais do cânon aristotélico e ciceroniano24. Assiste-se a um 

reavivar mais intenso do conhecimento profano25 a partir das universidades, aliada a uma 

forte busca pela leitura dos manuscritos da literatura antiga, facilitada pelas trocas mercantis 

com os árabes espanhóis após a conquista de Toledo em 1086 por Afonso VI de Leão e 

Castela e sua administração tolerante da diversidade religiosa. Nos estudos jurídicos, bem 

sabido, reingressa através da littera Bononiensis26 (ou littera vulgata, versão corrente do 

Digesto no medievo) a literatura jurídica justinianeia, edificando por séculos todo o Corpus 

Iuris Civilis como monumento textual. 

O norte da Itália somava a essas condições culturais as condições sociais que 

permitiram que se convertesse naquele impressionante laboratório intelectual-jurídico. 

Próximo do coração do antigo Império, mas em um território claramente marcado por ordens 

jurídicas locais diferenciadas – a Cúria romana, o reino da Sicília, as cidades lombardas 

autônomas, a república de Veneza –, as inevitáveis comparação e tensões entre elas 

 
24 F. WIEACKER, História, cit. (nota 3), 2010, p. 38-41.  
25 Os estudantes do trivium, segundo Franz Wieacker, foram os fundadores do studium civile de Bolonha. Em 

lugares distantes, como Oxford, o ensino do direito demorou mais a se desvincular da teologia; nas universidades 

italianas e franceses, esse estabelecimento profano foi criado a partir do século XII no molde de uma unidade 

corporativa (tal qual os burgos, baseada em hierarquias estamentais). A lógica, gramática e retórica gregas  

juntaram-se à glosa gramatical e semântica, interpretação textual, concordância e distinção nos textos filosóficos, 

nas escrituras e no direito (nos escritos clássicos). F. WIACKER, História, cit. (nota 3), 2010, p. 49-61; H. J. 

BERMAN, Direito e Revolução, cit. (nota 3), 2006, p. 167-181.  
26 O “texto bolonhês” foi o texto-base da jurisprudência da Idade média central; possui uma tradição textual 

distinta da chamada “littera Florentina”(esta preservada em Amaufi e transladada à Itália no século XV apenas a 

partir do humanismo e, especialmente, com Mommsen, tornando-se a base das edições do Digesto). A divisão 

medieval do Digesto em três partes – Digestum Vetus (livros I a XXIV, 2); Infortiatum (dividido em duas partes, 

dos livros XXIV.3 ao XXXVIII.35.2, e uma parte autônoma, chamada “tres partes”, incorporando o restante do 

livro XXXVIII); Digestum Novum (livros XXXIX a L) – tem provável origem na tripartição do Codex secundui 

ordinis, do qual proveio a littera Bononiensis, que começou a ser trabalhada por juristas lombardos a partir do 

século XI. Houve, portanto, dedicado trabalho textual de quase um século antes do período de recepção do 

direito romano, razão pela qual era chamada também de “littera nova”, que, de Bolonha, pôde ser copiada e 

transmitida a Pádova, Veneza, Milão e sul da França. Quando ao Codex, permanecia este com a denominação 

original  em relação aos primeiros nove livros; os livros IX-XII eram apresentados como uma parte autônoma, os 

Tres Libri. Às três partes do Digesto e a primeira parte do Codex – cada uma delas, um volumen –, um último 

volumen parvum compreendia as glosas aos quatro livros das Institutiones de Justiniano, os Tres Libri do Código 

e o Authenticum (o conjunto de 97 novellae, com repartição em nove collationes). Ao longo do século XIII, a 

estrutura do Corpus Iuris incorporou ainda o Libir Feodorum e os comentários ao tratado de Costanza. Vide F. 

CALASSO, Medio Evo, cit. (nota 3), 1954, p. 525-528; A. CAVANNA, Storia…, cit. (nota 3), 1982, p. 112-116. 

Quanto aos aspectos técnicos de sua transmissão, fundamental é o texto de BENIAMINO PAGNIN, La ‘littera 

Bononiensis’: studio paleografico, in Ricerche Medievali 10-12 (1975-1977), p. 125-136, 149-153. Quanto à 

estrutura de antigos codices, veja-se JAN HALLEBEEK, Structure of Medieval Roman Law in HEIKKI PIJLAJAMÄKI 

– MARKUS DUBBER – MARK GODFREY, The Oxford European Legal History, Oxford, OUP, 2018, p. 286-308; 

também BERNARDO BISSOTO QUEIROZ DE MORAES, Manual de Introdução ao Digesto, São Paulo, YK, 2017, p. 

265-272.  
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forneceram solo fértil para uma nova elaboração27. A própria ordem social se alterava: 

permanecia a consciência fulcral nos diferentes papis, condições ou estados de ser no mundo, 

mas eles já não eram redutíveis àquela velha tripartição de cavaleiros, clérigos e lavradores28. 

A reforma gregoriana da Igreja no século passado também fornecera uma primeira 

oportunidade de buscar soluções jurídicas e teóricas para problemas envolvendo a 

legitimidade da autoridade episcopal29, sendo o berço das primeiras coleções que deram 

entrada ao desenvolvimento do direito canônico.  

O renascimento jurídico30 (em bem da verdade, um novo arranjo da organização do 

saber do direito pelos juristas) acompanhou, desse modo, o fenômeno do crescimento urbano 

 
27 Sempre necessário enfatizar que não se adota uma explicação de causalidade material assim como se recusa 

uma posição puramente idealista. Assim como apontara Savigny a respeito do intercâmbio intelectual entre os 

espíritos de uma época, também é o caso do influxo entre as condições sociais e mentais. A scientia iuris 

medieval – uma nova consciência a respeito do direito, da política e da justiça – foi tão importante para o 

surgimento das cidades independentes quanto o chamado “renascimento comercial e industrial” na Europa e 

entre os povos cristãos e os povos islâmicos. Quanto a Savigny: “Ferner ist der Zustand der geistigen Bildung im 

Allgemeinen, in seinem Einfluß auf die Entwicklung der Rechtswissenschaft, zu erwägen. Jede einzelne 

Wissenschaft steht mit allen übrigen Wissenschaften, ja zum Theil auch mit schönen Rüsten, in so vielfacher und 

inniger Berührung, dass unter ihnen ein gewisser Grad von Wechselwirkung stets wahrzunehmen sehr wird”.  F. 

C. VON SAVIGNY, Geschichte, vol. 5 (1829), p. 5.  
28 JACQUES LE GOFF, Os Intelectuais na Idade Média, 3ª ed., trad. Marcos de Castro, Rio de Janeiro, José 

Olympio, 2010, p. 263-266, 280-282, 290-298. 
29 A. P. SCHIOPPA, História, cit. (nota 3), 2014, p. 51-55; A. M. HESPANHA, Cultura Jurídica, cit. (nota 3), 2010, 

p. 138-146. A reforma do Papa Gregório VII (1073-1085) pautava-se em dois princípios: a supremacia do 

pontífice em assuntos religiosos e a autonomia da Cúria romana com relação aos poderes temporais do Sacro-

Império. Nesse sentido, autores como H. Berman consideram a revolução papal do século XI como primeira 

oportunidade de percepção do direito como um corpus autorizativo de normas, à disposição de uma instituição 

vertical: a Igreja. Após mil anos de existência, a Igreja busca harmonizar, separar e superar as antinomias do seu 

patrimônio de conhecimento, fundando obras efetivamente conciliadoras. H. J. BERMAN, Direito e Revolução, 

cit. (nota 3), 2006, p. 111-131. Parece-nos, todavia, um non sequitur afirmar que “a revolução papal fez surgir o 

Estado moderno ocidental” (ibid., p. 142). A relação entre direito canônico e ius commune bem como a relação 

entre Igreja e Império ainda não estavam resolvidas quando escrevia Bártolo. Mesmo a regra de que o direito 

canônico prevaleceria em assuntos da Salvação não era uma linha interpretativa forte – não ensejava, por 

exemplo, uma aplicação automática, menos ainda uma subsunção – e podia, constantemente, ser ela mesma 

temperada pelo quê de secular na atividade de aplicação do direito. 
30 O termo “renascimento” ou “renascença” foi mobilizado para caracterizar o século XII inicialmente por Jacob 

Burckhardt em Die Kultur der Renaissance in Italien como um antecedente do Renascimento cultural italiano. 

Em 1927, o historiador Charles Homer Haskins publicou o clássico The Renaissance of the Twelfth Century, 

ainda em contexto intelectual no qual a efervescência e a produção culturais não eram vistas como traços 

marcantes da história europeia, senão como forma recuperação da Antiguidade. Enfatizando os traços de 

continuidade cultural, Haskins lidou com o “renascimento do direito romano” – protagonizado, segundo ele, 

pelos Glosadores de Bolonha, os legistas franceses e as primeiras recepções do direito romano na Alemanha e 

mesmo na Inglaterra – como elemento importante da história intelectual medieval, mas integrada a contexto 

intelectual mais amplo; “the century begins with the flourishing age of the cathedral schools and closes with the 

earliest universities already well established at Salerno, Bologna, Paris, Montepellier, and Oxford (...) [the 

twelfth century] stars with only the bare outlines of the seven liberal arts and ends in possession of the Roman 

and canon law, the new Aristotle, the new Euclid and Ptolemy (…) thus making possible a new philosophy and a 

new science” (CHARLES H. HASKINS, The Renaissance of the Twelfth Century, New York, HUP, 1927, p. 7). 

Especificamente entre os historiadores do direito, ato contínuo, termos similares foram adotados em 1929 por 

Paul Vinogradoff (the Revival of Jurisprudence) e, na Itália, por Calasso (rinascimento giuridico) a partir dos 

anos 1930, enfatizando não se tratar de uma antecipação do movimento intelectual dos séculos seguintes, mas 

um fato histórico pleno por si só, dotado de consciência histórica. P. Grossi prefere falar em “’risscoperta’ del 
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na multifacetada península itálica (crescente não apenas na movimentada e rica Bolonha) e o 

surgimento das universidades, est’última talvez seu traço mais duradouro na história do 

direito, certamente uma incontestável conquista civilizacional31. Nas cidades, as corporações 

foram a manjedoura institucional das novas existências intelectuais, além de certa consciência 

de si por parte dos intelectuais e da formação de uma cultura literária profana e mesmo de um 

domínio político próprio, inicialmente patrocinado e, posteriormente, tolerado pela Igreja32.  

É igualmente impossível destacar o contexto cultural do renascimento jurídico da 

escolástica, a partir da redescoberta do corpus central de Aristóteles – ao que o Ocidente 

medieval permanecerá sempre em débito com os árabes – e a tradução dessas obras para o 

latim, em inícios do séc. XII até primórdios do séc. XIII (quando ganham ênfase as leituras 

das obras Política e Ética a Nicômaco). No medievo central, como destaca o historiador do 

direito Frederic Maitland há mais de século, “Law was the point where life and logic met”33. 

O método dialético, renovado, tornar-se-ia o método escolástico e, espraiando-se da filosofia, 

 
diritto romano gistinianeo”, entre aspas, para enfatizar que não se trata tanto de um ressurgimento ex nihilo dos 

estudos jurídicos, mas da formação de uma nova iurisprudentia sapiencial e institucionalmente localizada, 

beneficiada pela redescoberta esta já sem aspas, de textos filologicamente mais precisos. Ver C. H. HASKINS, The 

Renaissance, 1927, esp. p. 193-223 e p. 368-397; de pendor jurídico, F. CALASSO, Medio evo, cit. (nota 3), 1954, 

p. 346-347, nota 1; F. WIEACKER, Histór, cit. (nota 3), p. 38-45; P. GROSSI, L’Ordine, cit. (nota 3), 2001, p. 154-

160.  
31 Foram assim os juristas e canonistas que protagonizaram a criação da Universidade (não à toa, vocábulo 

encarnado na figura da universitas do direito romano e do ius commune), edificando-a – muito antes dos ideais 

da Ilustração – como refúgio sempiterno do conhecimento. Quanto ao contexto medieval das primeiras 

universidades, veja-se F. CALASSO, Medio evo, cit. (nota 3), 1954, p. 510-521. No âmbito do pensamento 

político, boa apreciação do contexto institucional e político das primeiras universidades – ainda que com 

interpretação limitada quanto ao trabalho dos Glosadores – é oferecida por Q. SKINNER, Fundações, cit. (nota 3), 

1996, p. 70-86. Veja-se ainda a nota 48, infra, especificamente quanto à relação entre o Sacro-Império e as 

universidades. 
32 JACQUES LE GOFF, Os Intelectuais, cit. (nota 25), 2010, p. 93-106, 151-165; M. VILLEY, A formação, cit. (nota 

3), 2005, p. 126-131. O papado nota a efervescência das controvérsias e sua importância nos rumos da Europa, e 

nela buscam intervir conjuntamente. A política papal no século XIII, para Villey era construtiva, não dogmática 

ou negativa, respondendo com medidas flexíveis e incentivando o estudo do direito romano e corpus aristotélico. 

Como sintetizou Michel Villey, “a política papal não é se opor aos progressos da ciência profana, mas vigiá-los” 

(ibid., p. 128), inclusive, adentrando nesses estudos para contrapor – também racionalmente – na própria ciência 

profana o que não concordassem. Assim, há uma nova infusão nas fontes e obras disponíveis, desde Cícero até as 

obras filosóficas completas de Aristóteles. 
33 FREDERIC WILLIAM MAITLAND, Preface, in Years Books of Edward II, Vol. I: 1 & 2 Edward A.D. 1307-1309, 

London, 1903, p. xxxvii. Para Maitland o jurista era precisamente o intermediário entre as necessidades 

cotidianas dos incultos e a produção escolástica e universitária (aquilo que Jesús-Vallejo sintetizou 

elegantemente na harmonização entre uma ruda e uma civilis aequitas). Nesse sentido, não é paradoxal dizer que 

a intelectualidade jurídica levou o pensamento escolástico à sua última potência, combinando o vigor de sua 

“nova” lógica com os desafios apresentados pelo ius civile. Veja-se ainda o que diz Villey: “Costuma-se definir a 

revolução escolástica pelo desenvolvimento autônomo das ciências profanas, pelas quais se toma gosto, que 

passam a ser cultivadas por elas mesmas, que tendem a sair da órbita da teologia revelada: isso corresponde, 

contra o espírito de santo Agostinho, a uma nova confiança no poder do conhecimento natural”.  M. VILLEY, A 

formação, cit. (nota 3), 2005, p. 124. 
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sua sede originária, encontraria guarida na teologia e no direito34. A tríade consistente em 

positio-oppositio-solutio, tão característica do pensamento de um Tomás de Aquino, seria 

uma prática recorrente dos civilistas e canonistas para solucionar contradições e enfrentar 

lacunas.  

Inicialmente da cidade de Ravena, e, sobretudo de Bolonha, incontestável Meca da 

intelectualidade jurídica do século XII, os estudos romanísticos e canonísticos disseminaram-

se para as demais cidades italianas, para o sul da França e, com o tempo, para outras sedes 

universitárias, não tardando a alcançar mesmo as diminutas Oxford e Cambridge35. A 

maturidade desse fenômeno da Idade média central não está apenas na expansão das fronteiras 

físicas, mas na expansão das questões das ciências humanas e teológicas. O estudioso solitário 

dá lugar à predominância dos ambientes coletivos das primeiras universidades, marcados pelo 

debate e pelo diálogo. Ars e scientia são cultivados e chamados para uma tarefa sapiencial36. 

O saber é um colóquio com a verdade; a posição intelectualista da filosofia grega torna o 

conhecimento o caminho para a Iluminação tanto no campo religioso quanto no campo 

profano. Fica mais fácil compreender como o papel do conhecimento e da ciência jurídica 

teve um amadurecimento mais significativo a partir do século XI. Conhecimento e ciência se 

constroem ordenando, descobrindo princípios, inventando instrumentos e repartindo 

técnicas37; é um saber coletivo, que inspira humildade cristã, ao mesmo tempo em que presta 

deferência aos vultos do passado. Conscientes de sua função, o saber jurídico e o saber 

 
34 Na Universidade de Paris, de meados do século XIII em diante, a leitura desse redescoberto corpus aristotélico 

é a leiturabase nas faculdades de direito, pelo que o exemplo de Marsílio de Pádua, autor de Defensor Pacis 

(1324) figura como emblema. Outrossim, as trocas culturais das escolas francesas com as italianas também 

levariam a influência da concepção naturalista e realista da Política aristotélica aos Comentadores, 

especialmente na obra de Bártolo, como veremos infra.  
35 Como destacou W. Ullmann, “the universities, notably their law faculties, were so to speak living sources of 

contemporary governmental developments. The very fact that the universities and law faculties soon proliferated 

throughout Western Europe reflected the needs of contemporary society for the scholarly pursuit of 

jurisprudence (which included the science of government) no less than the need for a personnel that was properly 

trained in the matters which fell into the orbit of government”, ao que acrescenta o professor austríaco: “the 

rapidity of Bologna’s growth shows how ready the soil was for cultivation with jurisprudential thought, and 

above all how relevant jurisprudence was considered for contemporary society (…) The new scholarship 

attempted to combine pure theory with social and governmental reality. The writings of the scholars constituted 

one of the major sources of governmental science which laid the foundations of the later political science: in 

importance the teachings of the jurists ranked in no wise below that of the Corpus itself”, W. ULLMANN, Law 

and Politics…, cit. (nota 3), 1975, p. 83, 88.  
36 P. GROSSI, L’Ordine, cit. (nota 3), 2001, p. 144-152. 
37 Assim definia Baldo o fazer doutrinário, por ocasião de seus primeiros comentários ao Digesto: “Omnia 

doctrinarum omnium fere principia a voce habentur magistral et sine ordine tradi non possunt. Est nam ordo 

principia mediis et media suis finibus iungens, et scire quid facias et nescire quo ordine facias, teste Ambrosio, 

non est perfecta cognitionis... Ordo nam est modus entium, unde memorialis cedula ex ordine vel ex spiritu 

colligato efficacior redditur”. Baldo, In primam Digesti Veteris partem commentaria, Veneza, 1616, Proemium, 

l. Quoniam, n. 1-2; 4. Vide os comentários de P. GROSSI, L’Ordine, cit. (nota 3), 2001, p. 162-175. 
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filosófico fortalecem a autoridade dos doctores autorizados e reconhecidos, cuja produção é 

difundida pelos novos centros de educação do espírito.  

Razão (ratio) e autoridade (auctoritas) se tornam as palavras de ordem na metodologia 

e na heurística, constituindo uma scientia iuris na forma de uma ciência da interpretatio38. Tal 

qual a ordem do mundo, deve haver uma ordem nos textos: guiados pela razão – não a razão 

prática kantiana, sem sombra de dúvidas, mas um racionalismo contemplativo e cognoscitivo; 

a ordem, por sua vez, não do tipo sistêmico, mas conciliadora e integradora –, Glosadores e 

Comentadores relacionavam a razão (que está no mundo) e à autoridade (contida nos textos) 

por meio da paciente exegese, do modelo expositivo e da tradição radicada no trivium. A 

tarefa dos interpretes é, afinal, a de servir como agentes entre duas partes39.  

O racionalismo medieval se combinou perfeitamente com seu humilde respeito à 

tradição e à autoridade, sem sinonímia com servilismo (Interpretor, idest corrigo, definia a 

Glossa Ordinaria em uma passagem do Digestum Novus)40. No tocante ao jurídico, o texto – 

o Corpus – é a autoridade (ratio scripta), razão pela qual os Glosadores evitariam condicionar 

suas leituras às análises históricas. Os antigos tinham visto muito mais longe41; a tarefa 

intelectual seria, então, comprovar pela razão (como na lógica escolástica) as verdades 

irrefutáveis ditas outrora. Tomavam, assim, o Corpus como um objeto intemporal, única fonte 

normativa com potência suficiente para fazer jus aos ideais de universalidade e unidade e 

 
38 P. GROSSI, L’Ordine, cit. (nota 3), 2001, p. 162-163: “... in questo mondo medievale dove Dio è il vero e unico 

creatore di diritto, l’unico vero legislatore grazie alla Rivelazione e alla natura (…) il diritto è sentito come 

qualcosa di óntico, di durevole, che sta al di là del quotidiano, delle sue turbolenze e delle sue vicende volubili; 

in questo mondo medievale tutto è visto in una chiave sostanzialmente interpretativa, ed è interpretatio la attività 

normativa del principe e quella della comunità per il tramite della consuetudine, così come il render giustizia del 

giudice o l’edificare teorico del magister (…) La scientia iuris è per eccellenza interpretatio”. E ainda, R. 

ORESTANO, Introduzione allo studio storico, cit. (nota 3), 1961, p. 132-133: “L’intuito con cui i glossatori, 

orientandosi prodigiosamente fra le contraddizioni (antinomiae) dei diversi materiali della compilazione, 

riescono a dare costantemente la prevalenza al pensiero giustinianeo, e il modo mirabile con cui portano nei testi 

romani la vita del proprio tempo e li riconducono alla propria esperienza, ne sono le prove più cospicue”. 
39 Nesse sentido, colocava F. Wieacker, “o sucesso histórico-temporal dos Glosadores no seu meio relaciona-se, 

antes de mais, com o facto de o Corpus Iuris, por eles explorado, ser o único terreno comum das lutas partidárias 

e políticas da baixa Idade Média italiana”, uma autoridade racional que servia como árbitro em meio às diversas 

possíveis autoridades. F. WIEACKER, História, cit. (nota 3), 2010, p. 66.  
40 Glossa [Acúrsio], l. sive Ingenua, ff. Ad senatusconsultum Tertullianum, [Ulp. 12 ad Sab., D.38.17.1pr], n. 9, 

gl. interpretatione: “Interpretor, idest corrigo (…) item verbum apertius exprimo (...) item arrogo, item prorrogo, 

sede contra corrigo id est addo”. 
41 Na alusão de Bernardo de Chartres (ca. 1070-1130) – rememorado por John de Salisbury ao discutir o escopo 

da interpretatio –, os medievais viam mais longe por repousarem no saber dos gigantes do passado. O próprio 

Salisbury tomou para si o adjetivo Parvus. “Dicebat Bernardus Cartonensis nos esse quasi nanos, gigantium 

humeris incidentes, ut possimus plura eis et remotiora uidere, non utique proprii uisus acumine, aut eminentia 

corporis, sed quia in altum subuehimur et extollimur magnitudine gigantea” em John de Salisbury, Metalogicon 

(1159), III, 4; obra na qual o filósofo busca incorporar todo o Organon aristotélico – lógica, gramática e retórica 

– no currículo das artes liberais. Empregou o mesmo espírito primordialmente unificador no Policraticus ao 

tomar o príncipe como caput do corpus reipublicae, grande intérprete, vinculando-o à regulação do direito 

divino entre os homens (J. de Salisbury, Policraticus, 3.15, 8.20).  
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conciliá-los com a realidade fática: “os textos da antiguidade eram, por isso, intocáveis no seu 

valor, se bem que a sua utilização na vida medieval continuasse a constituir um problema que 

exigia um enorme e continuado esforço da razão cognitiva”42. Uma adequada descrição do 

problema pode ser assim colocada:  

Que o ius civile [isto é, a jurisprudência romana] seja orientado problematicamente e 

deva, portanto, desenvolver uma técnica adequada para isso, é uma conclusão que 

vale, igualmente, para a jurisprudência medieval. Isso resulta já da estrita vinculação 

temática. A particular situação em que [a] jovem civilidade medieval se encontra, 

como decorrência cultural da Antiguidade, comporta, não obstante, alguns matizes 

complementares. A Idade Média se viu colocada em primeiro lugar diante da difícil 

tarefa de tomar consciência de uma literatura tradicional, e que, em parte, é[-lhe] 

estranha e, por outra parte, é pretensiosa, porque refere, imediatamente, a si mesmo 

e à própria situação, o conteúdo desses livros. Resulta disso que há dois problemas, 

entre outros, uma especialíssima importância na literatura jurídica científica da Idade 

Média (...) O primeiro deles é a pergunta sobre o que ocorre quando os textos se 

contradizem; o segundo, é o problema mais ou menos consciente de como se pode, 

ao mesmo tempo, estabelecer uma adequada correlação de situações.43  

 

 Ao longo dos séculos XII a XV, esse era o problema metodológico de fundo que guiou 

a atividade dos Glosadores e Comentadores. Mesmo nas diferenças internas de seu conjunto, 

ambas as escolas se mobilizariam pela harmonização interpretativa dos venerandos conteúdos 

normativos do Corpus Iuris, aquilo que Calasso sintetizou como renovatio dos libri legum44. 

 

 

 

 
42 F. WIEACKER, História, cit. (nota 3), 2010, p. 42-43.  
43 THEODOR VIEHWEG, Tópica e Jurisprudência: uma contribuição à investigação dos fundamentos jurídico 

científicos, 5ª ed., trad. Kelly Susane Alflen da Silva, Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris, 2009, p. 67 [original: 

Topik und Jurisprudenz: ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 5ª ed., München, C.H. 

Beck, 1974]. A largo sabido, T. Viehweg dedicou sua obra (a partir dos anos cinquenta) a demonstrar a essência 

tópica – i.e. retórica, no sentido ciceroniano de ars inveniendi – da estrutura do pensamento jurídico que, 

segundo o jurisprudente alemão, estaria evidenciada no ius civile romano, no mos italicus bartoliano e na 

Civilística alemã do século XX. A característica fundamental da tópica, no sentido jurídico, seria o 

colecionamento de pontos de vista –catálogos de soluções – que não possuem um nexo dedutivo. Conceitos e 

proposições (topoi), dentro de um sistema basicamente casuístico, seriam “elementos de um pensamento tópico”. 

O pensamento de Viehweg, típico dos tempos de reação teórica do pós-guerra europeu – que tomou o 

positivismo jurídico como celeuma ou, pelo menos, como incapaz de reagir aos recentes horrores –, chama a 

atenção para o fato de que o raciocínio jurídico não lida apenas com questões de justificação interna 

(nomeadamente, como considera ser o caso do positivismo kelseniano, com seu sistema escalonado, dedutivo e 

sistemático de normas), mas também de justificação externa. Sem optar pelo caminho do jusnaturalismo 

contemporâneo (como J. Finnis), T. Vieweg identifica tal justificação externa na concepção da jurisprudência 

como “permanente discussão de problemas”. A despeito de seus limites enquanto uma teoria do direito, da 

argumentação ou decisão jurídicas, deu forma a notável análise técnico-jurídica da estrutura do pensamento 

jurídico pré-moderno.  
44 F. CALASSO, Medio Evo, cit. (nota 3), 1954, p. 526 et seq.  
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1.1. Os Glosadores 

Docta Bononia venit et huc cum legibus una45 

A Escola dos Glosadores – ou Escola de Bolonha – toma-se por fundada no século 

XII46 através do decênio letivo de Irnério. Provável monge, Irnério já ensinava as artes 

liberais e atuou como causídico na cidade. Entre 1112 e 1125, tendo contato com os textos do 

Corpus proveniente da littera Bononiensis, o jurista contou apenas com o seu engenho – 

alimentado pelo método dialético e um cuidadoso trabalho com as fontes – para compreendê-

los. Diz-se que, por estudá-los, acabou por ensiná-los (studendo, cepit docere), sendo o 

primeiro a empregar as glosas aos códices de pergaminho. 

Após a fundação simultânea do método e da Escola, esta ficaria intelectualmente a 

cargo dos quattuor doctores, a segunda geração bolonhesa, operante na primeira metade do 

século XII: Búlgaro “Boca de Ouro” [os aureum], Martino Gósia, Jácobo de Borágine e Hugo 

de Porta Ravena47. A prova do prestígio e da auctoritas da Escola ocorreu cedo: em novembro 

 
45 Anonimus Comensis, De bello Mediolanensium adversus Comenses Liber Cumanus, v. 1848, in RIS, t. 5, p. 

453. O poema faz parte de uma crônica anônima – uma ode à região – dos primeiros decênios do século XIII, 

originária da comuna de Como, na Lombardia.  
46 Pouco se sabe a respeito de certo antecessor de nome Pepo, legis doctor, que estivera presente no causo 

jurídico de Márturi em 1076, de modo que os historiadores do direito não costumam vinculá-lo como precedente 

do método bolonhês. Não obstante, a referência é indício da efervescência da mentalidade jurídica no norte da 

Itália, cenário no qual Irnério figurou como fundador de escola e de escol. Segundo Odofredo, “Dominus 

Yrnerius, qui fuit apud nos lucerna iuris, id est primus qui docuit in ciuitate ipsa [isto é, Bolonha] (...) Yrnerius 

dum doceret in artibus in civitate ista cum fuerunt deportari libri legales cepit per se studere in libris nostris et 

studendo cepit legere in legibus. Et ipse fuit maximi nominis, et fuit primus illuminatur scientie nostre, et quid 

primus fuit qui fecit glosas in libris nostris vocamus eum lucernam iuris”. Odofredo, Lectura in Primam Digesti 

Veteri, l. ius civile, ff. de iustitia [Ulp. 1 inst., D. 1.1.6pr.], §1º. Sobre Pepo, veja-se F. CALASSO, Medio Evo, cit. 

(nota 3), 1954, p. 505-507; A. CAVANNA, Storia…, cit. (nota 3), 1982, p. 107-108, nota 2.  
47 Búlgaro (Bulgarus; ✩? - † ca. 1166); Martino Gósia (Martinus Gosia, ✩? - † ca. 1167); Hugo de Porta 

Ravena (Hugo de Porta Ravenatte, ✩? - ca. 1171) e Jácobo de Boragina (Jacobus de Boragine, ✩? - † ca. 

1178). O historiador Otto de Morena registrou em sua Historia rerum Laudensium tempore Federici Aenobarbi 

Caesaris (mais conhecida como Cronica imperatoris Federici) que Irnério, inquirido a respeito da sucessão dos 

trabalhos de Bolonha, após sua morte, assim teria respondido, marcando para a posteridade as características dos 

quatro discípulos: “Bulgarus os aureum, Martinum copia legum, mens legum est Ugo, Jacobus id quod ego”, 

conforme Otto Morena (TARHI, t. 3, p. 971). Formalmente, Jácobo se tornou assim o líder da Escola. Búlgaro, 

com maior notoriedade no tempo; ficou famoso por escrever um importante comentário De Regulis iuris, as 

primeiras glosas ao Liber feudorum, um tratado prático intitulado De iudiciis e por disputar quaestiones em suas 

lições (conjunto conhecido como Stemma Bulgaricum). Através de fontes como a Dissensiones Dominorum, 

conta-se que Búlgaro e Martino teriam protagonizado as primeiras discussões doutrinárias internas da Escola, 

como que revivendo a antiga querela (mais intelectual do que pessoal) entre sabinianos e proculeanos. 

Naturalmente, como no caso romano, é difícil precisar até que ponto (e sobre quais pontos) chegavam essas 

divergências para além de exemplos pontuais. O que é digno de nota é que elas existiram: a esmerada tarefa 

coletiva de interpretar, comentar e harmonizar o texto justinianeu gerava múltiplas vozes, ainda que com um 

plano de trabalho comum e a formação de posições majoritárias; seria a auctoritas e as razões de ser de cada 

opinião que guiariam a sorte de uma ou outras opiniões. Ainda é indispensável o retorno ao desafiador 

Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter de Savigny não apenas quanto às informações biográficas, mas 

também quanto à recolha de fragmentos especialmente pertinentes. FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY, Geschichte 

des römischen Rechts im Mittelalter, Heidelberg Mohr, 1815-1831, 7 vol., vol. 4 (1826), p. 387-398 (Irnério), p. 
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de 1158, o imperador Frederico I Barbarruiva (1122-1190) se dirigiu aos doctores do Studium 

de Bolonha para confirmar sua iurisdictio (o que é particularmente representativo) e seu 

dominium por sobre cidades italianas autônomas como Milão e elaborá-la na segunda Dieta de 

Roncaglia (a Constitutio de regalibus ou Curia Roncalie)48 como parte de seus direitos 

exclusivos (regalia) de regente. 

 
396-404 (Búlgaro), p. 404-414 (Martino), p. 414-416 (Jácobo), p. 416-427 (Hugo). Considere-se ainda a breve 

menção aos doctores no clássico de C. H. HASKINS, The Renaissance, cit. (nota 30), 1927, p. 200-205.   
48 Frederico I Barbarruiva [Barbarossa] de Hohenstaufen foi eleito em 1152 rex Romanorum e, em 1155, após 

concessões aos aliados, imperador do Sacro-Império Romano Germânico. Sua impressionante ascensão e 

ambição de controlar o norte da Itália, sobretudo a região da Lombardia, fê-lo passar parte significativa de seu 

reinado na Itália. Durante esses anos, para os fins que nos interessam, manteve relações profundas com os 

doctores de Bolonha que, independentes da Igreja – e assim, do Papado, com quem rivalizava não menos do que 

com Milão, Bréscia ou Placência –, podiam ser extremamente úteis aos seus fins (o poder, afinal, não pode ser 

mantido tão somente pela espada; ele precisa de uma linguagem e de uma significação jurídicas). Em novembro 

do mesmo ano de 1158, ano em que afirmam os doctores ao imperador que “Tua voluntas est ius, secundum 

dicitur: quod principi placuit, legis habet vigorem, cum populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem 

concessit”, Frederico Barbarruiva concede às duas guildas de estudantes de direito de Bolonha (tanto aos 

citramontanos, oriundos da Itália, quanto aos ultramontanos, os estudantes estrangeiros) a Authentica Habita, 

conhecida também como Privilegium Scolasticum, garantindo aos estudiosos sua proteção e privilegia símiles 

àqueles do Clero (“omnibus qui studiorum causa peregrinnantur scolaribus, et maxime divinarum atque sacrarum 

legum professoribus, hoc nostre pietatis beneficium indulgemus, ut ad loca in quibus litterarum exercentur 

studia, tam ipsi quam eorum nuncii veniant, et habitent in eis, secure. Dignum manque existimamus, ut bona 

facientes mostra laude et protectione tueantur, quorum scientia mundus illuminat ad obediendum Deo et nobis, 

eius ministris, vita subiectorum informatur, quadam eos speciali dilectione ab omni iniuria defendamus” 

(Privilegium Scolasticum in Curia Roncaliae, MGH, LL. nat. Germ., t. 4, pars 1, p. 114); uma versão menor do 

texto foi incorporada pelos Glosadores no Codex Repetitae Praelectionis, em C. 4.13.5, e esteve presente na 

maioria das edições do Codex anteriores às edições críticas de Mommsen, v.g. na edição de Denys Godefroy). 

Conta-se ainda a famosa historieta a respeito do encontro entre o imperador e os Glosadores. Em passagem por 

Bolonha, Frederico I teria consultado especialmente dois dos doctores, Búlgaro e Martino, para questionar se ele 

poderia ser considerado senhor de todo o mundo (dominus mundi), o modo como o princeps é descrito no 

fragmento referente à lex Rhodia de iactu (onde se lê, em grego κόσμου κύριος, “kósmou kórios”; orbis 

terrarum dominum na última opção de tradução de Mommsen – vide Maecenatus ex l. Rhodia, D. 14.2.9). 

Poderia o imperador declarar como seu o dominium sobre a propriedade privada de seus súditos ou das cidades 

italianas? Búlgaro, sem negar que o imperador era dominus de todo o mundo, assinalou de que isso não lhe dava 

dominium sobre a propriedade privada de seus súditos e das comunas italianas, enquanto Martino, em posição 

que favorecia o imperador, considerava-o dominus universalium, ita et sic particularium rerum. Martino ganhou 

um cavalo do imperador por seu serviço, ao que, segundo a narrativa, gracejou Búlgaro (unde dixit Bulgarus): 

Amisi equum, quia dixit aequum, quod non fui aequum (por ter sido aequum, deixara de ganhar um equus). De 

fato, após a Dieta de Roncaglia, não é com outras palavras que não orbis et Urbis imperator que o arcebispo 

milanês saúda o imperador, pouco antes de citar expressão a famosa expressão de Ulpiano (Quod principi 

placuit, legis habet vigorem) e a tese glosadora da translatio do imperium ao imperador (“Scias itaque omne ius 

populi in condendis legibus tibi concessum. Tua voluntas ius est”). Note-se, no entanto, que, mesmo após se 

confirmar a submissão daquelas cidades (ab imperiali remedio!), não deixa a oratio imperatoris de reconhecer 

limites comuns: “Ideoque tam nobis quam vobis, dum ius condimus, cautius praevidendum est; quia cum leges 

institutae fuerint, non erit liberum iudicari de eis, sed oportebit secundum ipsas” (Oratio Imperatoris; Oratio 

Archepiscopi Medioanensis in Curia Roncaliae, Monumenta Germaniae Historica, T. IV, p. 111). A respeito de 

todo esse contexto e da teoria da translatio dos Glosadores, veja-se A. CAVANNA, Storia…, cit. (nota 3), 1982, p. 

125-136. WIM BLOCKMANS – PETER HOPPENBROUWERS, Introdução à Europa Medieval: 300-1550, Rio de 

Janeiro, Forense/GEN, 2012, p. 252-261, p. 407 [original Eeuwen des Onderscheids: een Geschiedenis van 

Middeleeuws Europa, Amsterdam, Bert Bakker, 2002]. A. M. HESPANHA, Cultura Jurídica, cit. (nota 3), 2010, 

p. 191-194. F. CALASSO, Medio Evo, cit. (nota 3), 1954, p. 413-414. Q. SKINNER, Fundações, cit. (nota 3), 1996, 

p. 25-33. DANIEL LEE, Popular Sovereignty in Early Modern Constitutional Thought, Oxford: Oxford University 

Press, 2016, p. 53-58. Para as versões da disputa em ampla análise, consulte-se F. C. VON SAVIGNY, Geschichte, 

cit. (nota 47), vol. 4 (1826), p. 180-191. A versão que contém o gracejo de Búlgaro é contada por Jacques de 
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Entre os discípulos de Búlgaro estiveram Rogério Beneventano e João Bassiano49; 

ainda ao final do século XII, Piacentino (ou Placentino) de Piacenza, autor de uma Summa 

Codicis e uma Summa Institutionum (também poeta, autor de um sermo de egibus), lecionou 

em Bolonha e fundou a Universidade de Montpellier em 1160; seu colega Pillio da Medicina 

fundou a Universidade de Módena em 1175.  

Um dos autores mais produtivos da Escola dos Glosadores, discípulo de João 

Bassiano, foi Azo (ou Azzo) Pórcio de Bolonha (1150 - ca. 1230). Sua Summa Codicis ficou 

conhecida como Summa Aurea tamanha era considerada a sua clareza, a sua perfeição e a sua 

sofisticação (Chi non ha Azzo non vada a Palazzo torna-se um provérbio forense). Ao 

Digestum Vetus e ao Codex, Azo dedicou seu tempo não apenas em glosas, mas criando um 

Apparatus independente da ordem do texto, completo e minucioso50. Azo foi um autor de 

grande destaque ao interpretar o poder do imperador não como translatio da auctoritas do 

povo, mas uma concessio – uma afirmação de não poucas consequências para a teoria do 

direito público e da autoridade; mais ainda, dentre os Glosadores, é o mais relevante na 

história da iurisdictio. Segundo outra conhecida narrativa da pena de Odofredo, Azo teria 

protagonizado uma discussão a respeito do imperium merum diante do Imperador Henrique 

 
Revigny (Lectura Codicis, r. de serv. comm. man. [C.7.37.3 (531)]). Juntamente ao politólogo D. Lee, não 

poderíamos deixar de destacar que os Glosadores, ao registrarem a opinião – à época minoritária – de Búlgaro 

na ficta disputa não apenas faziam vívido exercício de uma dissentio, mas davam provas de sua própria 

autonomia (pessoal, mas sobretudo do saber jurídico). Búlgaro não precisava temer sua resposta ao Imperador e 

foi o mais influente dos quatro descendentes diretos de Irnério. Compreende mal quem, como Skinner, enxerga 

uma divisão arbitrária na história medieval entre uma “posição pró-imperial”, identificável com os Glosadores, e 

uma “posição pró-autônoma”, identificada com os Comentadores. Martino também fornecera uma opinião 

jurídica e escolástica – revestida de auctoritas  ̧sem dúvida –, não uma sentença, e é deveras reducionista afirmar 

que o pensamento da Escola de Bolonha era um entrave à libertas das cidades livres da Liga Lombarda. Os 

Glosadores estavaam muitíssimos cientes de que “la realtà della vita non poteva essere cancellata” (F. CALASSO, 

Medio Evo, cit. [nota 3], 1954, p. 414), como bem souberam o próprio Frederico I e seu neto, Frederico II, 

incapazes de sustentar a médio e longo prazo os seus intentos quasi-justinianeus de restauração territorial (em 

1175, por exemplo, Frederico I precisa conceder, assinando a Concordia Imperatoris et societatis Lombardiae, 

redigido em tom bem diferente do que encontramos nas orationes e constituições da Curia Roncaliae de 1158). 

A sujeição das cidades ou de outros reis ao princeps era uma sujeição de iure, que calava fundo no âmbito 

simbólico da validade. O leitor moderno poderia se perguntar, impacientemente, qual a “utilidade prática” dessa 

aparente utopia, ao que um Irnério, um Búlgaro ou um Martino indagariam: e qual a validade e legitimidade 

dessa realidade? 
49 Rogério [Rogerius Beneventanus] (✩? - † ca. 1170) e João Bassiano [Joannes Bassianus] (✩? - † ca. 1197) 

são rememorados nessa segunda geração por um maior número de glosas e comentários; Pillio da Medicina 

(Pillius, ✩ ca. 1140 - † ca. 1207) ficou marcado por uma refinada Summam Trium librorum, que lhe teria sido 

encomendado pelo antecessor Piacentino em um sonho. Outros nomes do período são Aldricus, Wilhelmus de 

Cabriano, Odericus, Albericus de Porta Ravennate, Henricus, Otto e Cyprianus. Quando aos dois primeiros 

juristas, vide F. C. VON SAVIGNY, Geschichte …, cit. (nota 47), vol. 4 (1826), p. 427-440.  
50 F. C. VON SAVIGNY, Geschichte …, cit. (nota 47), vol. 5 (1829), p. 1-26, para uma apreciação geral. Era 

opinião de Savigny que o Apparatus Magnus de Azo seria a mais valiosa obra dos Glosadores que chegou a nós 

(ibid., p. 15). O termo “apparatus” era reservado ao produto de uma exposição geral e sintética de um título 

inteiro, sem necessariamente seguir a ordem dos fragmentos ou expô-los todos. O apparatus de Azo ao 

Digestum vetus seguia o trabalho iniciado por Bassiano; Azo ainda redigiu apparatus ao Codex e à própria 

Summa Aurea. 
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VI (1169-1197), filho de Barbarruiva tendo como debatedor da contenda o jurista-bispo 

Lotário de Cremona51. 

Por fim, o trabalho dos Glosadores foi consagrado pelo hercúleo trabalho que originou 

a Glossa ordinaria, de Francesco Acúrsio de Bolonha (1182-1260). Discípulo de Azo, 

est’último reuniu o vasto material daquelas quatro gerações precedentes, incorporando 

criticamente cerca de cem mil glosas em toda a compilação do Corpus Iuris Civilis. A 

importância de Acúrsio para esse trabalho jamais será subestimada, a ponto de Savigny 

compará-lo  a Justiniano52: sua Glossa magna (ou Glossa Ordinaria) seria o texto base para 

estudo do ius civile mesmo após a publicação do Corpus Iuris Civilis de Denys Godefroy. O 

trabalho de Acúrsio com a Glossa constituía-se numa ferramenta de ensino e de referência das 

várias opiniões dos Glosadores até aquele momento  a respeito dos mais variados tópicos53. 

Passemos ao método. Recebendo seu nome das glosas de Irnério, os Glosadores viam 

como sua primeira tarefa a exegese dos textos justinianeus, tornando-os legíveis e coerentes54, 

uma harmonização cuidadosa de fontes aparentemente contraditórias entre si.  Viam-se como 

acadêmicos e intérpretes – e acima de tudo, juristas, porque mesmo os que não atuavam na 

prática sabiam a relevância daquilo que produziam às margens do texto justinianeu –, mais do 

que arqueólogos ou historiadores. Não devemos deixar que nosso olhar de retroprojeção nos 

 
51 Lotário de Cremona (Lotarius Cremonensis; ✩ ca. 1170 - † ca. 1218). Após mais de uma década como 

professor em Bolonha, foi bispo de Vercelli (1205), cidade piemontesa, arcebispo de Pisa (1208) e, por fim, 

servo do Patriarcado Latino de Jerusalém. Retomamos a discussão entre Azo e Lotário infra, vide notas 138 e 

154. Quanto ao jurista, vide KENNETH PENNINGTON, Lotharius of Cremona, in Bulletin of Medieval Canon Law 

(20), 1990, p. 43-50.  Sobre a querela, vide D. LEE, Popular Sovereignty, cit. (nota 48), 2016, p. 86-90; F. 

CALASSO, I Glossatori, cit. (nota 3), 1957, p. 86-102. Q. SKINNER, Fundações, cit. (nota 3), 1996, p. 393-413; A. 

M. HESPANHA, Cultura Jurídica, cit. (nota 3), 2010, p. 195-197; F. C. VON SAVIGNY, Geschichte, cit. (nota 47), 

vol. 4 (1826), p. 465.   
52 F. C. VON SAVIGNY, Geschichte, cit. (nota 47), vol. 5 (1829), p. 237-277 a respeito de Acúrsio. A comparação 

de Savigny entre a compilação de Justiniano e o trabalho de consolidação de Acúrsio ali tem vazão: “Aber auch 

abgesehen von diesem zufälligen Umstand, muss der Glosse des Accursius ein ähnliches Bedienst für spätere 

Zeitalter zugeschrieben werden, wie den Rechtssammlungen Justinians” (ibid., p. 267).  
53 Acúrsio não foi, naturalmente, o último Glosador. Destacou-se ainda Odofredo [Odofredus] Denari (✩? - † 

ca. 1265), discípulo de Franciscus Accursius de Bolonha (ca. 1225-1293), filho homônimo do autor da Glossa 

ordinaria, também ele Glosador. Foi Odofredo autor de várias Lecturae (ao Código, ao Digestum Vetus, ao 

Infortiatum, ao Digestum Novum). Uma das marcas é o profundo interesse no trabalho de seus predecessores; 

parte significativa dos dados biográficos de Irnério foram extraídos de suas Lecturae, além da identificação de 

autoria de diversas glosas ao fundador da escola (marcados por um “Yr.”). Também foi Odofredo o autor das 

histórias apócrifas neste capítulo mencionadas, envolvendo Búlgaro e Martino, Azo e Lotário. F. C. VON 

SAVIGNY, Geschichte, cit. (nota 47), vol. 5 (1829), p. 278-292 (F. Acúrsio), 323-344 (Odofredo). Quanto a 

Odofredo, K. PENNINGTON, Odofredus and Irnerius, in Rivista Internacionale di Diritto Commune 28 (2017), p. 

43-50. 
54 “A ordem jurídica justinianeia representava um dado quase indiscutível, cujo valor autoritário era o reflexo da 

autoridade jurídica, a meta jurídica que os juristas medievais atribuíram ao Corpus iuris civilis. Portanto, toda a 

tarefa de atualização e sistematização do direito teria de ser realizada no interior de uma ordem prefixada 

autoritariamente, aparecendo formalmente como uma tarefa de mera interpretação”. A. M. HESPANHA, Cultura 

Jurídica, cit. (nota 3), 2010, p. 214.  
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impeça de lembrar que os Glosadores não sentiam que viviam em um mundo “pós-romano”, 

uma vez que toda a ordem permanecia profundamente implicada em Romanitas e 

Christianitnos, em seus fundamentos sociais e também intelectuais55. Ainda existia o trono de 

São Pedro; existia um imperator; existia um populus (inclusive, um populus Romanus) sujeito 

àquele imperador. Não é de se espantar que para os juristas italianos – o ius civile – jamais 

deixara de ser direito aplicável e, diante da autoridade de que gozava, ser humildemente 

estudado. Como sintetizou o professor Hespanha: 

O pensamento medieval dos séculos XII e XIII – e, concretamente, o seu 

pensamento jurídico – é um pensamento de tipo problemático, e não dogmático ou 

sistemático. Isto é, não propõe uma única solução para um problema (uma solução 

que devesse ser ensinada) (...) mais do que o caráter forçoso da solução ou a perfeita 

integração das soluções numa unidade lógica e sistemática, interessa-lhe a 

adequação destas aos dados concretos do problema a que visam responder (...) O 

direito, portanto, deixava de estar todo pronto nas fontes de direito (escriturais ou 

legais), onde só faltasse ir colhê-lo. Pelo contrário, a solução jurídica devia ser 

encontrada em cada momento, através de uma específica técnica de investigação 

(ars inveniendi, arte de encontrar) que, já sabemos, concedia um importante papel à 

discussão e à investigação casuísticas (...) por isso, a sua atividade doutrinal não 

podia desenvolver-se senão em moldes predominantemente anotativos e analíticos. 

Isto é, o trabalho dos juristas consistia numa análise independente de cada texto 

jurídico, realizada ao correr da sua ‘leitura’, quer sob a forma de glosas 

entrelinhadas ou marginais, quer sob a de um comentário mais completo 

(apparatus)56. 

 

O ensino e a produção do saber jurídico estavam juntos. Uma passagem de João 

Bassiano em comentário ao Proemium do Digesto descreve em boa medida o trajeto 

metodológico dos Glosadores diante do Corpus57. Toda lectio a respeito de um fragmento 

 
55 Na lição valiosa de um clássico, Étienne Gilson, se “para nós, a Idade Média se opõe à Antiguidade, de que o 

Renascimento foi a redescoberta; para eles, seu próprio tempo continuava a Antiguidade sem que, historicamente 

falando, nada os separasse dela. A continuidade das duas eras não lhes parecia em nenhum terreno, mais 

evidente do que no da cultura intelectual, em que é hoje admitido opô-las da maneira mais radical” (GILSON, p. 

398). Com aguçada visão histórica, Gilson nos lembra que, também em sede intelectual, tudo aquilo que os 

leitores modernos veem como uma absoluta novidade – “revolução escolástica”, “renascimento jurídico” e 

quejandos – não foi assim percebida – não imediatamente – por seus contemporâneos. É nesse sentido a 

anotação metodológica de F. Wieacker: “todos os contactos históricos constituem, nessa medida, equívocos 

criadores”. A profunda inventividade que se atesta nas fontes medievais tem que ver, paradoxal quanto pareça, 

com o sentimento enraizado de continuidade na vida intelectual medieval, constituindo a “novidade” per se um 

valor moderno. F. WIEACKER, História, cit. (nota 3), 2010, p. 37.  
56 A. M. HESPANHA, Cultura, cit. (nota 3), 2010, p. 210-213 (enxertos selecionados; grifos originais do autor).  
57 “Modus in legendo quem observare consuevimus, quadripartito progressu quasi quibusdam quatuor metis et 

terminis distinguitur: primo casum simpliciter et nude ponimus ; secundo contraria assignamus et solutiones 

adhibemus; tertio argumenta ad causas de facto annotatmus quae loci generales vel generalia vel vulgariter 

brocarda appellantur. Ac ultimum quaestiones movere et discutere consulimus, vel statim in lectione, vel in 

vesperis pro sui difficultate reservare differendo. Habet itaque secundum hoc modum in lectionem nostra, sicut 

de divina scriptura dicitur, agnus ubi pascatur, uel pascat: elephans, ubi possit natare (…) in scholis autem 

debetis magistrum reverenter et tacite audire, socium quaerentem pati cum benignitate, non conclamando ei: sed 

cum suam expleuerit voluntatem, alter respondeat, et rationem, aut legem inducat, honore inuicem (ut ait 

Apostolus) pravenientes, nunquam contendentes: contentio enim non est ueritatis inquisitio, sed eam impedit. Est 

enim contentio impugnitatio veritatis per confidentiam clamoris”. J. Bassiano, (incipit) materia Pandactarum, in 
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justinianeu passaria por, pelo menos, quatro etapas didáticas da exegese bolonhesa: (1) 

exposição do casus, isto é, o esclarecimento do exemplo concreto do fragmento; (2) num 

segundo momento, eram levantados todos os possíveis contrastes entre aquele fragmento e 

passagens paralelas, de modo a obter uma solutio contrariorum – não raro, o resultado dessas 

comparações não seria derrogar uma fonte em detrimento de outra, mas asseverar a distinctio 

entre duas hipóteses e a validade de ambas as normas; (3) a etapa dos brocarda, notabilia e 

generalia, na qual se discutiam as proposições de alcance mais geral e sua acomodação ao 

casus bem como a oposição entre certos princípios; (4) realizava-se, por fim, um 

levantamento de todas as imagináveis quaestiones de facto não reportadas pelo fragmento, 

isto é, situações cuja resolução não foi cristalizada no Corpus, mas poderia ser encontrada 

mediante técnicas de interpretação58.  

O renascimento da ciência jurídica romana não era motivada apenas pelo interesse 

acadêmico, mas também por questões ensejadas pelas fundações jurídicas de um mundo 

plural e centrífugo. É verdade que os Glosadores entendiam que seu trabalho era um trabalho 

acadêmico, erudito, permanentemente deferente aos textos romanos – não se tratava de teoria 

do direito, teoria política ou teoria política construídas in abstracto59. Além disso, não 

estavam teorizando sobre todo tipo de povo, mas sobre o populus Romanus – toda a discussão 

dos Glosadores diz respeito ao imperium do princeps de Roma, portanto, ao ius aplicável aos 

descendentes do povo romano. Ainda assim, o renascimento jurídico de Bolonha frutificou e 

o ius commune dali resultante – continuado pelo trabalho dos Comentadores – seria o 

ordenamento jurídico que dizia respeito a todos os povos da Cristandade. A gramática e o 

 
Azo, Summa, proemium (o curto texto de Bassiano está incluso em algumas edições da Summa Aurea no 

princípio da Summa in Pandectas de Azo). Savigny refere-se ao texto como sendo de autoria de Hugolino 

[Hugolinus, aport. Ugo] (✩ ca. ? - † ca. 1210), talvez diante de manuscrito diverso. Acrescenta o autor da 

Escola Histórica que um texto, de autoria do canonista Henrique de Cusa (Hostiense, Summa Aurea, X. 5. 5, de 

magistrais, §6º), apresenta uma quinta etapa, localizada logo após a exposição do casus: a exegese propriamente 

dita de todos os termos da oração. F. C. VON SAVIGNY, Geschichte, cit. (nota 47), vol. 3 (1822), p. 553. Os textos 

também são memorados por A. PADDOA SCHIOPPA, História, cit. (nota 3), 2012, p. 66-69.  
58 Não é despiciendo lembrar que a produção jurídica dos Glosadores não se limitou às famosas glosas. 

Coletâneas de distinctiones, de casus, de quaestiones, de regulae iuris (ou brocarda), e dissensiones dominorum 

derivaram diretamente das discussões entre mestres e estudantes ao longo das fases anteriormente citadas. O 

ordo iudiciorum, para instrução de práticos, notários e juízes, foi iniciado por Búlgaro. As importantes Summae 

– como a famosa Summa aurea de Azo, que também deixou livros de Quaestiones e a coletânea Brocarda Aurea 

– expunham didaticamente o Corpus Iuris a partir da ordem das Instituições ou do Código (o respeito a ordem de 

matérias pré-definida por Justiniano, lembra Orestano, bastava para impedir qualquer ordenação “sistemática” 

criada autonomamente pelos Glosadores. R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico, cit. (nota 3), 1961, p. 

125-137. A. CAVANNA, Storia…, cit. (nota 3), 1982, p. 109-111.  
59 Que é uma das possíveis explicações para que, salvo exceções de grande envergadura, os grandes 

jurisconsultos medievais entre Irnério e Baldo sejam tão errática e esporadicamente analisados fora do universo 

da literatura e historiografia jurídicas. A leitura de suas obras, exigente até mesmo para os experientes 

medievalistas e historiadores do direito, desencoraja (ou entedia) aqueles que se colocam como outsiders de um 

discurso propriamente jurídico. Felizmente, a qualidade das exceções parece suplantar a quantidade marginal.  
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vocabulário do direito romano se tornariam os fundamentos modernos da teoria política e da 

teoria constitucional, do mesmo modo que, como destacou F. Wieacker, o conjunto do ius 

commune por eles formado é o antepassado imediato da atual dogmática jurídica60. 

Um último ponto antes de passarmos aos Comentadores. Não é incomum uma antiga 

interpretação historiográfica que distinguiria os métodos dos Glosadores (do século XII até 

metade do século XIII, tendo por símbolo de fecho a Glossa Magna de Acúrsio) daqueles que 

os sucederam (da metade do século XIII ao século XV), como uma divisão entre uma 

interpretação mais literal, axiologicamente neutra e apegada à letra do Corpus, e uma 

interpretação mais “criativa” ou “inventiva”, próxima do mundo61. Há algo de certo, mas é 

preciso fazer aparos, uma vez que essas diferenças são visíveis na definição da iurisdictio.  

É certo que, entre as duas escolas, existem diferenças a ser acentuadas, mas elas não 

residem em uma ruptura profunda de convicções epistemológicas ou hermenêuticas, mas nos 

diferentes contextos (sociais e culturais) em que viveram, levando-os a enfatizar diferentes 

objetivos. Ainda assim, moviam-se no mesmo complexo de experiência, para utilizar o 

conceito de R. Orestano62. Sendo a produção jurídica de ambas as escolas de tipo 

problemático, como salientamos anteriormente, não é de se estranhar que as soluções 

interpretativas de Irnério ou Azo não seriam necessariamente mantidas sem alterações por 

Bártolo ou Baldo63. Os fundamentos racionalistas e realistas explicitados não se alteram e 

expressam um certo continuum entre as escolas64.  

 
60 F. WIEACKER, História, cit. (nota 3), 2010, p. 54; bem compreendido pelo historiador de que a dogmática 

medieval não operava de modo análogo à moderna; não operava por dedução; perseguia uma solução jurídica 

considerava válida por questões ontológicas, não lógico-formais; não transacionava com os conceitos gerais e 

abstratos (jusracionalismo) ou gerais (Pandectística). Dogmáticas todas, na medida em que formaram edifícios 

de doutrina, pautados por uma autoridade conhecida e prévia de certos dogmas fundamentais.  
61 Parece-nos que a fonte da confusão tenha surgido de passagens como a de Odofredo que, século depois, 

discordando de Martino, escreveu em tom acusatório: “Dixit Martinus, de sua ficta aequitate et bursali, propter 

quas passus est multas verecundias (...)”, Odofredo, Lectura in Primam Digesti Veteri, l. item, ff. de his qui not. 

[Ulp. 6 ad ed., D. 3.2.4.5], §2º. A “aequitas bursalis” referida seria, para o crítico, uma leitura mais 

subjetivamente guiada do que objetivamente fundada no texto. Bursa, não se refere, como destacou Savigny, ao 

sentido literal de “bolsa”, remetendo à compra de opinião, mas sim, traduz a ideia de arbítrio ou juízo. F. C. VON 

SAVIGNY, Geschichte, cit. (nota 47), vol. 4 (1826), p. 116, n. 92. A discordância metodológica fica mais clara 

(talvez, menos pessoal) em uma crítica como a de Azo com relação a Martino, substituindo aequitas bursalis por 

aequitas cordis: “Martinus vero ex aequitate cordis dicebate dari utilem actionem, ex pacto ulterius”, Azo, 

Brocardica aurea, r. XIII de pactis, broc. pactum unius uel stipulatio, alteri prodest. 
62 R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico, cit. (nota 3), 1961, p. 375-382. O conceito de complexo de 

experiência de Orestano tem que ver com uma macrovisão acerca dos modos de vida e experiências particulares 

que guardam entre si um nexo de estabilização. O ius commune é tomado, por exemplo, como uma dessas 

experiências mais amplas dentro da história do direito; são critérios, assim, intrínsecos a todos os fenômenos 

particulares – ainda que diversos – do complexo.  
63 Ou, como destacamos anteriormente, nt. 45, entre doctores da mesma escola e da mesma geração. 
64 P. GROSSI, L’Ordine, cit. (nota 3), 2001, p. 160-175. 
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Mudam os problemas e, com isso, as respostas. A diferença essencial entre eles não é 

da ordem da capacidade intelectiva ou criadora, mas de objetivos, uma vez que “como em 

qualquer ciência viva, a continuidade metodológica foi compensada por uma renovação do 

seu objeto e dos seus problemas”65. Os Glosadores tinham por prioridade um estudo detido e 

omnicompreensivo do Corpus Iuris. Os Comentadores, dispondo de toda a literatura 

glosadora, dirigiram suas atenções a um compromisso tendencialmente mais prático66: 

munidos do prestígio da sua ciência sobre a ratio iuris e da auctoritas de seus predecessores, 

sua atividade foi se alargando do propósito original. Em resumo, os Glosadores deitaram 

esforços profundos no ius civile Romanorum; os Comentadores moldaram-no no ius 

commune; ambos, no entanto, consideraram plenamente a realidade social em sua atividade 

cognoscitiva67.  

Não é caso de acreditar, contudo, que eram os Glosadores por isso pouco inventivos, 

exegetas contidos do texto justinianeu. A glosa era, como afirmou F. Calasso, “il punto di 

partenza, ma non il punto d’arrivo (…) il glossatore sillogizza, argomenta, distingue, e 

talvolta non disdegna di sciorinare la sua cultura filosofica”68 e, como destacou R. Orestano, a 

renovatio bolonhesa não era completamente alheia à consciência do papel do contingente, do 

histórico e do humano na feitura do direito69. 

 Na tarefa da Escola de Bolonha o respeito à autoridade do Corpus e as vantagens 

intelectivas do texto justinianeu não cegavam os Glosadores do fato de que sua sociedade não 

 
65 F. WIEACKER, História, cit. (nota 3), 2010, p. 80.  
66 “Se (...) se pode dizer que a atividade dos Glosadores era sobretudo académica, já a dos Comentadores (...) foi 

mais frequentemente orientada para a prática, como consultores de magistrados e de particulares (...) Esta 

literatura conciliar seria, de resto, mais rica do que a meramente escolástica, pois, ao passo que esta última podia 

apenas reproduzir a opinião singular do professor, a opinião do consulente tinha de dar conta do estado da 

questão, segundo as opiniões recebidas”.  A. M. HESPANHA, Cultura Jurídica, cit. (nota 3), 2010, p. 201.  
67 R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico, cit. (nota 3), 1961, 447-458. 
68 F. CALASSO, Medio Evo, cit. (nota 3), 1954, p. 530-531, donde extrai-se: “Siamo ben lontani dunque dalla 

expositio sententiae et ipsius literae della definizione scolastica: in mano ai giuristi, la glossa si piegava alle 

esigenze proprie del mondo del diritto, e acquistava struttura e fisionomia inconfondibili”. Continua o 

historiador: “Senonchè, accostamenti di passi paralleli e contrari, concentrazioni teoriche, conciliazioni delle 

antinomie, definizioni, brocardi, erano semplicemente gli strumenti per mezzo dei quali i glossatori procuravano 

a sé stessi quella padronanza dell’intero Corpus iuris nella quale, come avvertimmo, mai più dovevano essere 

raggiunti, e, al tempo medesimo, il processo preparatorio che doveva consentire ad essi la visione unitaria del 

sistema giuridico” (p. 534). Em mesmo sentido, F. CALASSO, I Glossator, cit. (nota 3), 1957, p. 13-18. 
69 R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico, cit. (nota 3), 1961, p. 130-132. É bem verdade que, para esse 

fecundo intérprete da interpretação romanista, seria preciso aguardar até o humanismo jurídico para uma efetiva 

“liberação” dos contornos da interpretatio (ibid., p. 133-151), quando formas outras de interpretação – como 

aquela histórica – se desvinculam de radical dependência da autoridade da norma escrita; passos, outrossim, que 

foram iniciados pela Escola de Cino de Pistóia que, não à toa, estivera ligado ao círculo chamado “pré-

humanista” de Dante Alighieri.  
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era exatamente  romana: “author iuris homo, iustitiae Deus”70, como resumira dominus 

Piacentino. Retomando a metáfora supra referida, concluiu P. Grossi pela presença 

simultânea da: “umiltà di chiedere ai giganti antichi un supporto, ma nello stesso tempo la 

coscienza di dovere e potere guardare con i propri occhi, di dovere e potere strumentalizzare il 

corpo del gigante, di arrivare a vedere più e meglio del gigante”71. Também para Pietro Costa, 

é totalmente inadequado tentar distinguir na história do ius commune medieval dois períodos 

segundo maior fidelidade à “letra” ou à “vida”.   

Non vera soprattutto perché fa supporre che il giurista del medioevo possa 

magicamente sottrarsi al cerchio del radicamento nel suo mondo e scegliere fra la 

creatività e la recettività passiva: ao contrario ogni parola (giustinianea, all’origine) 

pronunciata dall’intellettuale del medioevo diventa ‘nuova’, e non per 

irrazionalistiche doti di ‘creatività’, ma per la diversità obiettiva, da un lato, 

dell’universo simbolico en cui quell’intellettuale respira, dall’altro, del contesto di 

situazione in cui la parola viene ‘pronunciata’ (…) non rappresenta una caduta della 

tensione creativa dei giuristi (perché la ‘creatività’ verrebbe meno, per tutti, di fronte 

allo stesso contesto?, ma una obiettiva necessità di rappresentazione del reale, 

un’esigenza immanente al loro linguaggio Essi, accettando (per un complesso di 

motivi, sora- ed infra-strutturali che è impossibile qui analizzare) il Corpus Iuris 

come sistema autoritativo di simboli, dovevano ricostruire il mondo innanzitutto 

secondo immagini di validità. Ma l’unico modo di descrivere in termini di validità, il 

sistema sociale era quello di costruirsi una struttura linguistica che, del sistema 

sociale, rispettasse le caratteristiche essenziali: ad esempio, la disposizione 

gerarchica di esso72.  

 

A tensão entre texto normativo e realidade normativa é permanente, e supor que 

Glosadores e Comentadores não estavam cientes disso é subestimá-los. Era sempre de modo 

consciente – portanto, criativo – que os juristas medievais empregavam os velhos termos do 

Corpus Iuris Civilis dentro de seu contexto normativo e político, resultando sempre e 

obrigatoriamente em termos endolinguísticos, em significados novos.  A correspondência não 

poderia ser exata73 ou nem mesmo haveria necessidade de interpretatio; mas a relação entre a 

 
70 Piacentino, Summa Institutionum, exord. 23; cf. ORESTANO, Introduzione allo studio storico, cit. (nota 3), 

1961, p. 131.  
71 P. GROSSI, L’Ordine, cit. (nota 3), 2001, p. 161.  
72 P. COSTA, Iurisdictio…, cit. (nota 3), 2002, p. 204.  
73 Destacou metodologicamente P. Costa: “Le tensioni sociali trovano un fedele rispecchiamento nel linguaggio. 

In fondo, tutto il binomio ‘linguaggio della validità-linguaggio della effettività’ ha una sua determinazione 

sociale ed è spiegabile solo dentro tensioni ‘realmente’ esistenti. Una società senza tensioni è una società tutta 

spiegata dai simboli della validità e questo non è il caso del medioevo, a dispetto di chi in esso legga romantiche 

immagini di non incrinata unità. Il linguaggio della validità era (anche) un ‘linguaggio da combattimento’: 

confluiva nel processo sociale tendendo a conservare una forza contro un’altra, più recente e all’origine più 

debole, che però via via che si consolidava trovava, ora qua ora là, infine più sistematicamente, il modo di 

rendersi trasparente nel linguaggio. Questo linguaggio era il linguaggio della effettività”, P. COSTA, Iurisdictio…, 

cit. (nota 3), 2002, p. 238. 
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realidade (policêntrica, centrífuga, plural) e o universo simbólico-linguístico da validade 

(colhido do Corpus Iuris Civilis) era uma conditio sine qua non para ambas as escolas.  

 

1.2. Os Comentadores ou Conciliadores 

O renascimento das cidades transforma o norte da Itália, bem como a Itália 

setentrional e central ao longo dos séculos XIII a XV, de um lado, aumenta em número e em 

importância as comunas italianas, que somam às fontes do direito os seus iura própria; de 

outro, multiplicam-se os contatos e laços entre cidades e regiões, desenvolvendo-se novas 

relações de integração ou de rivalidade74. Algumas já existiam e permaneceram existindo, 

como a tradicional rivalidade entre Papado e Império; após a queda da dinastia dos 

Hohenstaufen, muitas comunas se tornaram Signorie ou novos feudos, enquanto grandes 

cidades como Florença, Veneza e Milão expandiam seu território, a ponto de firmar um pacto 

de não agressão em 1455 (a Liga Italiana). No restante da Europa, da península Ibérica aos 

seus confins, novos ducados, reinos e dinastias surgiram. A partir da segunda metade do 

século XIII, as cidades italianas do norte da Itália denunciam as constantes interferências 

papais nos assuntos das comunas, chegando a fomentar levantes graves contra a ingerência do 

pontífice nos assuntos temporais75. É no entremeio dessas complexas relações de força e 

poder que os estudiosos se embrenham para rastrear as raízes institucionais, costumeiras e 

mesmo intelectuais do Estado moderno, que surgiria em seguida. Como lecionou há muito o 

gigante da Escola Histórica Alemã, de nova ordem de coisas advém um influxo na ciência do 

direito76. 

 O antigo direito – a esta altura, tanto o trabalho dos Glosadores quanto dos canonistas 

já tinha maturado um século – busca dar respostas e soluções no âmbito dos direitos público e 

privado; “era necessário dominar as múltiplas instituições da Alta e Baixa Idade Média, 

completamente desconhecidas do direito romano”77. É nesse ponto que a Escola dos 

Comentadores (ainda: Conciliadores ou Pós-Glosadores) passa a lançar olhos aos direitos 

locais (statuta e iura propria), bem como a sistematizar áreas do direito ainda não mapeadas 

pelas mãos dos juristas, como o direito penal, o direito comercial, o direito processual, o 

 
74 A. P. SCHIOPPA, História, cit. (nota 3), 2014, p. 126-130, 140-146.  
75 Q. SKINNER, Fundações, cit. (nota 3), 1996, p. 25-44.  
76 F. C. VON SAVIGNY, Geschichte, cit. (nota 47), vol. 5 (1829), p. 5; ibid., v. 6 (1831), p. 2-3, de forma análoga. 
77 F. WIEACKER, Histór, cit. (nota 3), 2010, p. 79.  
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direito das novas corporações e também as novas questões de direitos pessoais e territoriais78. 

A pluralidade política na Itália tornou-a o terreno perfeito para frutificar uma teoria unificada 

do ius commune tanto na atividade teórica e de ensino (que os Comentadores mantiveram sem 

cessar) quanto na atividade prática. Por fim, a continuidade da Revolução escolástica 

permanecia fornecendo instrumentos lógicos que seriam domados e transformados em 

ferramentas lógico-dogmáticas.  

A Escola se entende por inaugurada na atividade do contemporâneo do poeta Dante, o 

jurista Cino de Pistóia (ca. 1270-1336), também ele um poeta do dolce stil novo e um aluno 

de Franciscus Accursius (ca.  1225-1293), filho homônimo do autor da Glossa Magna. Cino 

professou por vinte anos a atividade professoral nas universidades de Treviso, Siena, Perúgia 

e Florença79. Sua obra mais famosa é Lectura Codicis (1314), adicionando ao substrato 

Glosador italiano o método independente de Orléans80. Se o texto justinianeu já era submetido 

a grande escrutínio com os Glosadores, nas mãos de Cino, ele passa a atender 

sistematicamente a novas operações lógicas sistemáticas, v.g. leitura (lectio), exegese 

(expositio), formulação casuística (casus),  distinção de pontos relevantes e contradições 

(notabilia e oppositiones) e  proposição de quaestiones. Cino considerava que a autoridade da 

Glossa poderia se tornar opressiva; àquele que desejasse entender efetivamente a ratio legis 

do direito caberia independência intelectual81.  

 
78 JOSEPH CANNING, The Political Thought of Baldus de Ubaldis, 2003 (1ª ed. 1987), Cambridge, CUP, p. 17-23.  
79 F. C. VON SAVIGNY, Geschichte, cit. (nota 47), vol. 5 (1829), p. 63-86. 
80 A Universidade de Orléans, fundada na segunda metade do século XIII, após o fechamento temporário dos 

cursos de direito romano na Universidade de Paris, advogava para si independência em relação ao mos italicus, 

então já espraiado pelas universidades com o prestígio da Glosa. Autores do escol de Pierre de Belleperche 

[Petrus de Bellapértica] e Jacques de Revigny [Jacobus de Ravanio] poderiam ser pensados como Comentadores 

franceses, com ênfase num emprego mais sistemático dos comentários e atenção a situações jurídicas de sua 

própria época, quando o ius civile se calava. Cino conheceu ambos os juristas antes de escrever sua obra e 

ascender à cátedra. Outro nome memorável da Escola de Orléans é o do jurista Guillaume de Cuneo [Guillelmus 

de Cunh, Cun, Cugno ou Cunis; sendo possível o aportuguesamento para Guilherme de Cunho (✩?-† ca. 1336)], 

também autor de uma Lectura Codicis. A. P. SCHIOPPA, História, cit. (nota 3), 2014, p. 111-112.  
81 A. CAVANNA, Storia…, cit. (nota 3), 1982, p. 137-141. F. CALASSO, Medio Evo, cit. (nota 3), 1954, p. 568-572. 

Como resumira Calasso, la vita vinceva l’ideologia. Além da Lectura Super Codice, Cino escreveu obras como 

Lectura in Digestum Vetus, De Sucessione ab intestato, Additiones e Consilia. Um consilium de Cino em 

resposta a uma questão posta por outro jurista em 1326 é emblemático: “Multum est consideranda mens et ratio 

legislatoris et ubi possit colligi mens et ratio, quae est idem, abe a est concludendum”; igualmente seu 

descontentando foi expresso contra os brocarda: “via est brocardica, et ideo est sempre dubia”. A mais 

significativa de suas colocações é sempre rememorada: “... ita dixerunt Doctores et Glossa, et idem Roffredus. 

Sed quotquot fuierint, etiamsi mille hoc dixissent, omnes erraverunt”, Cino, Super Codice, l. certum, r. certum 

[Dioclet. et Max., C. 6.15.5, (294)], §7º. Discutindo a posição de seus antecessores a respeito da necessidade da 

bonorum possessio unde liberi quanto aos emancipados. Enquanto a Glosa sustentava ser um caso de bonorum 

possessio voluntaria, Cino sustentava que a situação mudara (utiliza-se, ao longo de todo o fragmento, 

abundantemente de advérbios temporais como olim e hodie, por contraste, para esse fim). Assim, embora não 

desconheça a autoridade de seus antecessores, suas razões de decidir não mais convém tampouco convencem 

(“... quibus hodie necessaria est contra tabu.”, ibid.).  
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O nome a gozar de perpetuidade histórica foi o aluno de Cino, Bártolo de Sassoferrato 

(ca. 1313-1357). Nascido no ducado de Urbino e tendo estudado com seu mestre em Perúgia, 

Bártolo recebe o título de doctor em Bolonha relativamente muito jovem e, após uma breve 

carreira como prático e juiz em Pisa, tornou-se professor, lecionou em Pisa e, sobretudo, em 

Perúgia, cidade na qual construiu a maior parte de sua carreira como escritor jurídico e 

professor. Sua obra é vasta e extremamente profícua82, e sua fama obscureceu a dos demais 

jurisconsultos de seu tempo: Bártolo não inova o método dos Comentadores, mas fê-lo melhor 

que qualquer um, representando o mais alto nível da metodologia dialética e escolástica na 

jurisprudência medieval 83.  

A chancela de Bártolo à determinada posição – a opinio Bartoli – se tornaria 

extremamente valiosa na economia interna à argumentação forense84. É de sua lavra a mais 

completa teoria dos ordenamentos jurídicos, a mais coerente apresentação da iurisdictio, uma 

formulação inovadora, que coloca a civitas e o populus no centro do poder político e de 

controlo do direito (antecipada na demonstração civitas sibi princeps de Cino) e do princípio 

da utilitas publica e, ainda moldou de modo bem-acabado, a distinção entre questões de iure e 

de facto. Como vemos na análise dos textos, Bártolo, mais conciliador do que Cino85, abraça a 

 
82 No que toca à literatura jurídica glosadora e comentadora, Bártolo escreveu comentários ao Digestum Vetus 

em duas partes, um comentário ao Infortiatum ao Digestum Novum, ao Codice e aos Tres Libri, às Institutiones 

de Justiniano, um tratado chamado Authenticum, além de Consilia, Quaestiones. No âmbito do direito público – 

e Bártolo passa por uma espécie de renascimento na literatura da história do pensamento político – Bártolo 

escreveu diversos tratados, sendo os mais famosos o De Tyrannia e o De regimine civitatis; escreveu pelo menos 

um tratado teológico completo, o Quaestio inter virginem Mariam et Diabolum. Outros tratados relevantes são o 

De Jurisdictione, o Ordo Judicii, o tratado De Alimentis e o Tractatus super constitutione Ad reprimendum. 

Dedica-lhe grande análise F. C. VON SAVIGNY, Geschichte, cit. (nota 47), vol. 5 (1829), p. 122-163; cite-se 

também W. ULLMANN, Law and Politics…, cit. (nota 3), 1975, p. 108-112. 
83 É a constantemente referenciada definição de Savigny: “Es war nicht etwas ganz Anderes was er unternahm, 

in Be[r]gleichung, in seinen Borgängern, aber er that besser als die Meisten unter ihnen (…) Bartolus, ähnlich 

hierin seinem Lehrer Cinus, belebte sie wieder durch eigene, frische Gedanken“. F. C. VON SAVIGNY, 

Geschichte, cit. (nota 47), vol. 5 (1829), p. 140.  
84 Nesse sentido, interessante lembrar que, ainda em 1603, as Ordenações Filipinas tomaram a opinio Bartoli 

como critério definidor diante do silêncio das fontes romanas ou da Magna Glossa: “se guarde a opinião de 

Bartolo, porque sua opinião commummente he mais conforme á razão” (Ord. Fil., livro III, t. LXIV, pr.).  
85 E, certamente, mais conciliador do que seu contemporâneo Marsílio de Pádua (✩1275 - †1342), que publica 

em 1324 seu incisivo Defensor Pacis, atacando a plenitudo potestatis e a iurisdictio secular reivindicada pelos 

papas, advogando que somente o legislador humano de cada reino ou cidade independente detém o direito à 

jurisdição coercitiva. O Defensor Pacis aparece com autoridade de modo recorrente nos textos de Bártolo e 

Baldo; não é uma obra de mera “descrição” constitucional das instituições de uma cidade, mas uma teoria 

política prescritiva que opera através do direito romano e do direito canônico para colocar o populus como o 

centro do poder juridicente-legiferante de Pádua. Embora muito diferentes entre si – a obra de Pietro Costa 

pontualmente tece pertinentes comparações –, tanto Marsílio quanto Bártolo compartilham de um diagnóstico 

político que pode ser assim sintetizado: hodie Italia est tota plena tyrannis (Bártolo, De regimine civitatis, III, §§ 

470-471); a similitude com Dante não é coincidência (Div. Com, Purg VI, 124-125: le città d’Italia tutte piene 

son di tiranni). Igualmente para Marsílio, como para Baldo, a principal atribuição do feixe de poderes da 

iurisdictio é mais a faculdade de legem condere do que a faculdade de iudicare. Embora não venhamos a nos 

deter nos textos de Marsílio – por questões de fôlego e recorte de nossas fontes –, rememorá-lo é importante na 
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imagem tradicional de um grande feixe de poderes, mas busca efetivá-lo em um sistema 

político mais amplo, relacionando todas as relações de dominium na sociedade. Suas 

contribuições ao direito público ressoaram nas mentes e penas de todos os teóricos da 

primeira Modernidade e do grande adversário intelectual que precisaria ser contestado pelos 

primeiros humanistas. Em qualquer um desses temas, a análise dos numerosos comentários de 

Bártolo repletaria livros inteiros.  

Embora não tenha sido o último membro da escola – ao contrário, o mos italicus 

bartolista seria longevo –, o discípulo de Bártolo, Baldo de Ubaldis (ca. 1327-1400) é 

considerado um de seus últimos insignes representantes. Sua vida longa permitiu que 

praticasse sua atividade docente em várias cidades: Perúgia, onde aprendera com Bártolo, 

certamente, mas também Bolonha, Pisa, Pádua e Pávia; foi além disso iudex e vicário de 

Perúgia, conselheiro de corporações em Pádova e o encarregado de reformar os estatutos 

citadinos de Pávia86. Dedicou-se a vários temas tocados por Bártolo, tendo se esmerado na 

visão corporativa e autônoma das cidades e dos populi87, a teoria da concessão da lex regia, 

bem como os limites da jurisdição do imperador por questões de facto88. 

 
medida em que, como já enfatizamos, não há uma separação – no sentido rígido, absoluto – entre os campos de 

saber hoje conhecidos como ciência jurídica e teoria política. Em firme diálogo com os textos dos civilistas, dos 

canonistas e das Escrituras, Marsílio é um teórico político que fala através da linguagem do direito; Bártolo, um 

jurisconsulto profundamente consciente do enlace entre o direito e o poder. Ímpar as análises de em P. COSTA, 

Iurisdictio, cit. (nota 3), 2002, p. 164-167, 247-253, 294-300; B. TIERNEY, Religion, cit. (nota 20), 1982, p. 44-

60.  
86 F. C. VON SAVIGNY, Geschichte, cit. (nota 47), vol. 5 (1829), p. 185-218. J. CANNING, The Political Thought, 

cit. (nota 78), 2003, p. 1-16, para uma biografia intelectual recente.   
87 Baldo entendia o populus nos termos de uma universitas ou corporação: possuía os mesmos princípios 

privados (i.e., ius civile) de autogoverno que as corporações, importando, ao mesmo tempo, unidade e 

pluralidade, vide Baldo, Lectura Super Codice, l. reos capitalium, r. de acussationibus [Alex. Sev., C.9.2.3 

(223)). Ao ponto de autores como J. Canning, W. Ullmann e Q. Skinner enxergarem em Baldo – em sua visão 

corporativa da sociedade política, aplicada a um território específico, aonde não reconhece nenhum superior 

(temas já presentes em Bártolo) – um dos principais contribuidores no medievo para o desenvolvimento da ideia 

de Estado. J. CANNING, The Political Thought, cit. (nota 78), 2003, p. 206-209; Q. SKINNER, Fundações, cit. 

(nota 3), 1996, p. 11; W. ULLMANN, Medieval Foundations of Renaissance Humanism, London, Elek, 1977, p. 

94-95.  Lee, por sua vez, destaca o papel que Bártolo e Baldo tiveram na formulação de uma teoria da fundação 

popular da autoridade pública (um imediato e importante antecedente das formulações modernas da soberania 

popular). De fato, como vemos a respeito dos Comentadores infra, pode-se concordar com a observação de Lee 

a respeito da formulação, na Idade Média tardia, de uma consciente teoria jurídica reguladora da autoridade. D. 

LEE, Popular Sovereignty, cit. (nota 48), 2016, p. 71-78.  
88 Como os demais, Baldo escreveu comentários ao Digestum Vetus, ao Infortiarum, ao Digestum Novus, às 

Institutiones, ao Codex e aos Tres Libri. Deu também atenção ao direito canônico, comentando os Decretais 

(Lectura su tre primi libri delle Decretali), além de deixar um acurado comentário ao Liber feudorum e, 

seguindo Odofredo, um comentário ao tratado da Pace di Costanza (1183). Digno de nota foi seu 

contemporânero Albérico de Rosate [Rosciate] (✩1290 - † ca.1360), autor de um relevante Dictionarium 

utriusque iuris. Ainda seriam dignos de memória Paulo de Castro (✩1360 - †1441) e Giasono de Maino 

(✩1435-†1519).   
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Até então, partindo primordialmente do texto justinianeu, a Escola dos Glosadores 

desejava desvelar todos os segredos daquela antiquíssima fonte e, à sua luz, por assim dizer, 

buscou acomodar ou interpretar os fatos ao direito romano (que era, lembremo-nos sempre, 

seu direito e expressão da razão). Não apenas a tarefa dos Glosadores já estava consolidada (e, 

nalguma medida, exaurida nos seus métodos originais), como maior era a cobrança das 

acumuladas exigências políticas e sociais de seu tempo. A linhagem de Cino representa um 

segundo momento da história da jurisprudência medieval, uma mudança heurística e 

interpretativa entre os juristas medievais que, acima de tudo, tinham o objetivo não de aclarar 

o texto, mas o de acomodá-lo à realidade. O ius commune é sua obra por excelência, e mesmo 

o processo de “desconstrução moderna” (para usar o termo de P. Cappellini89) teria de 

sustentar suas críticas por séculos até que os tempos da Ilustração, dos direitos subjetivos, das 

Constituições e do moderno Rechtsstat se sustente por si só. Se ainda no século XIX, esses 

juristas eram estudados com interesse por historiadores do direito e romanistas como Savigny, 

Mommsen e o jovem Weber, até o século XVIII, os livros de Azo, Acúrsio e Bártolo figuram 

em muitas estantes como doutrina de direito válido e efetivo. 

Com esse fecho, voltamos ao começo. Sintetizamos anteriormente as características da 

cultura jurídica medieval em basicamente quatro traços: (i) a origem e a legitimidade do 

direito como objetivamente dadas pela disposição natural das coisas, esboço do plano de 

Deus; (ii) uma imagem corporativa, estamental e desigual da sociedade; (iii) a ideia de que o 

direito é o elemento ordenador da sociedade humana, tal qual do cosmos, de modo que este 

regula a pluralidade de sistemas normativos; (iv) por fim, o assentamento intelectual e 

metodológico de todas essas ideias na literatura jurídica dos séculos XII a XV, marcadamente 

denotando uma tarefa interpretativa ao jurista. Esses traços tornam-se plenamente visíveis na 

análise do desenvolvimento intelectual da iurisdictio entre os Glosadores e os Comentadores. 

Expressão de uma realidade objetiva, a iurisdictio passa a ser convocada na atividade 

sapiencial para regular em um sistema autorizativo as diferentes instâncias do poder de dispor 

do direito que estão no mundo.  

II. A ciência jurídica medieval e o fenômeno juridicente 

2.1.A primeira inovação medieval na matéria: definir a iurisdictio 

Definir, em direito, não é uma tarefa vã. O ato de definir uma coisa ou um estado de 

coisas no mundo é sempre um ato coletivamente enraizado em um contexto de comunicação e 

 
89 P. CAPPELLINI, Dal diritto, cit. (nota 18), 2002, p. 470. 
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ontologicamente comprometido. Especialmente nos casos em que ligamos um dado sujeito a 

um predicado (“X é y”) – é o que precisamente nos interessa –, o dito significado em questão 

com a definição depende (i) do conjunto de práticas intersubjetivas compartilhadas por uma 

comunidade linguística90 e também (ii) diz respeito à existência de uma ou mais doutrinas a 

respeito do ser no mundo entre os membros daquela comunidade91. Essa característica é 

inerente à linguagem como um todo e, também, à linguagem dos jurisconsultos.  

Ocorre ainda que, como observou R. Orestano, na linguagem jurídica, o ato de definir 

não é apenas um elemento inerente à linguagem – portanto, inescapável a quaisquer 

gramáticas de linguagem, mesmo que sob diferentes formas –, mas um expediente 

procedimental consciente – mais ou menos importante em diferentes momentos da história do 

direito, mas nunca totalmente ausente – da tarefa analítica e interpretativa da prática do 

direito92. Portanto, a construção de uma definição jurídica é um importante umbral não 

apenas, diríamos, para compreendermos a concepção de direito de ou um determinado 

instituto jurídico radicado no tempo e no espaço, mas também para visualizarmos como a 

própria operação intelectiva do jurista, no ato definitório, influi no seu definiendum e na 

relação deste com o definiens. 

Vemos a seguir uma série de definições medievais com a referida fórmula, na qual 

iurisdictio é o objeto a receber um predicado ou, mais precisamente, um sujeito cuja essência 

pode ser determinada (iurisdictio est...). Ao dizer que um certo tipo de exercício definitório é 

a primeira “inovação” quanto ao tema no medievo, diz-se, então, que não apenas a “essentia” 

 
90 Percebemos o ato de definir não apenas como uma forma de correlacionar palavras e ideias (como a concepção 

empirista de John Locke em An Essay concerning Human Understanding) ou modo de relacionar as palavras e 

as coisas (como esboçou John Stuart Mill em seu System of Logic). Parte-se, portanto, de uma concepção 

pragmática da linguagem e de significado quanto a atividade definitória (quanto a termos gerais e 

categoremáticos), concepção de linguagem na qual, com suas muitas distinções, podemos aproximar autores 

como B. Russell, o L. Wittgenstein das Investigações Filosóficas e W. Quine. As definições são antecedidas de 

uma vivência de significação (Erleben der Bedeutung eines Wortes), como disse Wittgenstein (Investigações, 

§155). Quanto aos conceitos jurídicos, os índices de elementos como historicidade, realidade ou coerência 

sistemática só podem ser medidos quando existe a referência do uso daquela linguagem pelos seus falantes (em 

nosso caso, os doctores do ius civile e do ius commune medievais). Acrescente-se ainda que o fato de a filosofia 

da linguagem medieval partir de uma visão realista não é um empecilho para essa observação metodológica: 

estamos a analisar a linguagem dos homens do passado, mesmo que sua concepção de linguagem, por seu 

próprio turno, fosse diversa. 
91 “Ciascuno di queste costruzioni è la risultante di procedimenti in parte diversi, individuali e collettivi, in cui 

concettualizziamo non già la realtà come tale, ma l’esperienza di quella realtà. Nel loro insieme possiamo però 

convenzionalmente indicarle coll’espressione ‘nozione astratte’, per essere ciascuno il prodotto, la risultante post 

rem di un’astrazione con la quale si riassumono aspetti rilevanti e costanti – o assunti come tali – di esperienze 

relative a singoli o molteplici fatti individuali o a serie più o meno vaste di esperienze già formate e consolidate. 

Per ciò stesso queste nozioni sono però sempre selettive, parziali, inadeguate”. R. ORESTANO, Introduzione allo 

studio storico, cit. (nota 3), 1961, p. 408-409.  
92 R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico, cit. (nota 3), 1961, p. 402-415, 462-466.  
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do quid em questão era percebido diferentemente na civilização medieval do que fora na 

romana, mas também que, em parte, tal percepção nova da experiência jurídica também tem 

que a com a gramática de uso corrente compartilhada pelos juristas e pelos leitores do Corpus 

Iuris Civilis no mundo medieval93.  

O modo como os juristas concebem e utilizam seus conceitos diz respeito a eles 

próprios, sem dúvida, e também influi grandemente no próprio definiendum. Insistimos, 

assim, na inovação apresentada a partir da Escola de Bolonha quanto à iurisdictio na medida 

em que o recurso à definição, entre os medievais94, foi algo que os distinguiu tanto dos 

juristas modernos, quanto algo que lhes garantiu peculiaridades frente aos seus antecessores 

romanos.  

Ante a velha questão quid iuris? o jurista moderno direciona seus olhos para as 

definições oriundas – de cima para baixo – da norma posta, procedimento não tão distante 

daqueles que operava no paraíso dos conceitos [juristichen Begriffsshimmel] ilustrado por 

Ihering para ironizar a jurisprudência dos conceitos [Begriffsjurisprudenz] do século XIX (e, 

por sinal, a si mesmo). Do direito privado ao direito público, os institutos jurídicos modernos 

recebem definições que se pretendem límpidas e coerentes, não por mera estilística, mas por 

princípio e por metodologia jurídica. Essa forma de definir ou constituir um instituto jurídico 

é tipicamente moderna, legocêntrica e dedutiva. Nunca será inócuo perceber o vasto fosso 

intelectual que separa os modernos do pensamento jurídico de Irnério ou Bártolo. 

Diversa fora a matéria entre os jurisconsultos romanos. Non ex regula ius sumatur, sed 

ex iure quod est regula fiat95: próximo do fim do período clássico, o jurisconsulto Paulo 

 
93 Uma análise pragmática da linguagem (extensível, portanto, às definições e aos significados) tem por foco a 

instância dos contextos de comunicação, sobretudo diante de linguagens específicas, como se trata no caso da 

literatura jurídica medieval. Há de se levar em conta heranças semânticas, as peculiaridades dos recursos de 

linguagem bem como a partilha de regras e desvios  em suma, sua vivência de significação. Nesse sentido a lição 

de Quine fora certeira: “A cada homem é dada uma herança científica, acrescida de um bombardeio contínuo de 

estimulação sensorial; e as considerações que o guiam na elaboração de sua herança científica para ajustar suas 

contínuas incitações sensoriais são, quando racionais, pragmáticas”, WILLARD VAN ORMAN QUINE, Dois 

Dogmas do Empirismo, in De um Ponto de Vista Lógico, São Paulo, UNESP, 2011, p. 71. [Original: From a 

logic point of view: 9 logical-philosophical essays, Harvard, Harvard University Press, 1953].  
94 R. Orestano alinhava três razões para o emprego, na ciência jurídica – tomando nesta tese  o termo em sentido 

lato – para o emprego de definições amplas e abstratas: utilidade; necessidade; inevitabilidade. A generalização 

lança mão de procedimentos de transposição de institutos, de generalização, e de autoprojeção. R. ORESTANO, 

Introduzione allo studio storico, cit. (nota 3), 1961, p. 413-420. Acrescentamos a isso, apenas, que o 

equacionamento e a quantificação desses procedimentos é, justamente, um dos elementos que nos permite 

abalizar diferentes momentos da história da ciência jurídica. Não à toa, sinalizou o romanista, o emprego de 

conceitos e definições pode ser considerável útil, necessário ou inevitável, não apenas para a dogmática jurídica 

(seja antiga, seja contemporânea), mas também ao próprio estudo histórico, que ensejará a formação de seus 

próprios esquemas conceituais.  
95 Paul. 16 ad Plaut., D. 50.17.1.  
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apresentava essa legítima representação do funcionamento do direito. Uma regra é uma 

proposição que narra brevemente aquilo que normalmente acontece e, como simplificação do 

que ocorre no mundo, uma regra não carrega consigo toda a complexidade das coisas. Assim 

como um mapa ou maquete representam estruturalmente a realidade com a mediação de uma 

escala (sem a estrutura de representação ser o real ela mesma96), uma regra nada mais é do 

que o registro resumido do ordinário. Pode-se bem proceder do real à representação, mas não 

de uma representação deduzir adequadamente o real. Em outras palavras, descobre-se 

(novamente, recuperando o sentido do verbo invenire) aquilo que já é o caso: a formulação de 

regras não é senão uma consequência do direito; as regras não são fontes, mas instrumentos – 

ademais, nem necessariamente os instrumentos centrais – do achado do direito que existe.   A 

inversão é por demais evidente: o direito (ius) não se faz a partir das regras, mas estas são 

feitas a partir dele, a partir daquilo que ordinariamente acontece97. O direito apreende e 

reforça o que já acontece no mundo. Se o tipo de raciocínio jurídico praticado pelos 

jurisconsultos romanos era, de modo geral, avesso a dar centralidade para regras e definições, 

acertou Berman ao sintetizar que “apesar de haver conceitos no Direito Romano, não havia o 

conceito de conceito”98. Sua operacionalidade terminava no mesmo ponto que sua brevidade e 

sintetismo; entendam que a realidade não cabia em conceitos nem poderia ser deduzida de 

definições primeiras99. 

 
96 W. QUINE, Dois Dogmas, cit. (nota 93), 2011, p. 115-116: “Não tem sentido, sugiro eu, questionar a absoluta 

correção de um esquema conceitual como espelho da realidade. Nosso critério para avaliar mudanças básicas do 

esquema conceitual tem de ser não um critério realista de correspondência com a realidade, mas um critério 

pragmático. Os conceitos são linguagem, e a finalidade dos conceitos e da linguagem é a eficácia da 

comunicação e da predição”.  
97 Cels. 5 dig., D. 1.3.4: “Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur”.  
98 H. J. BERMAN, Direito e Revolução, cit. (nota 3), 2006, p. 188. É pertinente nesse ponto a comparação entre o 

ius civile romano e o mos italicus feito por T. VIEHWEG, Tópica e Jurisprudência, cit. (nota 42), p. 67-75. 
99 Importante frisar que há variação de posição entre os Glosadores ao longo do tempo. Ao interpretar a frase 

omnis definitio in iure periculosa (Iav. 11 epist., D. 50.17.202) Búlgaro afirmara que: “Regula est breuis rerum 

narratio et quasi causae coninuctio. Prius itaque oportete esse res causae, quae coninugantur, deinde ipsa 

coniunctio est. Sicut enim prius fuit homo quam plures, ita et res et causae quasi singulae. Deinde regula quae est 

de singulis quasi collecta uniuersitas. Ecce uerbi gratia natura dictante statutum est, feras bestias, quae nullius 

antea fuerint, occupantis fieri. Sic et uolocres sic et pisces. Cumque hoc in singulis prius statutum fuisset, post in 

commune statutum est, quatenus universua, quae nullius fuerint, occupantium fiant. Cum uero regula in aliquo 

uiciatur, perdit officium suum. Sic enim definitiones in iure periculosae, ut infra habetur. Parum enim est, ut 

subuerti non possit. Ei enim, quod regulariter traditur, per exceptionem saepius contradicitur ut in hoc 

exemplo...”, Búlgaro, Ad digestorum titulum de diversis reguli iuris antiqui commentarius, l. regula est, r. de div. 

reg. iur. antiq. [Paul. 16 ad Plaut., D. 50.17.1]. Já nos tempos de Acúrsio – comentando a mesma passagem –, o 

Glosador de final de Escola é mais aberto ao expediente das regulae iuris: “Tu dic tertio quod non facit ius in 

exceptis: ut dixi modo. Item nec in casibus statutis iam in l. cum ibi iam sit factum: ut et modo dixi: sed super 

casibus in quibus eadem est aequitas, nec tamen sunt in iure positi, bene facit ius”, Glossa [Acúrsio], l. regula 

est, ff. de div. reg. iuris ant. [Paul. 16 ad Plaut., D. 50.17.1], gl. regula. Para nenhum dos Glosadores, no 

entanto, o pensamento por regulae ou “princípios gerais de Direito” ganha contornos centrais na tarefa de 

interpretatio. Para uma visão abrangente das regulae na doutrina medieval, remeta-se o leitor à tese de ALBERTO 

POZZOBON, Le regulae iuris e la ricostruzione del diritto per principi: il paradigma canonistico del Tractatus de 
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Por conta disso e, como em outros casos, definição alguma de iurisdictio – ao menos, 

uma definição ampla, que enquadrasse os usos daquela palavra – foi herdada dos romanos 

pelos juristas medievais – como percebeu o próprio Irnério100 – que foram os artesãos da 

segunda vida do direito romano na história europeia101. O texto romano até predicava a 

iurisdictio, mas não tinha o objetivo de aclarar quanto a vera natura, seu genus 

generalissimum.  

Os medievais estavam cientes de que em D. 50.17.202 Javoleno afirmara que “omnis 

definio in iure ciuili periculosa est. Parum est enim, ut subuerti non possit,” uma máxima 

conhecida dos jurisconsultos romanos e medievais. No entanto, assim se pronuncia Búlgaro a 

respeito do fragmento: “Omnis definitio id est regularis traditio periculosa et difficilis est. 

Fere omnis regula subuertitur, si non spectes id, quod excipitur. Illa forsitan [<forte> em 

 
regulis iuris (1733) di A. Reiffenstuel, Tesi (Dottorato di ricerca) – Università degli Studi di Padova, Padova, 

2013 p. 77-164. 
100 Em sua glosa ao fragmento de Ulp. D. 2.1.3, dizia Irnério que o texto romano não trazia uma definição (nam, 

uit ait Irnerius, non definit genus, vel effectum), e sim, enumerava algumas espécies. Vide Glossa [Irnério], l. 

imperium, ff. de iurisdictione [Ulp. 2 de off quaest., D. 2.1.3], gl. iurisdictio, e nt. ‘e’. Já Azo, em mesmo 

sentido, diria que Ulpiano non definit genus, sed generis praedicationem vel nomen speciei ponit. Irnério, gl. ad 

Iurisdictio, l. de iurisdictio, Digestum Vetus, 2, 1. (D. 2.1.3). A escolha das palavras por parte de Azo não é 

gratuita, porque ele não se limita a concordar com Irnério, mas a aparar o uso dos seus termos. Uma definição é 

uma espécie de predicação assertórica (isto é, predicações no qual se afirma ou se nega algo a respeito de uma 

coisa) e, na filosofia aristotélica e escolástica (espraiada então a leitura do De Interpretatione e das Categoriae) é 

uma linguagem típica das coisas por composição (no qual um sujeito e um predicado se ligam por um verbo de 

cópula). As categorias (κατηγορία, kategoria – etimologicamente, dizer algo na ágora), para Aristóteles, eram 

“gêneros” ou modos de ser de uma coisa, em uma taxonomia de dez modalidades possíveis (no medievo, 

conhecidas por Categoriae Decem, que gerou sua própria tradição de glosa); somente aquilo que pode ser 

predicado pode ser considerado, do ponto de vista lógico, verdadeiro ou falso. Predicar (κατηγορειν, 

representado no verbo latino praedico, e no substantivo praedicatio, traduções medievais feitas por Boécio à 

obra de Aristóteles para manter a semântica de categorizar: prae-dico, dizer algo à frente) é um ato de 

conhecimento. Para Aristóteles, conhecemos tanto mais uma coisa quanto nos aproximamos do seu particular, de 

modo que o ato de definir algo é um mais ato ligado às espécies do que aos gêneros (Aristóteles, Categorias, 4, 

1b25; 5, 2b17-13). Igualmente, para Abelardo, toda predicação potencialmente pode conter uma duplex 

significatio: dizia respeito à coisa particular (ad rem), ou à compreensão efetiva de uma categoria (ad 

intellectum; significatio per generationem), bque podemos aproximar da phantasía kataleptikê estoica, quando o 

espírito compreende e admite a verdade enquanto tal (SVF I.66 = Cic. Acad. Prior. 2.144-145). Azo interpreta D. 

2.1.3 ao gosto aristotélico: se o fragmento de Ulpiano se limita a nomear algumas espécies (ainda que 

importantes) de iurisdictio (ius dicentis officium), de fato, não se pode tratar de um genus. Ulpiano não forneceu 

– ao menos nos fragmentos que temos à disposição – uma descrição do essencial, daquilo que aproximaria as 

espécies de iurisdictio (similitudo, diria Boécio). Cf. JOHN MARENBON, Logic before 1100: the latin tradition, in 

DOV. M. GABBAY - JOHN WOODS (ed.), Handbook of the History of Logic: Mediaeval and Renaissance Logic, 

2008; IAN WILKS, Peter Abelard and his Contemporaries, ibidem, 2008, p. 85-96.  
101 O termo iurisdictio é pouco recorrente nos textos da Alta Idade Média; segundo P. Costa, não é praticamente 

rastreável em documentos jurídicos e canônicos anteriores, sendo mais saliente apenas no epistolário de Gregório 

Magno. Para aquele autor, antes de Bolonha, estamos diante de uma pré-história (semântica) do termo 

iurisdictio, período ainda de formação de uma linguagem especial – a linguagem dos juristas – própria. 

Interpretações possíveis à parte, nas fontes o hiato na história da palavra se encerra precisamente com os 

Glosadores. É nesse momento que, como no direito romano e no direito justinianeu, mas por seus próprios 

caminhos, iurisdictio ganha um lugar recorrente nos textos jurídicos e no pensamento político do medievo. É 

igualmente por essa razão que nos centramos nos períodos central e tardio da Idade Média, porque perseguimos 

antes um determinado objeto do que o estudo total do período histórico. COSTA, Iurisdictio…, cit. (nota 3), 2002, 

p. 97-99. 
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algumas edições] nec subuertitur nec exceptionem patitur: ‘Liber homo non usu capitur’, et si 

qua similis inuenitur”102. Outrossim, as definições se constituíram em um dos instrumentos 

disponíveis em sua tarefa de harmonização do complexo do Corpus.  

Por maior que fosse a deferência e o respeito que tinham  pelos antigos textos, os 

homens do medievo não tinham o mesmo pudor, não em mesmo grau, com relação às 

definições, porque sua tarefa implicava métodos distintos daqueles dos romanos103. Certeiro 

afirmar que “il lessico giustinianeo stava con l’interpretatio medievale nello stesso rapporto 

in cui un mucchio di pietre (che tale era ormai per il pubblicista medievale il Corpus Iuris) sta 

con l’edificio eretto o erigendo”104. De modo elegante, um canonista do século XIV descrevia 

a definitio como a especificação das palavras no intelecto105. 

Os juristas medievais não partilhavam, assim, da desconfiança do Sócrates do Crátilo 

de Platão, que duvidava da capacidade da linguagem humana em alcançar a verdadeira 

episteme ao nomear as coisas106; guardavam maior filiação a uma leitura – igualmente realista 

– como a de Tomás de Aquino que, ao interpretar Aristóteles, toma a enunciação predicativa 

como o único tipo de oração passível de aferição de verdade ou falsidade107. A realidade é 

inescapável: os juristas medievais, mesmo munidos do intento acadêmico de aclarar 

respeitosamente os textos justinianeus não podiam deixar de levar seu mundo consigo nessa 

empreitada intelectual de definição. Os romanos que se ocuparam do tema em fragmentos 

 
102 Búlgaro, Ad digestorum titulum de diversis reguli iuris antiqui commentarius, l. omnis definitio, r. de div. reg. 

iur. antiq. [Iav. 11 epist., D. 50.17.202].  Algo irônico notar como o humanista francês Jacques Cujas (Cujácio) 

(1522-1590) se utilizava, em pleno final do século XVI, do mesmo comentário dos primeiros Glosadores ao 

fragmento de Javoleno, ainda que sem mais citar sua fonte medieval. Vide Cujácio, Commentaria in 

Pandectarum titulos, in IC. Tolosatis Opera, vol. 6, p. 2213, [D. 50.17.202]. 
103 F. CALASSO, Medio Evo, cit. (nota 3), 1954, p. 531-542.  
104 P. COSTA, Iurisdictio, cit. (nota 3), 2002, p. 99.  
105 Trata-se de Cataldino [Cataldinus] Bomcompagni de Visso (✩ ca.1370 – ca. †1450), doctor utriusque iuris 

em Bolonha, autor de tratados de direito penal e um mais famoso Tractatus syndicatu. Assim escreveu: 

“Definitio ist specificatio intellectus vocabuli, de eius intellectu queritur. Definitio dicitur a definio”, 

Boncompagni, Rhetorica Novissima, lib. 3, r. de definitionibus, §quid sit definitio, in SAG 2. E ainda: “Definitio 

deberet descriptio appelari, quia describere nihil aliud est quam particulariter specificare aliqua de vocabulorum 

intellectibus et naturis”, idem, r. de definitionibus, §quod definitio debent descriptio appellari. Interessante 

anotar que, mesmo para Boncompagni, apenas algumas matérias – tratando-se da retórica – ou alguns institutos – 

tratando-se do direito – são passíveis de definitio nos termos acima expostos. Não se pode, nem é desejável, 

definir tudo. Não se define aquilo que não é útil definir, tampouco aquilo cuja definição seja specificatio seja tão 

extensa a ponto de inviabilizar a matéria. Nesses casos, estratégias outras, como a descriptio, devem ser 

empregadas. Dizer que algumas coisas podem ser naturalmente definidas, e outras não, implica dizer que as 

definições fazem parte de uma scientia definiendi vocabulorum, que se ocupará de coisas dignas de tal 

empreitada intelectual; implicitamente, pois, há um critério valorativo. Define-se aquilo que se julga – por valor 

e utilidade própria – ser relevante.  
106 Platão, Crátilo, 438b-d.  
107 São Tomás de Aquino, In Aristotelis librum de interpretatione commentarius, 1.7.4.  
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esparsos do Digesto não sentiram necessidade de fazê-lo. Por suas próprias razões, os 

medievais apostaram com vigor nessa tarefa.  

Desde a fundação da Escola dos Glosadores e ao longo da Idade Média central e 

tardia, os juristas tomaram entre suas funções a de encontrar uma definição para iurisdictio, a 

ponto de mesmo as edições do Digestum Vetus iniciarem o livro segundo com uma seção de 

Definitiones et declarationes iurisdictionum (repleta de fragmentos de Bártolo, ali reunidos) 

e, por vezes, ilustrações das divisiones iurisdictionum ou da arbor iurisdictionum, aos quais 

retornamos a seguir.   

2.2. Iurisdictio quid fit: as definições qualitativas de iurisdictio entre os Glosadores 

A definição formal da essência da iurisdictio é o primeiro passo para compreendê-la 

no pensamento medieval. É por ela que devemos começar na medida em que importantes 

traços típicos da iurisdictio medieval podem ser dali depreendidos, e a própria busca por uma 

definitio é, em si mesma, uma novidade do medievo. Os textos justinianeus traziam como 

herança duas divisões fundamentais: a primeira, entre iurisdictio propria (mais comumente, 

entre os medievais, iurisdictio ordinaria108) e iurisdictio delegata, dizendo respeito ao 

exercício em título próprio, ou por delegação (delegatio causae), da iurisdictio; a segunda, 

entre iurisdictio voluntaria e contentiosa, que diz respeito à natureza da controvérsia jurídica 

mediada pelo poder juridicente. Essas divisões permanecem no pensamento jurídico 

medieval, mas são reajustadas à luz de uma definição a respeito da natureza mesma do 

fenômeno juridicente (iurisdictio: quid fit). Nesta seção vamos nos reportar sobretudo a essa 

nova forma de categorizar teórica e tecnicamente a iurisdictio.  

Foi através da pena da lucerna iuris da Escola de Bolonha que se iniciou a história da 

iurisdictio na ciência jurídica medieval. A definição de Irnério acompanharia a história dessa 

palavra até o esgotamento do ius commune na Europa. Define o bolonhês em sua glosa à lex 

de iurisdictione do Digesto que: iurisdictio est potestas cum necessitate iuris s(cilicet) redendi 

equitatisque statuende109.  

Deve-se destacar que outras fontes do começo do século XII – fontes anônimas que 

não possuem datação certa e, por isso, poderiam ser anteriores ou foram coetâneas ao trabalho 

 
108 Percebe-se de pronto uma alteração terminológica. A distinção justinianeia entre iurisdictio ordinaria e 

extraordinaria dizia respeito ao procedimento de cognição e decisão da causa. Embora não a desconhecessem, 

por motivos que se farão sentir ao longo desta seção, foi mais cômodo aos Glosadores opor à iurisdictio delegada 

uma iurisdictio dita ordinaria. 
109 Glossa [Irnério], l. imperium, ff. de iurisdictione [Ulp. 2 de off quaest., D. 2.1.3], gl. iurisdictio.  
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de Irnério – não apresentam os mesmos qualificativos ou mesmo não apresentam uma 

definição de sua qualidade. A Summa Codicis Trecensis (erroneamente atribuída a Irnério por 

um editor do século XIX) afirmava de modo mais genérico que iurisdictio uero est potestas 

iuris dicendi. O provençal Lo Codi, em sua versão latina, vai em direção similar ao afirmar 

que placita debent fieri ante illas personas que habent iuris dictionis, id est ante potestatem, 

sicut sunt presides et pretores110. Não é algo que cause surpresa: o último texto se tratava, 

sobretudo de um curto manual destinado aos praticantes oriundo da França – não se esperaria 

encontrar nele todas as experimentações interpretativas dos Glosadores –, enquanto a Summa 

Trecensis é ainda um dos primeiros frutos de Bolonha. Pela mesma razão não há definição no 

anônimo De iure subtilitatibus, embora esteja nele contido uma discussão refinada sobre 

aequitas111, um termo de importância capital na definição medieval de iurisdictio. Desse 

modo, podemos permanecer, com alguma segurança, na tese de que a definição de Irnério é a 

mais antiga da jurisprudência medieval ou, pelo menos, a mais antiga rastreável.  

Voltemos a Irnério. As primeiras relações semânticas que merecem atenção estão 

postas. Primeiro, iurisdictio é potestas; segundo, revela-se implicitamente que potestas é um 

gênero, posto que a iurisdictio é uma potestas juridicamente qualificada (pela necessitas) 

diante de certos fins nomeados (aequitatem reddere e ius statuere – adiante no tempo, 

também nos termos ius dicere e aequitatem constituere). Toda iurisdictio é potestas, ainda 

que nem toda potestas seja iurisdictio, existindo um critério de legitimidade para tal, aquilo 

que Costa chamou de “processo de validação do poder”.  

Geralmente, embora a palavra iurisdictio apareça em número razoável de vezes no 

primeiro livro do Digesto (especialmente em D. 1.16 e D. 1.21 a respeito da mandata 

iurisdictio), as definições construídas pelos juristas medievais surgem nas anotações aos 

 
110 Como o Summa Codicis Trecensis, a versão latina de Lo Codi (ou Legum Summa) foi editada por H. Fitting; 

ambos eram sumários dos códigos destinados aos práticos, “(...) representing [the Summa Trecensis] one of the 

first steps in the jurisprudence of the epoch of glossators (…) [the Summa Trencensis is] a fair sample of na early 

glossator’s work (...) It [Lo Codi] is written not for academic use, but for the courts (…) it [Lo Codi] aims chiefly 

at clearness, and at easy access in case of reference (…) Lo Codi is, in short, a manual for immediate use, 

somewhat resembling the books of reference of modern justices of the peace” na lição de Paul Vinogradoff, 

quem também fixa sua composição em provençal circa 1149, enquanto a versão latina de Ricardo Pisano foi 

publicada por volta de 1162. Veja-se Lo Codi in der lateinischen Übersetzung des Ricardus Pisanus, a cura di H. 

Fitting, Halle 1906, rist. anast. Aalen 1968, III, 14 (De Iurisdictione), p. 45; Summa Codicis des Irnerius, a cura 

di H. Fitting, Berlin 1894, III, 6, p. 51. Cite-se a análise dessas fontes em PAUL VINOGRADOFF, Roman Law in 

Medieval Europe, s.l., Ampere Publishing, 2015 (1ª ed. 1909, Oxford, Harper & Brothers), p. 31, p. 34-36; 

VICTOR CRESCENZI, Per una semantica della necessitas in alcuni testi giuridici di ius commune, in ANTONELLA 

MAZZON (a cura di), Scritti per Isa: Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo, Roma, Instituto Storico 

Italiano per il Medio Evo, 2008, p. 265; PAUL J. DU PLESSIS, Towards the Medieval Law of Hypothec, in JOHN 

W. CAIRNS – P. J. DU PLESSIS (eds.) The Creation of Ius Commune: from casus to regula, Edimburgh, Edimburgh 

University Press, 2010, p. 165-167.  
111 Sobre a Summa Trecensis e o tratado quaestiones de iure subtilitatibus, vide supra, notas 17 e 110.  
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fragmentos D. 2.1.1 e D. 2.1.3 do Digestum Vetus, ou ainda, ao título de Iurisdictione do 

Codex (C. 3.13)112. Nesses textos que introduzem o livro segundo, Ulpiano apresenta uma 

breve descrição do ius dicentis officium, e traz uma definição sintética de merum imperium e 

mixtum imperium (incluindo nest’último a iurisdictio)113. Limitando-nos no momento aos 

Glosadores, vejamos algumas definições abarcando as quatro gerações da estirpe: 

Irnério: iurisdictio est potestas cum necessitate iuris s(cilicet) redendi aequitatisque 

statuende114. 

Rogério: iurisdictio est munus iniunctum publica auctoritate, cum necessitate 

dicendi, tuendi iuris, vel statuende equitatis115. 

Piacentino: Iurisdictio est potestas alicui a publico indulta, cum licentia reddendi 

iuris et facultate statuende equitatis116. 

Pilio: Est quidam iurisdictio potestas alicui de publico indulta cum licentia reddendi 

iuris et facultate statuende equitatis, uel est iurisdictio etiam iudicis dandi licentia117. 

Azo Pórcio: Videamus ergo in primis quid fit iurisdictio & qualiter distinguitur & 

postea dicemus de foro quid ipsum fit & qualiter quis fortiatur forum. Est autem 

iurisdictio potestas de publico introducta cum necessitate iuris dicendi, & aequitatis 

statuendae. Non autem est definitio iurisdictionis, quod legitur ff. eodem, l. 3. § ult. 

Quod dicit iurisdictio est q. d. de iurisdictione est, etiam iudicis dandi licentiam. 

Nam (uit ait Irner.) non definit genus, sed generis praedicationem, vel nomen speciei 

ponit. Dicitur autem iurisdictio a ditione (quod est potestas) & iure quasi dicat, 

legitima potestas” (grifos nossos)118.  

Guillaume Durand: Est ut iurisdictio, potestas de publico introducta (...) Subdit 

Azo in Sum.eo.tit. cum necessitate iuris dicendi, &  aequitatis statuendae (...) Sed 

Odof[redus] addebat, ac eum iudicis dandi licentia. (...) alias modo dicitur iurisdictio 

iudicis dandi licentia119.  

 
112 Naturalmente, esses fragmentos são extremamente importantes para o restante desta tese. Por ora, e por 

comodidade de consulta, seguem transcritos. Ulp. 1 reg., D. 2.1.1: “Ius dicentis officium latissimum est: nam et 

bonorum possessionem dare potest et in possessionem mittere, pupillis non habentibus tutores constituere, 

iudices litigantibus dare”. Ulp. 2 de off. quaest., D. 2.1.3: “Imperium aut merum aut mixtum est. merum est 

imperium habere gladii potestatem ad animadvertendum facinorosos homines, quod etiam potestas appellatur. 

mixtum est imperium, cui etiam iurisdictio inest, quod in danda bonorum possessione consistit. iurisdictio est 

etiam iudicis dandi licentia”.  
113 A relação entre iurisdictio e imperium (como expressa por Ulpiano no direito romano) está longe de ser 

matéria de consenso entre os romanistas, assim  como a intrincada questão da relação entre imperium e mandata 

iurisdictio. Retornamos a essa questão no momento apropriado. Adiantemos apenas um ponto a respeito de D. 

2.1.3. Embora posicionado no título de iurisdictione, trata-se de um fragmento que distingue dois diferentes tipos 

de imperia; iurisdictio, nessa passagem de Ulpiano relaciona-se (e, a depender da interpretação, subordina-se ou 

origina-se) com o mixtum imperium, mas não se confunde com ele ou com o merum imperium. De modo similar, 

em Paul. 1 ad. ed., D. 50.1.26pr. o jurisconsulto aponta a existência de coisas mais relacionadas com o imperium 

(magis imperii) e outras mais relacionadas com a iurisdictio (magis iurisdictionis). Imperium não era, assim, 

conceito unitário entre os romanos; em D. 1.16.8 e 1.18.4, distinguem-se um maius imperium (ligado ao princeps 

e aos antigos magistrados consulares) e um minor imperium (dos magistrados menores).  
114 Glossa [Irnério], l. ius dicentis, ff. de iurisdictione [Ulp. 1 reg., D. 2.1.1], gl. iurisdictio.  
115 Rogério, Summa Codicis, r. de iurisd. omn. iud., §2º.   
116 Piacentino Summa Codicis, r. de leg. et cons. [C. 3.13]  
117 Pílio de Medicina [Pilli Medicinensis], libri de iudiciorum ordine, pars 2, r. de causarum delegatione, §13.  
118 Azo, Summa Codicis, r. de iurisd. omn. iud. [C. 3.13], §1º. o primeiro trecho grafado no texto também 

aparece na Glossa (nota 120, infra).   
119 Gulielmi Durandi, Speculum iuris, vol. I, partic. I, r. iurisdictio quid fit, §1º.  
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Acúrsio, na Glosa: et necesse habet, ut patet ex diffinitione eius; est enim iurisdictio 

potestas de publico introducta cum necessitate iuris dicendi et equitatis statuende120.  

 

Na passagem inaugural do título de iurisdictione do Digesto, Ulpiano apresenta não a 

palavra iurisdictio, ma ius dicentis officium, adjetivando-o por latissimum e exemplificando 

poderes importantes àquele que exerce esse officium121. Manteve-se como pacífico para os 

Glosadores, na esteira de Irnério, que esse officium se traduz em uma potestas qualificada por 

necessitas (ou, no caso do ainda mais exigente Piacentino, um munus) de (1) “dizer o ius” e 

(2) “estatuir” ou “instituir” a aequitas. Diferentemente da apresentação de ius dicentis 

officium de Ulpiano (que non definit genus, sed generis praedicationem), os Glosadores 

buscaram definir a iurisdictio em termos gerais e, mais particularmente, definindo-a a partir 

de quais fins a iurisdictio, que é potestas, é exercida. Como destacou Victor Crescenzi, a 

palavra necessitas é reveladora, e seu uso não é, de forma alguma, gratuito, não na pena de 

intelectuais do porte de Irnério ou Azo122. Necessitas, tradução latina do termo aristotélico 

ανάγκη (ananké; tem-se por base a tradução de Guilherme de Moerbecke), era uma palavra 

importantíssima no mundo antigo e passa a ser redescoberta pela escolástica123. A necessidade 

é da ordem do ser e expressa uma causalidade natural que vem da essência mesma das coisas. 

Azo e Acúrsio, nas duas últimas gerações dos Glosadores, escrevem claramente necessitas 

iuris dicendi et aequitatis statuendi do mesmo modo que Tomás de Aquino descreve, sem 

rodeios, que o direito – não apenas o divino, mas também o direito positivo dos homens – é 

necessário124, uma vez que o direito existe, porque existem fins (aquilo que Cícero chamava 

de inclinationes naturales ou ainda, em termos aristotélicos, “as causas finais”).  

A iurisdictio está vinculada aos fins da autoridade (i.e. aquele que possui essa forma 

qualificada de potestas de iure publico introducta) e acompanha aquele que detém seus 

poderes uma necessitas que deriva da natureza do officium ou, nas palavras incisivas de 

Piacentino, seu munus (que é, pois, público)125. Como uma definição que tende à 

 
120 Glossa [Acúrsio], l. ius dicentis, ff. de iurisdictione [Ulp. 1 reg., D. 2.1.1], gl. potest.  
121 Interpretado por Irnério como apenas um rol de efeitos da iurisdictio, e Azo, alguns de seus predicados, mas 

não como uma definição do genus ou essência do instituto iurisdictio. Veja-se infra.   
122 V. CRESCENZI, Per una…, cit. (nota 110), 2008, p. 269-278. 
123 Aristóteles, Metafísica, XII, 7, 1072b, l. 10-14. Para Aristóteles, diz-se “necessário” em três acepções: a 

necessidade em sentido próprio, aquilo que não pode ser de modo diverso (hoc autem non contigens aliter, sed 

simpliciter); a necessidade guiada pelo impulso, que é da ousía da própria coisa (illud vero sine quo non bene); a 

necessidade imposta (hoc quidem violenta quod praeter impetum). Traduções latinas de Moerbecke. 
124 São Tomás, Summa Theologica, I-II, qu. 90, art. 2; Summa, I-II, art. 95, art. 3. 
125 Não admira assim que o mesmo Piacentino interprete a expressão princeps legibus solutus de modo a dizer 

que os limites da vontade do princeps – eles existem, pois – são postos por sua própria vontade. Detentor de 

iurisdictio, a tarefa do governante não é arbitrária. “Inquit imperator leges observari debere a subiectis ex 
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generalidade, os Glosadores não estão ainda fazendo qualquer distinção a respeito do seu 

detentor: todo iudex, todo magistratus, e mesmo o imperator, todos atuam por conta dos fins 

públicos que devem perseguir. A partir da geração de Piacentino e Pílio, a iurisdictio-potestas 

também passa a ser qualificada também como de publico introducta. Na linguagem medieval 

e na esteira da definição de Ulpiano, publicum é tudo aquilo que diz respeito à res publica: 

uma iurisdictio-potestas de publica introducta deve ser pensada, assim, como o officium de 

dizer o direito e firmar a aequitas não em interesse próprio, ou ainda, como conjunto de 

poderes desempenhados pelo bem da coisa pública126 (bonum publicum e publica utilitas127).  

Por que potestas? Aos romanos, sem dúvida, não passava despercebido que o 

exercício da iurisdictio tendia à existência de formas de execução derivadas da própria 

autoridade, como expressava a tese de Paulo acerca da coercitio modica implícita na 

delegação de iurisdictio e o rol exemplificativo de poderes de Ulpiano. Foram os medievais, 

no entanto, que equalizaram os termos iurisdictionem habere e potestatem habere. Nesse 

ponto, não obstante a ser direcionada à sociedade feudal da Alta Idade Média, cabe a acertada 

consideração de Norbert Elias feita há mais de oitenta anos: 

Constitui uma precondição para compreender a sociedade feudal não considerar 

nossas próprias ‘formas legais’ em um sentido absoluto (...) Os vínculos entre o 

sistema jurídico e a estrutura de poder são atualmente mais longos, em 

conformidade com a maior complexidade da sociedade. E uma vez que o sistema 

judiciário frequentemente opera independentemente da estrutura de poder, embora 

nunca inteiramente, é fácil esquecer o fato de que a lei neste caso é, como em todas 

 
necessitate, a principalibus ex voluntate; hocque imperator dicit suadendo, Digna Vox, etc.”, Piacentino Summa 

Codicis, r. de leg. et cons. [C. 1.14]. Em mesmo sentido o Comentador Albérico de Rosate: “Notat quod princeps 

princeps, seu Imperator ligatur contractu naturali cum subdito: quia non potest princeps solere ea, quae sunt iuris 

naturalis”, Albérico Rosate, Vocabularium utriusque iuris (= Dictionarium Alberici), l. P., v. princeps, § 

princeps est lex animata in terris, additio.  
126 Glossa [Acúrsio], l. huius studi, ff. de iust. et de iure, [Ulp. 1 inst. D. 1.1.1.2], gl. publicum:“ad statum 

conservandum, ne pereat. Sed cum publicum ius sit in sacris et similibus hoc etiam in qualibet villa fiat, qualiter 

pertinet ad statum rei Romanae tantum? dic quod villam quamlibet conservari, et ibi talia fieri, pertinet ad 

civitatem Romanam: cum non esset perfecta, nisi ex suis partibus constaret: ut j. tit. j. l. j. nec placet quod dicas 

publici appellationem ad alia loca referri, quam Romanae civitatis: ut j. de ver. sig. l. eu. qui vectigal”. E também 

em Glossa [Piacentino], l. item lapilli, ff. de div. rer. [Florent. 6 inst. D. 1.8.3], glo. item lapilli: “(…) publica 

autem sunt communia, vel in communi ussu: sed non concedutur occupanti: quod sit corra Pla. qui dicebat omnia 

publica esse communia”. Para Aquino, o fim último do officium regis é o bem público (Aquino, de reg. princ., 

1.15).  
127 Nos termos do Comentador Albérico de Rosate, “propter bonum publicum quia publice interest”, Albérico de 

Rosate, In primam Digesti Veteris partem Commentarii, l. ius dicentis, ff. de iurisdictione [Ulp. 1 reg., D. 2.1.1], 

14º. V. CRESCENZI, Per una…, cit. (nota 108), 2008, p. 269-270; F. CALASSO, Medio evo, cit. (nota 3), 1954, p. 

478-382. Afirmação perfeitamente condizente com a definição de São Tomás (Summa Theologica, I-II, qu. 90, 

art. 4 ([lex] nihil aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, abe o qui curam communitatis 

habet, promulgata).  Como destacou Bockënförd (p. 293), “(...) um bem público, isto é, o bem comum a todos os 

indivíduos, voltado para o atingimento de uma finalidade própria, fixada pela natureza: a felicidade na vida 

plena. O bem comum não é, assim, destacado do bem dos indivíduos, mas lhe superior. A realização da 

destinação natural dos indivíduos só pode ser alcançada por meio das relações comunitárias; o todo não é 

simplesmente a soma de suas partes, ele se antepõe a elas”.  
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as sociedades, uma função e símbolo da estrutura social ou – o que equivale – do 

equilíbrio do poder social. Na sociedade feudal essa relação era menos escondida. 

Era menor a interdependência entre pessoas e regiões. Não havia uma estrutura 

estável de poder que se estendesse por toda a região. As relações de propriedade 

eram reguladas diretamente pelo grau de dependência mútua e pelo poder social 

concreto128. 

 

Embora Elias não se refira especificamente à iurisdictio – o que é uma meia-verdade 

se considerarmos, com Bártolo, a equiparação entre iurisdictio e dominium que vemos a 

seguir –, uma vez identificado esse vocábulo com a teoria estruturante do poder no mundo 

medieval, operada por juristas, torna-se clara sua pertinência. Direito e poder, se não bem 

separados no mundo moderno, são conceitos que têm relações intrincadas na teoria política e 

na teoria constitucional. De um modo geral, os modernos tendem a legitimar primeiro o poder 

e o direito como seu instrumento de modo que, como falava N. Elias, a sua relação é menos 

visível. Na Europa, desde a Antiguidade tardia até o medievo carolíngio e merovíngio, a 

ligação entre os homens e a terra em que viviam tendeu a gerar relações – sociais, políticas e 

jurídicas – marcadamente locais, nas quais, os laços substantivos e formais eram plenamente 

reconhecíveis. Até os séculos X e XI, laços de fidelidade e terra, força física e o quantum 

produtivo eram os fatores que explicavam ex facto o poder de um barão, de um visconde, de 

um senhor feudal ou de pretensos reis129. Não espanta que uma vez desintegrada 

gradualmente a fase mais belicosa da sociedade guerreira (acerca disso, pensamos  no período 

posterior ao Tratado de Verdun130 em 843, que dá início à dissolução do reino dos francos) e 

às portas do renascimento do direito romano em Bolonha essa realidade de mais de cinco 

 
128 NORBERT ELIAS, O Processo Civilizador, trad. Ruy Jungmann, Rio de Janeiro, Zahar, 1993, 2 vol., v. 2 

(Formação do Estado e Civilização), p. 62 [original Über den Prozess der Zivilisation, Basileia, Falken, 1939].  
129 “O aumento do poder social coube inicialmente [refere-se o sociólogo ao que chama de “período de 

integração” do séc. XII] aos senhores feudais mais ricos devido ao tamanho das propriedades de sua família, de 

suas terras não enfeudadas. Nesse aspecto, os que usavam a coroa não diferiam dos demais grandes senhores (...) 

Porém, nada disso implica dizer que, nesse estágio, uma máquina governamental realmente estável pudesse ser 

estabelecida mesmo em um território desse tamanho [i.e., pequenos e médios reinos] (...) Seria necessária ainda 

uma longa série de lutas, lutas constantemente reativadas, antes que reis, duques e condes pudessem consolidar 

seu poder social até mesmo em seu próprio território (...) A comercialização e monetarização, em lento 

crescimento, por conseguinte, favoreciam os poucos grandes proprietários de terra e senhores feudais e não a 

massa dos pequenos. A superioridade dos reis, duques e condes, porém, não era ainda nem remotamente tão 

grande quanto mais tarde, na era do absolutismo”. N. ELIAS, O Processo Civilizador, cit. (nota 128), 1993, vol. 

2, p. 67-68.  
130 Isto é, o tratado firmado pelo “rei dos francos e dos lombardos” Lotário I (795-855), filho de Luís, o Piedoso 

e neto de Carlos Magno, diante de uma coalizão juramentada formada por seus próprios irmãos – Carlos, o 

Calvo, e Luís, o Germânico –, dividindo o anteriormente uno império dos francos em três reinos. Em 855, 

Lotário dividiu a porção do império que lhe cabia – o Lotharii regnum composto do norte italiano e a Francia 

media – entre seus três herdeiros (Tratado de Prüm). Somente a partir de Oto I, na segunda metade do século 

seguinte, o Sacro Império germânico esboçaria pretensões quanto ao norte da Itália, com resultados sempre 

pouco significativos até a dinastia de Frederico I e a Dieta de Roncaglia (jamais sem resistência), já no tempo 

dos Glosadores. W. BLOCKMANS – P. HOPPENBROUWERS, Introdução, cit. (nota 48), 2014, p. 154-158, p. 247-

261.  
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séculos se fizesse sentir de modo evidente. Se a função do bom regedor – o imperador é 

tomado como um justo iudex – é a de indicar o direito no mundo dos homens, que melhor 

modo de o caracterizar que não uma potestas legitima?  

Legitimidade, entendamo-la em termos técnicos, não é “mera ideologia”131 dos 

jurisconsultos medievais. Embora fosse plenamente possível investigar as adesões ou 

preferências políticas de Glosadores e Comentadores (para não falar, naturalmente, nos 

canonistas), identificando aqui e acolá a quem pessoalmente prestavam lealdade, a 

legitimidade de que se fala na definição de iurisdictio é um elemento subjetivo anexo ao 

domínio objetivo de poder132. Se a potestas pode ser qualificada como legitima, isso significa 

que as situações concretas entre os homens, em suas posições naturalmente desiguais, são 

revestidas de uma camada própria, do plano da simbologia autorreferente da linguagem 

jurídica. A genuína autoridade – aquela que goza dos favores do Corpus Iuris Civilis – não se 

define unicamente por questões factuais, mas por processos de aferição de legitimidade e, a 

partir do medievo central, essa legitimidade é definida claramente através do direito. 

As definições dos Glosadores para a finalidade da iurisdictio guiam diretamente a 

questão da gênese da norma jurídica – um ponto sensível na teoria do direito – no direito 

intertemporal e no que chamamos hoje de “metodologia e hermenêutica jurídicas”. Como se 

viu, o poder público (i.e. legítimo) da iurisdictio diz  respeito tanto a expressar o direito de um 

caso concreto quanto a instituir a aequitas. A iurisdictio não é simplesmente qualquer 

potestas, mas uma potestas statuendi – um termo que ganharia particular relevo um século e 

meio depois, com Bártolo; não havia dúvida entre os Glosadores a respeito de que dizer o 

direito (seja no sentido de um iudex seja no sentido de um legislator) é um descortinado ato 

de poder. 

 
131 É particularmente importante destacar metodologicamente que um objeto de pesquisa como este – um objeto 

linguístico no interior dos textos jurídicos – é, em si mesmo, uma interpretação da realidade social que vigia no 

medievo. Afasta-se, assim, a posição tradicional, presente desde a tradição marxista até a concepção clássica de 

T. Adorno e da Escola de Frankfurt, que separa ideologia (“falsa”, não correspondente ao real) e realidade, ou 

ainda, entre “consciência de si” e realidade (como para P. Bourdieu). A própria questão “os jurisconsultos 

acreditavam em seu conceito de iurisdictio?” perde sua razão de ser. Interessa menos em nossos objetivos 

“desvelar as estruturas profundas” da realidade social e cultural (assumindo uma posição externa à linguagem 

que se está estudando), e mais proceder a uma tentativa de compreender o significado da compreensão daqueles 

agentes sobre seu mundo. Iurisdictio é, nesse sentido, nosso explanandum, mas também explanens. Podemos 

tranquilamente afirmar que a iurisdictio dos doctores medievais é “ideológica” se tomarmos como função 

primária da ideologia não uma dissimulação intencional da realidade, mas uma função de orientação e 

normatização da experiência, de modo que nossa postura é a de levar a sério os textos jurídicos tais quais se 

apresentam.  
132 Weberianamente destacado por P. COSTA, Iurisdictio…, cit. (nota 3), 2002, p. 82-84, 91.  
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Tamanha era a distância entre a iurisprudentia medieval e a ciência jurídica moderna. 

Conta esta com sua distinção expressiva entre as atividades de legiferar e julgar; para aquela, 

o verbo statuo (statuere) dizia respeito àquelas duas operações lógicas que foram 

diferenciadas no dogma moderno e na teoria do Estado nacional. O legem condere e o ius 

dicere fazem ambos parte da iurisdictio. Pensando o direito humano como tradução positiva 

de uma ordem pré-existente, o detentor da iurisdictio, quando da atividade legiferante, traz 

para o mundo humano e histórico a mais fidedigna cópia da aequitas que existe na ordem. É 

nesse sentido que o principal interpres medieval da ordem pré-existente é o princeps133, um 

servus aequitatis, conquanto a interpretação do imperador é justamente o ponto de 

Arquimedes entre a aequitas rudis que está aí no mundo e a aequitas constituta dos 

homens134. O imperador não faz mais do que servir à primeira, traduzindo-a na forma de 

 
133 O tema é relevante, porque toda interpretação – já sabiam os medievais – possui limites, uma moldura da 

qual não pode sair: definir a iurisdictio (em termos de aequitatem statuere) é uma forma de teorizar a respeito da 

autoridade legítima, mas pode servir igualmente para definir limites para sua atuação (precisando, por exemplo, 

a expressão princeps legibus solutus est). Nesse sentido, embora a interpretatio principis não funcione de modo 

muito diverso da interpretatio prudentium, suas consequências são relevantes. Vejamos. A diferença entre as 

duas está no objeto; uma vez que o princeps é um servo da equidade, a sua tarefa de translado se dá na própria 

aequitas, razão pela qual se exprime na digna e excepcional função de legem condere (Bártolo), atividade 

voltada ao fim de aequitatem statuere. Já os jurisconsultos são homens de prudentia, isto é, de um conhecimento 

da esfera da razão prática (e, visto supra, os Glosadores se percebiam exatamente como intérpretes que 

conectavam os textos ao seu contexto). De modo similar, juízes realizam também eles, ao judicar, uma tarefa de 

translado entre o caso concreto (o negócio, a pena etc.) e o direito tal qual colocado (o costume, as leis locais, 

etc.). Da diferença de objeto decorre a diferença de amplitude: a iurisdictio do imperador tem que ver com 

normas de alcance mais amplo (generaliter). Os textos são elucidativos. Assim, nas Questiones (escritas ainda na 

primeira geração dos Glosadores) diz-se: “’inter ius et aequitatem’, item et alia legum interpretatio solius 

principis est. Dicitur econtra licere iudici leges interpretari procedendo scilicet ad similia. Solent et alii 

precipiendo disputando iura interpretari. Sed et consuetudo legum dicitur interpres. Est interpretatio que quamuis 

recte se habeat, nichil [tamen] in se necessitatis habet: disputantium forte seu precipientium. Alia est que 

necessitatem quidem habet, sed in specie dumtaxat: iudicis enim interpretatio tenet in eo negotio quod ipse 

decidit, set non est est aliis iudicibus hoc exemplo iudicandum. Que autem generaliter optinet, principi competit 

soli”, Pseudo-Irnério Questiones de iure subtilitatibus, III, 1-2. Em um século no qual os pensadores italianos já 

tomaram por tabula rasa a limitação factual do poder do imperador, o Comentador Bártolo de Sassoferrato 

afirma que o princeps “est solutus legibus tamen aequum et dignum est quod legibus vivat, ita loquitur hic, unde 

ipse submittit se legibus de voluntate, non de necessitate”, Bártolo, In primam et secundam Codicis partem 

commentaria, l. digna vox, r. de leg. et const. princ. et edic., [Theod. et Valent, C. 1.14.4(429)], §1º. Seu pupilo 

Baldo de Ubaldis afirmou que “Princeps est criatura rationabilis habens potestatem supremam, sed inquantum est 

rationalibis debet obedire rationi” (Bártolo, Consilia, 3, 277). E embora não se seja de estranhar que um 

canonista medieval tivesse suas razões para atestar as limitações ao poder do imperador, são elucidativas do 

siciliano Niccolò Tedesco (ca. 1386-1445), benedinito formado em Bolonha, arcebispo de Palermo, conhecido 

em seus opúsculos como Panormitano [Abbas Panormitanus], autorizado como lucerna iuris do direito canônico 

de seu tempo. Afirma o canonista: “ego tamen dicerem quod ubi non subest legitima causa veniendi contra ius 

positivum princeps peccat illud violando quia debet facere ut bonus paterfamilias, quia data est ei potestas 

pascendi oves, non autem turbandi seu molestandi et debet procedere ex rectitudiene iustitie et equitatis, non 

autem ex affectione speciali”, Panormitanus, tit. Que in ecclesiarum, Commentaria in libros Decretalium 

[X.1.2.7], §10, apud J. CANNING, The Political Thought, cit. (nota 78), 2003, p. 459-460.  
134 A interpretatio principis se dá justamente entre esses dois momentos, a aequitas rudis e a aequitas constituta. 

“Aequitas quidem huic operi materia prebet: ea ratione quid sit aequitas uidendum est. Equitas enim est rerum 

conuenientia, que cuncta coequiparat [et in paribus causis pari iura desiderat]. Que et iustitia est ita demum, si ex 

uoluntate redacta sit: quicquid enim aequum, ita demum iustum, si est uoluntarium. Rudis aequitas est de qua 

nondum quicquam dictum erat, set per principes tantum ad sanctionem redacta est, ut in rebus divinis. Equitas 
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norma, um internúncio de duas dimensões. A iurisdictio não é um lugar simbólico de normas 

criadas ex nihilo para modificar a realidade135, mas para estabelecer normas que a explicitam 

tal qual é136.  

Azo Pórcio leva a definição dos civilistas de Bolonha adiante. Salientado, desde 

Irnério, que iurisdictio é uma palavra para o poder, e que esta iurisdictio-potestas deriva de 

uma necessidade que diz respeito aos fins do bem comum, para Azo a definição ainda poderia 

ser refinada. Para esse propósito, a primeira novidade é que explicou em sua Summa Aurea 

que a própria palavra iurisdictio deriva da combinação dos termos ditio137 (quod est potestas, 

acrescenta) e ius, e interpreta ele mesmo tal ditio como uma potestas legitima. Dizer o direito 

é um fim do poder legítimo e é o poder que, por si só, justifica a existência e as atribuições 

daquele que a detém (iurisdictionem habere). Direito e poder político são indissociáveis.  

A história apócrifa envolvendo Azo e Lotário é especialmente elucidativa para a 

relação entre iurisdictio e potestas, servindo também de casus para Azo ofertar maiores 

contornos da definição na Summa Codicis, razões para retomar a história à luz da definitio. 

Conta Odofredo que o imperador Henrique VI, assim como fizera seu antepassado Frederico 

 
constituta est de qua iam tractatum erat veluti a lege XII tabularum vel a populo vel a plebe vel a senatoribus vel 

a pretoribus”. Vide Pseudo-Irnério [Rogério?], Summa Trecensis, exordium. §3 in finis (as variações de grafia do 

vocábulo aequitas são do original). A respeito da discussão a respeito da aequitas nas duas primeiras gerações 

dos Glosadores, veja-se A. PADOA SCHIOPPA, História, cit. (nota 3), 2014, p. 137-140.  
135 Daí o impacto e a relevância no pensamento medieval para as exceções à ordem. Deus é a causa primeira de 

tudo e, por regra, a natura rerum está de acordo com as causas segundas que instituiu. Em um mundo no qual 

não se espera que imperadores ou reis intervenham na ordem do mundo per se, e sim, que contribuam para a 

mantença do posto, aquilo que modifica, contraria ou ignora as coisas é da ordem do milagre e dos atos de Graça 

de Deus, passíveis de imitação por seus representantes na terra, o imperador e os príncipes. O “milagre” 

principesco e real podia se dar desde o plano físico e natural – temos em mente o clássico Les rois thaumaturges 

de Marc Bloch, a respeito do poder régio de cura – até o plano normativo. Como bem destacou António Manuel 

Hespanha no particular, convém lembrar que a graça não é uma brecha ao voluntarismo absoluto, porque 

permanece respondendo à aequitas, à recta ratio e às virtudes cristãs da piedade, honestidade e fé. Dessa 

maneira, não apenas é uma exceção que confirma a regra, como permanece razoavelmente distante de qualquer 

fundamento absolutista (à lá Bossuet), quiçá mesmo voluntarista (uma vez que, para civilistas e canonistas 

medievais, também a voluntas do príncipe é movida pela ratio, vide supra, notas 12 e 133). Veja-se A. M. 

HESPANHA, Cultura Jurídica, cit. (nota 3), 2010, p. 164-169; V. CRESCENZI, Per…, cit. (nota 108), 2008, p. 269-

289. 
136 P. COSTA, Iurisdict, cit. (nota 3), 2002, p. 142.  
137 O substantivo feminino ditio (dicio no latim clássico) expressa poder, dominação e autoridade, tanto no 

sentido de subjugação por força física e factual quanto por estar sob auctoritas, potestas, imperium e similares 

(v.g. Pomp. Enchr., D. 1.2.2.32, ... quot provinciae in dicionem venerant; em César, Bellum Gallico 1.31: sub 

alicuius dicione atque imperio esse; ou em Cícero, Verr. 2.4.27, nationes quae in eorum regno ac dicione sunt). 

Não deve ser confundido com dictio, que diz respeito a um ato de fala (actio dicendi), no sentido gramático e 

retórico, porque ditio/dicio tem carga potestativa, volitiva. Baldo de Ubaldi foi o responsável por compor 

additiones à obra de Durand; quanto a essa passagem, Baldo rememora a origem da concepção de iurisdictio 

como ius e ditio em Azo, mas preferiu a diferença de modo ainda mais claro: “non bene fuit sumptum de Azo, 

qui dicit in princ. Summae, qui dicitur a ditione, quod est potestas, et iure quasi iuridica, vel legitima potestas. & 

debet scribi ditio per unicum. Ad differentiam dictionis, quae est pars orationis”, Gulielmi Durandi, Speculum 

iuris, vol. I, partic. I, r. iurisdictio quid fit, §1º, add. potestas.  
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Barbarruiva, teria confabulado com os doctores de Bolonha. Diante de Azo Pórcio e Lotário 

de Cremona, perguntou Henrique se, na qualidade de princeps, possuía o merum imperium 

(pode-se considerar a primeira pergunta algo retórica), e se esse merum imperium seria um 

atributo exclusivo do princeps, ou se outros magistrados poderiam se dizer também detentores 

de merum imperium138. Após confirmar que o princeps possuía merum imperium – ponto 

pacífico entre ambos os doctores –, Lotário (a quem Odofredo acidamente julga ter sido mais 

soldado do que jurista) também rejeitou a possibilidade de outros magistrados possuírem-no; 

no máximo, magistrados poderiam deter algo inferior ao merum imperium, entendido, assim, 

em sua forma “pura”: o mixtum imperium.  

Azo, por sua vez, chega à conclusão diametralmente oposta: para ele, o merum 

imperium não era exclusivo do princeps e poderia ser ostentado por outros magistrados (o 

termo utilizado por ele é especificamente sublimes magistratus139). Henrique VI não deve ter 

ficado satisfeito com sua resposta e, se acreditarmos em Odofredo, assim como Frederico 

 
138 A história é narrada por Odofredo e a posição de Azo também foi registrada na sua Summa Aurea (Azo, 

Summa Codicis, r. de iurisd. omn. iud. [C. 3.13], §17). Conta Odofredo: “Sed hic queri consueuit cui competit 

merum imperium? Et certe nos dicimus quod merum imperium competit principi per excellentiam, et post 

principem ceteris maioribus magistratibus et clarissimis, quia si presides habent merum imperium, ut supra de 

offic. procon. et leg. l. Illicitas [Solent male] § Qui uniuersas, multo fortius maiores iudices. Vnde dominus 

imperator Henricus pater domini Frederici minoris qui regnabat modo sunt xl. anni tunc temporis: dominus Azo 

et dominus Lotarius docebant in ciuitate ista et imperator uocauit eos ad se pro quodam negocio, et dum una die 

equitaret cum eis fecit eis talem questionem: ‘Signori dicatis mihi cui competit merum imperium.’ Dixit Azo 

domino Lotario, ‘Dicatis mihi,’ et licet dominus Lotarius esset melior miles, tamen dominus Azo fuit melior in 

iure nostro, et debetis scire quod dominus Lotarius diligebat multum dominas et libenter eas uidebat, licet postea 

fuerit factus archiepiscopus Pisanus, et propter eum fuit facta decretalis, extra. de foro compet. c. Si diligenti. Et 

dixit dominus Lotarius ex quo uult dominus Azo quod prius eo dicam, dico quod uobis soli competit merum 

imperium et non alii. Postea dixit imperator domino Azo, ‘Vos quid dicetis?’ Dixit dominus Azo in legibus 

nostris dicitur quod alii iudices habent gladii potestatem, sed uos habetis per excellentiam, tamen et alii iudices 

habent ut presides prouinciarum, ut supra de offic. presid. l. Illicitas § Qui uniuersas multo fortius alii maiores; 

ex quo non reuocatis iurisdictionem magistratuum, alii possunt exercere. Quando fuerunt reuersi ad palatium 

dominus imperator misit domino Lotario unum equum et domino Azo nichil. Vnde dominus Azo dicit in summa 

huius tituli, ‘Dico merum imperium competere soli principi per excellentiam, tamen alii possunt exercere merum 

imperium ut presides prouinciarum, multo fortius maiores iudices per § Qui uniuersas et si propterea i. Propter 

ista uerba amis[s]it equum, non tamen fuit equum, quia bene dixi de iure et non dominus Lotarius.’”, Odofredo, 

Lectura in Primam Digesti Veteri, l. imperium, ff. de iurisdictione [Ulp. 2 de off. quaest, D. 2.1.3], §§8-9º.  
139 Azo não explicita na passagem quais são esses magistrados elevados (sublimes) ou a razão para merecerem o 

adjetivo. Em outra passagem, Azo afirma que são possuidores de sublimiores potestates aqueles que podem 

condenar à pena capital em publica iudicia (morte, deportação, aquae et ignis interdictio, vide Paul. 15 ad ed. 

praet., D. 48.1.2) ou confirmar uma sententia capital do imperador, tal como a prerrogativa dos prefeitos da Urbe 

e do pretório, Azo, Summa Codicis, r. de poenis [C. 9.13], §8º. Isso nos leva a conjecturar – tomando sublimus e 

sublimior como aparentes sinônimos na pena do Glosador – que Azo se refere, assim, aos detentores de 

iurisdictio que possuem potestates gladii, isto é, o merum imperium (Azo, Summa Codicis, r de iurisd. omn. iud. 

[C. 3.1], §15). Bártolo de Sassoferrato (vide infra), por sua vez, ao comentar D. 2.1.3, utilizou as expressões 

iudicis officio nobili e iudicis officio mercenario para distinguir entre os “juízes” detentores de imperium 

(nobiles) e aqueles que possuem uma iurisdictio mais humilde, dita simplex (mercenarios). Decorrência disso, 

para Bártolo, os detentores de imperium podiam atuar por iniciativa própria, dentro de seu próprio foro, enquanto 

o “mercenário” age apenas quando provocado. Registre-se, de qualquer modo, que o uso mais preciso do termo 

por Bártolo – resultado de seu esquema de divisão da iurisdictio – é herança da clareza que, após Azo, os 

Glosadores teriam quanto à interioridade do imperium na iurisdictio. 
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Barbarruiva, presenteou Lotário com um cavalo. Vejamos como Azo descreveu a quaestio 

imperial: 

 

An autem hoc merum imperium soli principi competere[?], & eum solum habere 

quidam dicunt. Diciturque in eo merum, eo pure & fine alterius praelatura [vel 

potius mistura] habeat. Sed certe etiam sublimes magistratus habent merum 

imperium, ut videtur notari ff. de iudi. l. j. Si bona est definitio legis, quam diximus. 

Nam & præsides prouinciarum habent ius gladii, ut ff. de offi.praesi. l. illicitas. §. 

qui universitas. Magistratus vero municipales non habent. ff. eodem, l. 

magistratibus. Plenam ergo, vel plenissimam iurisdictionem soli principi competere. 

Dico: cum lege Hortensia populus ei, & in eum omne imperium, & omnem 

potestatem transtulerit, ut instit. de iure nat. §. sed quod. ut ipse solus statuere 

generalem possit æquitatem, ut C. de leg. & const.l.j. quod innuit iurisdictionis 

definitio: sic enim dicit, aequitatis statuende. Concedo tamen qui quilibet 

magistratus in sua ciuitate ius nouum statuere pot[uit], ut ff. quod quisq. iuris in alte. 

stal.j. Sed merum imperium et aliis sublimioribus potestatibus competere dico, licet 

ob hoc amiserim æquum: sed non fuit aequum. Diciturque merum eo q. purum est, 

id est separatum ab omni pecuniaria controversia: corporis enim, vel animae, vel 

ciuitatis, vel libertis (ut dictum est) continet versione140. 

 

 

 Como podemos ver, Azo afirma que, embora magistrados municipais não possuam 

merum imperium, pelos textos justinianeus, os praesides provinciarum, sem dúvida, estavam 

munidos do ius gladii, um elemento essencial do merum imperium segundo Ulpiano; na 

opinião de Azo, também outros sublimes magistratus podem possuir o merum imperium (na 

passagem de Odofredo, fala-se apenas em alii iudices). Pode até ser o caso de, em dado 

momento do tempo, apenas o imperador deter o merum imperium, mas do ponto de vista 

lógico a não exclusividade desse poder ainda vigora. E o Glosador vai mais longe: 

magistratus in sua civitate ius novum statuere potuit, uma afirmação de não poucas 

consequências práticas para um jurista que assenta a capacidade do populus (sive universitas, 

um ente diferente dos cidadãos individualmente tomados) criar o direito141. Se fosse 

 
140 Azo, Summa Codicis, r. de iurisdictione omnium iudicum [C. 3.13], §17.   
141 O passo fora dado. Antes de Azo, a posição dos Glosadores pode ser exemplificada nesta glosa de Piacentino: 

“Porro hodie... solus Imperator, vel cui Imperator permisit, potestatem habet condendi iura et interpretandi. Ergo 

hodie nec populus Romanus nec Senatus”, Piacentino, Summa Codicis, r. de leg. et const. princ. et edic. [C. 

1.14]. O poder legiferante não está ainda plenamente diluído: existe uma posição original que garante sua 

validade, de modo que o processo de poder segue rastreável em seu momento formativo (que é o princeps). No 

entanto, é importante observar que Azo não abandona aquilo que Pietro Costa chamou de uma linguagem acerca 

da validade do processo de poder, presente no modo como Glosadores conceberam iurisdictio e potestas. Para 

Azo, afirmar que entes coletivos como o populus ou o Senado romano podem legislar não é um disparate porque, 

em última instância, a auctoritas do princeps o permite mesmo após a concessio: “nec obstat quod dicitur, soli 

principi licet legem condere. inf. eod. l. ult. quia & Senatus, & praefectus, & iurisconfulti condunt ex principis 

authoritate” (Azo, Summa Codicis, r. de leg. et const. princ. et edic, [C. 1.14], §9. Não sem razão Azo não se 

afasta dos signos do Corpus Iuris Civilis – o Senado, o populus Romanus, os prefeitos e governadores de 

província etc. –, porque eles representam o limite textual e de categorias jurídicas disponíveis aos Glosadores 

para analisar tecnicamente seu mundo. Azo oferece uma primeira aproximação sem intermediários entre a 

validação normativa e dados da realidade na medida em que o magistratus dos textos romanos é equiparável ao 

magistrado citadino (também o podestà italiano seria equivalente, para Azo, ao defensor civitatis, não de um 

modo legítimo, mas porque usurpam tal condição na prática). Apesar desse esticamento notável da linguagem 
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necessária outra prova de que os Glosadores não estavam alheios ao mundo, ainda que 

primordialmente se vissem como acadêmicos encarregados de uma sóbria tarefa de 

interpretação, aqui está ela: Azo, sem qualquer temor por estar diante de seu imperador, não 

pôde deixar de negar a pluralidade de imperia – realidade fática –na península itálica e Europa 

afora. O ius gladii e, com ele, o merum imperium, espraiara-se, em alguma medida, pelo 

mundo, razão pela qual os próprios imperadores tiveram de gastar muito de seu tempo em 

solo italiano.  

No entanto, Azo tampouco disse que o princeps em nada se diferenciava de outros 

magistrados, incompreensão pela qual considerou non aequum a recompensa dada a Lotário.  

Ainda que os dados da realidade normativa estivessem exigindo dos jurisconsultos, levando à 

definição mais sofisticada de iurisdictio por Azo, igualmente sua expressão ainda é feita no 

meio da validade do Corpus. Se o princeps deseja perceber em que consistia a sua 

prerrogativa única, a resposta não estava no conceito de merum imperium. Era preciso olhar 

para algo mais amplo, o próprio fenômeno juridicente.  

Técnica e juridicamente, tratava-se de discutir a iurisdictio, depois os modos imperii 

(merum imperium, mixtum imperium, ius gladii, modia coercitio etc.). O imperador e os 

demais magistrados se diferenciam não pelo merum imperium, mas pelo grau e alcance de sua 

iurisdictio, pois – defende Azo – o imperador possui plenissima iurisdictio, enquanto todos os 

demais magistrados possuem minus plena iurisdictio142 comparada àquela sua; por sua vez, a 

iurisdictio de um magistrado é considerada plenissima em relação àquela de um magistrado 

inferior. Como disse para outros fins Pietro Costa, a iurisdictio, como poder, é sempre uma 

 
romana, ainda não havia lugar plenamente independente para as comunas italianas ou para os reis medievais nos 

textos de Azo do mesmo modo que na literatura dos Comentadores. Nesse sentido, “i concreti, individuati 

fenomeni sarebbero venuti dopo; tanto più fenomeni come la legislazione comunale, della cui forza e stabilità il 

giurista poteva ancore dubitare”, P. COSTA, Iurisdictio…, cit. (nota 3), 2002, p. 207. Evidentemente, essa e outras 

aporias não satisfariam os jurisconsultos medievais para sempre, que perceberiam a necessidade de vencer esse 

déficit de realidade. No ponto, P. COSTA, Iurisdictio…, cit. (nota 3), 2002, p. 198-202; cf. D. LEE, Popular 

Sovereignty, cit. (nota 48), 2016, p. 35-39; B. TIERNEY, Religion, Law, cit. (nota 20), 1982, p. 56-60. 
142 “Diuiditur autem iurisdictio, quia alia plenissima est, & ea est in solo principe: alia est minus plena 

[iurisdictio], & ea est in ceateris magistratibus. Magistratus tamen caeteri etiam dicuntir plenissimam habere 

respectu inferiorum se, vel post principes, ut ff. de officio proconsul l. si in aliquam. §. ult & l. ideo”. Azo, 

Summa Codicis, r. de iurisd. omn. iud. [C. 3.13], §2. Tal distinção tem menos a ver com uma divisão 

estratificada (no sentido das outras três divisões, vide infra, nota 144) do que com uma comparação relacional 

entre poderes. Dessa forma, é possível falar em uma plenissima iurisdictio que pertence apenas ao imperador 

(semelhante à plenitudo potestatis do direito canônico ao Papa), mas também que toda iurisdictio é mais 

abrangente (plenissima) comparada àquela de autoridades menores na escala de validação de poder pensada nos 

termos hierárquicos do Corpus Iuris Civilis, vide infra, nota 154. 
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forma de relação143, extraindo os referentes da escala de poder do mundo da vida. Ressalta 

Azo que, entre aqueles que possuem alguma modalidade de iurisdictio, também existem 

relações e foros específicos e plenissima iurisdictio é palavra-chave para compreensão: o 

imperador possui “poder” sobre todo o mundo144, mas esse poder está na forma de uma suma 

iurisdictio, isto é, uma espécie de iurisdictio que inclui a máxima potestas condendi leges, de 

modo que o imperador solus (potest) statuere generalem aequitatem, diferenciando-o da 

minus plena iurisdictio que decorre do ius magistratus. 

Eis assim uma inversão na interpretação dos fragmentos romanos que não pode ser 

subestimada: iurisdictio se tornou o genus para se referir ao processo constitutivo de poder e a 

autoridade legítimas; e o merum imperium, uma de suas espécies, ainda que a mais elevada 

delas. A iurisdictio se sedimenta como a pedra fundamental do direito público medieval, 

incluindo todos os poderes, inclusive e para além do ius gladii. O que diferencia os 

“magistrados” entre si e o princeps dos magistrados, na resposta consensual dos Glosadores a 

partir de então, é que existem diferentes iurisdictiones ou melhor, diferentes espécies. O 

princeps possui sua plenissima iurisdictio; os magistrados, suas próprias formas de 

iurisdictiones; até mesmo os cidadãos privados podem possuir uma forma de iurisdictio de 

menor alcance, como o pai sobre os filhos e o marido sobre a mulher. 

 
143 P. COSTA, Iurisdictio…, cit. (nota 3), 2002, p. 75, 111. Costa está se referindo, em tais passagens, à relação 

estrutural de desigualdade entre aquele que iurisdictionem habere e aquele que está sujeito à potestas 

iurisdictionis.  
144 Questões de espaço não nos permitem entrar em maiores detalhes a respeito da teoria da concessio da 

iurisdictio e do imperium desenvolvida por Azo nesse fragmento (e, em outros fragmentos, para sua 

interpretação da lex regia). Os Glosadores de Bolonha inauguraram praticamente dois posicionamentos 

diferentes a respeito da lex regia e do modo de compreender sua função e seu significado no direito público: a 

majoritária teoria da translatio (irrevogável, de modo que a lex regia se tornava um ato histórico, um evento 

único que pertencia ao passado romano, sem condão de modificar o futuro), que seria retomada pelos 

Comentadores, e a teoria da concessio (pautada na ideia de delegação – mandata iurisdictio –, e fundada na 

possibilidade de revogação pelo populus, que permanecia como titular do seu imperium, inclusive do poder de 

iura condere). João Bassiano é o primeiro a pensar a lex regia em termos de concessio, mas seu principal 

representate foi Azo. Em C. 1.14.12.3 e C. 1.14.12.5 (fragmentos do título de legibus et constitutionibus 

principum et edictis) o texto justinianeu afirma que somente ao imperador (solus imperator) fora concedido a 

capacidade de criar leis (leges condere), de modo que ele é tam conditor quam interpretes legum. Azo aceita – 

com base na doutrina da lex regia – que, de fato, o povo romano transferiu sua potestatem legis condendae ao 

imperador. No entanto, destaca ele, transfere (e transtulit) deve ser lido como concedere; o povo romano 

(universitas sive populus) não abdicou (abdicaverit) do seu poder, mas manteve, para Azo, seu poder residual. 

Na visão de Azo, portanto, existem dois poderes remanescentes, duas capacidades jurídicas do populus: (1) a 

capacidade de cria direito pela via do costume (Juliano, D. 1.3.32.1), algo que os outros Glosadores rejeitaram; 

(2) a capacidade de revogar o poder de criação do direito concedido ao princeps. Azo, Summa Codicis, r. de leg. 

et const. princ. et edic., [C. 1.14], §8. Azo, Lectura (ad sing. leg. XII lib. Cod. Iust. comm.), l. soli imperatori, r. 

de leg. et const. princ. et edic., [C. 1.14.12.3 (539)], §51-52. Acúrsio, discípulo de Azo, seguiria o mesmo 

caminho e, por sua vez passaria tal entendimento a Odofredo. Para as consequências juspublicísticas e políticas, 

veja-se D. LEE, Popular Sovereignty, cit. (nota 48), 2016, p. 25-50. 
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O que outros Glosadores já intuíram, Azo pôde explicitar. A iurisdictio é uma relação 

de poder mensurável e, por isso, passível de ser discutida em termos de diferentes gradus, 

variando entre as balizas de uma iurisdictio máxima (merum imperium) e uma iurisdictio 

mínima (coercitio modica). Em outras palavras, sendo a iurisdictio o genus do fenômeno do 

poder, concebida como fenômeno juridicente (i.e., a justificação da autoridade normativa, nos 

níveis de interpretação, aplicação e criação) possuía espécies, e tais espécies se relacionavam 

umas às outras de modo estratificado e relativamente hierarquizado, garantindo sua inserção 

no esquema autorizativo secular de maior prestígio, o Corpus Iuris, garantindo a possibilidade 

de conectar a continuidade do Imperium e da Igreja com a pluralidade normativa e política 

reinante. Vejamos a divisio iurisdictionis de Azo e a descrição de cada gradus, por oportuno 

comparando ao texto de Acúrsio: 

Azo Pórcio: Potest & alia145 divisio iurisdictionis fieri: quia allia est merum 

imperium alia mistum, alia dicitur modica coercitio, quae etiam dicitur mistum 

imperium, ut ff. de offic. eius cui mand. est. iurisdic. l. ult. §. ult. Alia stat in nomine 

generali, quod ipsa sibi assumit, ut dicitur in adoptione, ut ff. de adopti. l. prima, §. 

In duas sunt ut ponatur pro his tantum, quae iure magistratus competent, & delegari 

ponitur: & ita ponitur ff. de offic. eius, cui mand. est. iurisd. l. j. §. ult. & ff. e. l. 

iubere. Quod autem nomine iurisdictionis contineatur merum imperium, probatur ff. 

de off. eius cui mand. est. iur. L. j. Sic enim dicit, Et ideo videntur errare 

magistratus, qui cum habeant publici iudicii exercitationem, iurisdictionem suam 

mandant. Si enim mandato iurisdictionis non contineretur merum imperium, ergo 

errare non dicerentur. Et ad idem potest induci princ. l. 2. eiusdem ti mandata 

iurisdictione a praeside, consilium non potest exercere is, cui mandatur, di est 

authoritatem minori, ann. prestare, ut manumittat: quia hoc desiderat cause 

cognitionem, ut Institu. quibus ex causa. ma. non poss. §. eadem & ita patet, quod 

 
145 “Alia divisio”, uma vez que precedemessa passagem as definições das outras duas divisões da iurisdictio, 

estabelecidas já pelos romanos: a distinção entre iurisdictio ordinaria vel delegata e entre iurisdictio voluntaria 

vel contentiosa. A primeira distinção tem que ver com a origem da iurisdictio: diz-se ordinária aquela que diz 

respeito a todas as causas universalmente, oriunda do costume ou da lei, sendo delegada [aos juristas medievais: 

é delegata iurisdictio aquela delegada apenas para certos casos; e mandata, quando delegada para a 

universalidade das causas como dispõe a Glosa ao fragmento de D. 1.21.1pr. de Papiniano] aquela ligada a 

causas singulares ou a tipos singulares de causas, por regra em concessão do princeps; a matéria aparece mais 

destrinçada nas glosas e comentários ao título D. 1.21, De officio eius, cui mandata est iurisdictio. Quanto à 

primeira distinção, sinteticamente dispõe Azo que: “Ordinaria est ea, quaedatur a principe non in una causa, vel 

duabus, vel etiam decem, sed uniuersali in omnibus causis, quas moueri contigerit in ciuitate illa, vel villa, vel 

castro. Delegata vero est, quae a principe, vel quolibet ordinario committitur in singularibus causis”. O tema da 

iurisdictio delegada também terá importantes inovações nos textos medievais, que decorrem da nova concepção 

de iurisdictio, vide infra. A segunda distinção sofreu menos inovações comparada às outras duas e segue 

relativamente próxima da concepção romana (Marcian. 2 Inst, D. 1.16.2pr.), i.e., uma iurisdictio voltada para a 

solução de litígios pelo magistrado e outra voltada para aperfeiçoar negócios ou contratos celebrados 

voluntariamente pelas partes. Quanto à segunda: “Item iurisdictio alia voluntaria, alia contentiosa. Voluntariam 

quis exercet, etiam antequam ingrediatur prouinciam sibi decretam: sed non ita in contentiosa ut ff. de 

adoptionibus l. emancipati .§. j. ff. eodem.l.ult. Et certe dicitur uoluntaria, quae exercetur inter uolentes, ut 

emancipatio, adoptio, & similia, ut ff. de adoptionibus, l. 2. in principio, & infra, de emancip. nec auus. 

Contentiosa est, quae redditur in inuitos, ut cum quid petitur ab aliquo, quia iudicium redditur in inuitum, ff. de 

uerb. oblig. l. inter stipulantem. §. j.”, definição mantida na Glossa Magna ao fragmento D. 1.16.2pr, reiterando, 

ademais, a sinonímia entre iurisdictio e potestas. Vide Azo, Summa Codicis, r. de iurisdictione omnium iudicum 

[C. 3.13] §3, §13.  
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iurisdictio genus est146 (...) Merum imperium autem est habere gladii potestatem, 

animaduertendi facinoros homines: quod etiam potestas appellatur, ut. ff. eo. l.3. 

uerbum quidem animaduertendi, specialiter mortem significat: diciture nim 

animaduertere, qui vertit alii animum, sed tamen id est. Et dicitur merum imperium 

si quis libertatem, vel etiam ciuitatem adimat. Quolibet enim istorum trium capitalis 

poena dicitur imponi, ut ff. de publi.iud.l.2.147 (...) Mistum vero imperium quidam 

appellant modicam coercitionem, ut Hug. diciturq[ue], mistum (sicut ipse dicebat) 

non quasi ex utroque, id est mero & iurisdictione mistum: sed quia ita inhaeret 

iurisdictioni, & iurisdictio ei, ut neutrum possit esse fine altero, ut ff. de off. eius cui 

man. est iur.l.ult.§.ult Sed mihi videtur esse quod ipse aperte negauit. & dominus 

Irner. voluisse uidetur: scripsit enim come & quali de diversis mistum: & ergo dico, 

& puto, ut ideo etiam dicat mistum148 (...) Porro mistum imperium secundum nos 

non competit magistratibus municipalibus. Sed alios, qui ipsum apellant modicam 

coercitionem, competit, ut ff. e.l.j.ius dicentius officium latissum est: quia facit ea, 

quae diximus esse misti imperii Respondeo est intelligentum (ut ait Irner.) de officio 

consistet in misto imperio, & iurisdictione: vel de eo qui dicit ius esse in criminali 

causa & ciuili, non ciuili tantum. Inde etiam est, quam non dixit officium iudicis, sed 

officium ius dicentis: non credens eum loqui de officio cuiús libet iudicis, quod 

exercet in definienda causa, sed de officio, quod ratione iurisdictionis & meri 

imperii habet, quod se extendit ad multa. Cum vero nomen iurisdictionis supponit 

pro his tantum, quae competunt iure magistratus, delegari potest, ut ff. de off. eius 

cui mand. est iurisdic.l.j.149.  

Glossa Ordinaria de Acúrsio: Dic ego quatuor esse gradus iurisdictionis. Nam alias 

merum [imperium], alias mistum [imperium], alias coercitio modica, alias remanet 

in suo nomine et iurisdictio appellatur (...) Sub mero Imperio dicimus contineri 

quadocumque tractatur de tribus capitulis, quae habemus, videlicet de persona, item 

horum amittamus, nam sententia dicitur capitalis: ut infra, de bononum possessio l. 

edicto praetoris. §.primo & de public. Iudic. quando duo interueniunt. Sub misto 

autem dicimus contineri quando duo interueniunt. Primum scilicet quod non sit de 

numero trium supradictorum. Secundum quod com causae cognitione dicatur esse 

cognoscendum: ut patet in exemplo hic possessio: ut infra, quis ordo in bono. 

possessio. ser. l. ii.§.dies & idem in similibus. Sub iurisdictione est omne id, quod 

competit iure magistratus. Quae autem illa sint tam ciuilibus, quam in criminalibus 

leuibus, dicitur in authent. de defen. 

ciui.§.nulla.&.§.iudicare.&.§.audient.collatio.iiii. Coercitio autem modica huic 

iurisdictioni inest: ut infra eodem.l.magistratibus.in.fin. & supra. titu.ii.l.fina.§.fln. 

Prima duo non delegantur etiam quo ad cognitionem, nisi in casu, quando 

proficiscitur (…) Quida tamen dixerunt ut diximus: ut P. & Gul. quod iurisdictio & 

mistum imperium idem errant: & unum sine altero esse non posset, ex eo quod 

legitur supra titul. ii.l.fina  (…) Imperium ponitur pro modica coercitione, non pro 

misto imperium150. 

 
146 Azo, Summa Codicis, r. de iurisdictione omnium iudicum [C. 3.13], §14.  
147 Azo, Summa Codicis, r. de iurisdictione omnium iudicum [C. 3.13], §15.  
148 Azo, Summa Codicis, r. de iurisdictione omnium iudicum [C. 3.13], §18 
149 Azo, Summa Codicis, r. de iurisdictione omnium iudicum [C. 3.13], §20.  
150 Glossa, l. imperium, ff. de iurisdictione [Ulp. 2 de off. quaest., D. 2.1.3], glo. mistum est. Relevante destacar 

ainda os seguintes comentários de Acúrsio: ao glosar a palavra potestas (exemplum est nam omnis capitalis 

poena, quae tripliciter contingit), poucas linhas antes, Acúrsio acrescenta “in mero consistit Imperio: quam 

potestatem omnis prasides habent (...) merum habet Imperium, licet quidam dicant merum Imperium soli principi 

competere”, Glossa, l. imperium, ff. de iurisdictione [Ulp. 2 de off. quaest., D. 2.1.3], glo. potestatem. Em 

Acúrsio, diferentemente de Azo, a definição de iurisdictio e seus quatro graus é destrinçada em D. 2.1.3 das 

outras duas distinções (ordinaria vel delegata; voluntaria vel contentiosa), e claramente a primeira divisão é 

importante para introduzir a segunda: “Eius [Irnerius] autem definitio est, ut diximus.s.eod.l.j. Sed cum delegatus 

iudex faltem habeat delegatam iurisdicionem (...) ergo delegare potest, quod est falsum, ut s.de.off.eius.l.i.j. Sed 

dic eum non habere generalem iurisdictionem, sed speciem iurisdictionis. Si autem universalitas iurisdictionis 

habet, suam delegare, posset (...) vel dic de iurisdictione scilicet, ordinaria”. Ao brocardo de Paulo iurisdictio 
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Se buscarmos sintetizar as diferenças entre ambos, ainda assim o que se sobressai é a 

semelhança que emerge da comparação151. À primeira vista, o maior descompasso se dá 

quanto à estrutura da divisão interna da categoria. Azo admite três graus básicos dentro da 

iurisdictio-gênero: merum imperium, mixtum imperium e, por fim, a iurisdictio-espécie (ou 

em sentido estrito). Seguindo seu professor, Acúrsio foi o responsável por oferecer uma 

ordenação dos graus  de autoridade juridicente em sua Glossa Ordinaria (ad D. 2.1.3) 

identificando não três, mas quatro gradações de iurisdictio: merum imperium, mixtum 

imperium, coercitio modica e, por fim, iurisdictio como espécie [remanet in suo nome; 

simplex]. Em Azo, a modica coercitio não aparece de modo independente, mas como uma 

pressuposição do mixtum imperium.  

Contudo, embora coloquem a modica coercitio em diferentes espaços – e, como se vê 

a seguir com os Comentadores, venha a ser diluída, a ponto de desaparecer na arbor 

iurisdictionis –, ambos aceitam a doutrina pauliana segundo a qual a iurisdictio é nula se não 

for acompanhada de uma mínima forma de imposição (coercitio modica), ainda que diversa 

da magna coerção do ius gladi. Isso se dá pela idêntica forma de conceber a potestas. Quanto 

ao conceito de merum imperium, objeto da disputa entre Azo e Lotário, Acúrsio concorda 

com seu mestre que tal modalidade de iurisdictio é aquela que mais transparece sua essência 

de poder: abrange a potestas gladii (“para o castigo dos facínoras”, em conformidade com a 

definição encontrada em D. 2.1.3), os julgamentos relativos a penas capitais (morte, 

mutilação, privação da cidadania ou da liberdade), acrescentando Acúrsio, por meio de 

sententia própria. Embora ambos não apresentem uma definição de mixtum imperium – 

aludindo, ao longo de suas explicações, a exemplos envolvendo bonorum possessio –, não é 

difícil distinguir aquilo que a separa da distinção de merum imperium. Enquanto aquele está 

mais ligado à esfera das coisas privadas e dos assuntos de expressão pecuniária, o merum 

imperium se destaca por sua natureza pública ou penal, por assuntos sensíveis envolvendo a 

vida física – mediante a possibilidade de aplicação de penas como morte e mutilação – e a 

vida jurídica na esfera social (v.g. nas penas de perda da cidadania ou da liberdade e 

 
sine modica coercitone nulla est (Paul. 18 ad Plaut, D. 1.21.5), anota Acúrsio à expressão etiam imperium que 

“non dicas merum vel mistum imperium: licet hoc quidam dicant: quia illud delegari non potest: 

ut.supra.ea.l.j.j.respond. sed modicam coercitionem, id est, castigationem ut statim supponitur infra”, Glossa, l. 

mand. iurisd, ff. de off. eius [Ulp. 2 de off. quaest., D. 1.21.5], glo. etiam imperium.  
151 Veja-se a comparação atenta de Jesús-Vallejo, que leva em conta outros Glosadores.  JESÚS VALLEJO F. DE LA 

REGUERA, Power Hierarchies in Medieval Juridical Thought: an Essay in Reinterpretation, in Ius Commune 19 

(1992), p. 7-12.  
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deportação). As categorias menores – iurisdictio-espécie, modica coercitio – dizem respeito 

às competências de magistrados municipais. 

Em ambos os autores, a divisio iurisdictionis tem relevância doutrinária e 

consequências práticas para a configuração da mandata iurisdictio, a delegação do poder 

juridicente. Uma vez que o merum imperium não é delegável, a delegação da iurisdictio – nos 

casos em que é cabível – é indissociável da delegação do merum imperium do delegante. Do 

mesmo modo, a iurisdictio, em sentido estrito (exercida em virtude do ius magistratus), 

também pressupõe a possibilidade de coerção (coercitio modica huic iurisdictioni inest).  

Assumindo a posição de Paulo, para ambos, toda iurisdictio implica  possibilidade de alguma 

forma de coerção à atividade juridicente. Consequência dessa concepção da iurisdictio (e de 

sua delegação) por estratos ou camadas está sintetizada na frase de Odofredo: “omnibus 

magistratibus permissum est defendere iurisdictionem suam”152. Ao mesmo tempo em que a 

teoria estrutural da iurisdictio reserva uma posição genuinamente única ao imperator – e essa 

posição, “superior” que seja o dominus mundi, não é a da soberania moderna153, mas de uma 

posição de autoridade, convalidada por Deus e pela ordem das coisas, muito mais algo que 

garante o sistema do que algo que o controla de cima –, serve para a construção lógica e a 

validação normativa (que é também simbólica) de ordines iudicum154. Espera-se que todo 

detentor do poder juridicente esteja preparado para defender sua própria causa. 

 
152 Odofredo, Lectura in Primam Digesti Veteri, l. qui iurisdictio, ff. de iurisdictione [Iav. 6 ex cas., D. 2.1.2], 

§3-5. Odofredo esclarece o funcionamento, regra geral, através do brocardo “cum quid mandatur alicui, et id 

videtur mandatus sine quo mandatum explicari non potest”. Desse modo, explica-se tanto os poderes daquele que 

recebeu iurisdictio por delegação – por exemplo, a possibilidade de citação por núncio ou epístola – quanto os 

poderes do detentor de iurisdictio ordinaria (iudices ou defensores civitates entre eles), como o poder de impor 

multas. 
153 A. CAVANNA, Storia, cit. (nota 3), 1982, p. 56-59; M. SENELLART, As Artes, cit. (nota 9), 2006, p. 41-45. 
154 Embora não possamos nos deter nas suas minúcias, é necessário ressaltar que além da teoria estrutural ou 

estratificada da iurisdictio, a partir de Azo (que, ao se referir a “certe (...) sublimes magistratus habent 

imperium”, indica já a necessidade de catagorização não apenas das formas de iurisdictio, mas das autoridades 

públicas) vemos também a consolidação teórica de uma ordo iudicis ou ordo magistratus medieval que é sua 

consequência logicamente necessária. Enquanto a estratificação da iurisdictio diz respeito ao gradus de poder 

juridicente, as ordines iudicum têm a ver com seus portadores (diríamos, em aproximação contemporânea, uma 

relação entre poderes e esferas de competência). Categorias como superillustres, illustres, spectabiles, clarissimi 

e simplices surgem para indicar a correspondente esfera de poder juridicente de cada autoridade; assim como a 

teoria da iurisdictio, a teoria da ordo magistratus vai se sofisticar com o tempo. Antes de Azo, Rogério já 

entendia que a iurisdictio “quo iurisdictio ita dividitur, quod alia dicitur communis et plena, et semiplena. 

Communis et plena, ut ipsius imperatoris; semiplena; alia ordinaria, alia extraordinaria” (Rogério, Summa 

Codicis, 3.7, r. de iurisd. omn. iud., §1º, in SAG 2). Azo tomou tal distinção em sua querela com Lotário, 

afirmando a iurisdictio plenissima do imperador (est in solo principe) e a iurisdictio minus plena dos 

magistrados, com a novidade – lastreada em uma concepção mais definida dos graus de iurisdictiones – de 

afirmar que “magistratus tamen caeteri etiam dicuntur plenissima haberem respectum inferiorum se, vel post 

principem”. Pouco depois, na França, um cuidadoso leitor de Azo, Guillaume Durand, de modo ainda mais claro 

definia que “dividitur autem iurisdictio, quia alia est plena, alia est semiplena. Plena iurisdictio in solo principe 

consistit (...) item ius ponit differentiam inter maiores et minores iudices (...) Vel distingue aliter, quia iudicium 
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Havia ainda muito trabalho a ser feito, todavia, após assentado esse princípio de 

mensurabilidade da iurisdictio. Nenhuma das duas estratificações acima era perfeitamente 

precisa: todas as categorias envolviam certas questões privadas e questões criminais (não 

obstante ao caráter predominantemente público e penal do merum imperium) e, com exceção 

da aplicação de penas capitais restritas ao portador do merum imperium e a assimilação da 

bonorum possessio como matéria de mixtum imperium, as zonas de penumbra permaneciam 

numerosas. A iurisdictio-espécie e a modica coercitio dizem ambas respeito à atividade 

judicante no seu sentido ordinário, especificamente à capacidade de iudices dare que Azo faz 

questão de referenciar, mas tampouco eram categorias perfeitamente claras. No entanto, o 

fundamento teórico estava estabelecido: o fenômeno juridicente é um fenômeno de potestas – 

dizer o direito e instituir a equidade no mundo são tarefas civis que pressupõem, em sua 

natureza, ainda que em diferentes medidas, algum poder de espada, algum poder normativo, 

ou ambos. 

Não apenas com o objetivo de esclarecer confusões terminológicas, mas para atender 

também às demandas que a realidade impunha ao pensamento jurídico, após seu germinar, a 

teoria da estratificação da iurisdictio cresceu para formas mais sofisticadas. Por essa razão, 

Pierre de Belleperche teceu explicitamente a distinção entre uma iurisdictio in genere sumpta 

(que abarca todo o fenômeno potestativo-juridicente), que abarca o imperium (e suas 

subdivisões) e a iurisdictio in specie sumpta (também com suas partições)155. Simplificou ele 

a estratificação ao extinguir a modica coercitio como categoria independente, retornando à 

formulação de Azo, oscilando os Comentadores dali em diante entre estratificações ternárias e 

binárias. Odofredo, por sua parte, fez corresponder às três espécies de iurisdictio também uma 

escala de gradação do poder: fala-se, a partir de então, em summa, media e modica 

 
alii sunt maximi, alii magni alii medii, alii minore salii infirmi (…) Maximi sunt superiilustres, ut Imperator & 

Papa, qui superomnes sunt (…) Magni sunt illustres qui sunt super spectabiles, ut in praefectus praetorio Orientis 

Illyrici, & praefectus Africae, praefectus urbis, & quaestor (…) Medii sunt spectabiles, ut magistrii militum, item 

praetor, item praefectus vigilum, item proconsul, item praefectus Augustalis, item praefectus Aegypti, item 

comes rerum privatarum, & come Orientis (…) Minimi sunt clarissimi, ut praeses provinciae item ciuitatum 

rectores (…) Intimi sunt defensores ciuitatum, vel locorum, & magistratus municipales, quod non possunt 

cognoscere ulta summam 300 solidorum [pena pecuniária] (…) Praedicti omnes ordinarii sunt, & merum 

imperium habent, exceptis defensoribus civitatum, & matgistratibus municipalibus (… ) ergo potestas civitatum 

nostri tempori mutilantes membra, & capita amputantes usurpant sibi merum imperium”, Gulielmi Durandi, 

Speculum iuris, vol. I, partic. I, r. iurisdictio quid fit, §1º. Complementarmente vejam-se os pontos levantados 

por JESÚS VALLEJO, Power Hierarchies, cit. (nota 137), 1992, p. 21-22; P. COSTA, Iurisdict, cit. (nota 3), 2002, 

p. 126-129.  
155 Pierre de Belleperche, Quaestiones vel Distinctiones, q. 85. Pierre de Belleperche (ou ainda Bellepértica) opta 

por uma estratificação binária da iurisdictio in genere sumpta. Divide o imperium em imperium magnum e 

imperium modico, subdividindo por sua vez o imperium Magnum em merum e mixtum; a iurisdictio in specie 

sumpta é cindida em iurisdictio maior e mínima. Embora outros juristas como Alberico de Rosate não viessem a 

acatar a mudança, como vemos a seguir, ela é importante na estrutura dos Comentadores.  
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potestas156, distinção que também aparece em Guillaume Durand, que buscou dar maior 

detalhamento a respeito das matérias que concerniam a cada uma dessas formas de potestates.  

Os textos poderiam ser multiplicados ao número de Glosadores na península itálica e 

seus leitores franceses ou ingleses, levando não a meras repetições dos doctores antecedentes, 

mas à continuação de seu trabalho, no particular um continuum entre Glosadores e 

Comentadores. Podemos encerrar a enumeração de exempla ao fixar as seguintes pedras 

fundamentais: (i) a iurisdictio é o núcleo semântico do pensamento jurídico para o fenômeno 

do poder legítimo, autorizado, que atua em conformidade com a ordem das coisas; (ii) sem 

olvido das outras formas de definir a iurisdictio, os Glosadores exprimiram nesse vocábulo 

uma concepção substantiva (no sentido de essentia) acerca do fenômeno juridicente-

 
156 Odofredo, Lectura in Primam Digesti Veteri, l. imperium, ff. de iurisdictione [Ulp. 2 de off. quaest., D. 2.1.3], 

§3-5. Para Odofredo, como para Azo, “hac lege dividit iurisdictionem: et dividitur iurisdictio in mero imperio, et 

mixto imperio et iurisdictione”. Após explicitar como seus predecessores entendiam essas três gradações, traz 

suas definições, mais claras do que novas. “Merum imperium est quaedam summa potestas de publico introducta 

continens aiaduer honem [sic] vel aliam gladii potestate, vel libertatis et civitatis et familie; vel civitates et 

familie privatione retenta libertate (...) Merum imperium est summa potestas de publico introducta penam 

inferens capitalem (...) non habent annexa pecuniariam utilitatem in exercendo merum imperium, (...) nam 

dicitur purum imperium (...) merum imperium competit principi per excellentiam”; “Mixtum imperium est 

quaedam media potestas de publico introducta partim ex iurisdictione collecta”; por fim, “iurisdictio est quaedam 

potestas, non dico summa vel media de publico introducta cum necessitate iudicandi iurisdicendi et equitatis 

statuendae: ac iudicis dandi permissa licentia quam hec difinittio”. Encontramos as mesmas definições no 

Speculum (1271), obra principal do canonista e bispo francês Guillaume Durand [Gulielmus Durandi, aport. 

Guilherme Durando] (✩ca.1230-†1296). Veja-se Gulielmi Durandi Speculum iuris, vol. I, partic. I, r. iurisdictio 

quid fit, § 10-11 (“Notandum quoque est quod iurisdictio alia est meri imperii, alia misti, alia modica coercitio… 

est aut merum imperium quaedam summa potestas...”). No Speculum há também uma importante peculiaridade, 

ainda que não levada às últimas consequências como fariam os Comentadores: diz Durand, embora o imperador 

seja o detentor por direito do merum imperium, “ergo potestates civitatum nostri temporis mutilantes membra, & 

capita amputantes usurpando sibi merum imperium”. Por sua vez, Iacopo [Jacobus, Giacomo, aport. Jácopo] 

d’Arena de Parma (✩ca. 1220-† ca. 1296), na segunda metade do século XIII, já podia afirmar lhanamente que 

a iurisdictio passa pelo princeps, detentor do merum imperium, mas que, igualmente, o magistratus municipal 

exerce uma função legiferante, i.e., o mesmo tipo de espécie de iurisdictio (“sed tamen Fredericus concessit 

quibusdam privilegium civitatibus, ergo non habentes legitime non faciunt, sed quid de civitatibus que non 

inpetranerunt sed exercuerunt per tanta tempora memoria non extat: ninquid habent ius meri imperii, vide Iacobo 

d’Arena, Commentarii in universum jus civile, Super Digestum Veteri, l. imperium, ff. de iurisdictione [Ulp. 1 

reg., D. 2.1.1], §4; e ainda, em mesmo sentido, “Sed quibuidam civitatibus Lombardie iurisdictionem et 

imperium concessit imperator Fredericus et ideo sua statuta sibi faciunt per sua consilia”, vide Iacobo d’Arena, 

Commentarii in universum jus civile, Super Codice, l. consuetudines, r. quae sit longa consuetudo [Const., C. 

8.52.2 (319)], §6. Jácobo também concebe a iurisdictio in specie uma “potestas audiendi et iudicandi 

questionibus civilibus in quibus est potestas iudicis delegandi extracta in scholis”, Iacobo d’Arena, Commentarii 

in universum jus civile, Super Digestum Veteri, l. ius dicentis, ff. de iurisdictio [Ulp. 1 reg., D. 2.1.1], §12. 

Jácobo d’Arena direcionou o conceito de merum imperium, tornando-o um conceito duplex noutro sentido 

complementar, de modo a compreender também o imperium, em seu sentido legiferante: “nam quoddam est 

merum imperium quod non subiacet alicui iuris necessitati, quaddam quod subiacet iuris necessitati. Prout 

imperium quod nulli subiacet iuris necessitati obtinet quod dicunt: nam illud vere est in imperatore, ut.C.de 

leg.l.digna vox de hoc non loquitur litera ista; de alio autem quod subiacet iuris necessitati loquitur lex mostra et 

istud non competit soli imperatori sed aliis”, cf. Jácobo d’Arena, Commentarii in universum jus civile, Super 

Digestum Veteri, l. ius dicentis, ff. de iurisdictio, [Ulp. 2 de off. quaest., D. 2.1.3], §3. Como demonstrou Costa, 

ainda que essa última distinção (duplex est merum imperium...) não tenha se enraizado, apontava para os 

aspectos mais pragmáticos e as exigências contextuais da segunda metade do século XII, que passam à agenda 

dos juristas a partir de Cino. P. COSTA, Iurisdictio, cit. (nota 3), 2002, p. 158. 
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potestativo; (iii) tal definitio não poderia deixar de lado a fática pluralidade normativa e 

política do medievo, firmando-se, a partir de Azo, uma teoria dos gradus iurisdictionis, de 

teor estrutural e estratificado, com consequências que tocam aos diferentes portadores de 

iurisdictio existentes, tanto na relação entre imperator e demais autoridades quanto na relação 

entre detentores de iurisdictio ordinaria e do exercício delegado da iurisdictio. O umbral 

aberto por Azo e por Acúrsio levou ao esmiuçar incessante da matéria entre os Glosadores e, 

especialmente, ao longo da história dos Comentadores.  

2.3. Iurisdictiones, imperium e dominium: os Comentadores 

Entre a Idade Média tardia e o início da primeira Modernidade, o mosaico de 

organismos políticos era tão ou mais variado do que fora na Idade Média central. A mesma 

Europa aglomerava comunidades livres de camponeses, como no Cantão suíço de Grisões, e 

federações autônomas de camponeses, como a Frísia e a Confederação Suíça. No território do 

Império, confederações citadinas como a Hanse e a Liga da Suábia coexistiam com domínios 

territoriais feudais como Liechtenstein e principados eclesiásticos como Münster e Colônia. 

Também fora do Império, a diversidade era vasta: certas regiões eram dominadas por grandes 

domínios senhoriais (como Veneza, Florença e Milão, ainda independentes), ao lado desde 

pequenas cidades autônomas como Gênova até Principados territoriais (como Ferra, 

Toulouse, a Saxônia e a Bretanha francesa), uniões de principados (como Leão-Castela e 

Aragão) e os reinos independentes como França, Inglaterra, Escócia e Portugal.  

Por meio de guerras internas ou externas (da Guerra dos Cem Anos ao conflito das Duas 

Rosas), uniões dinásticas e vias diplomáticas, a Europa era um organismo em plena mutação 

interna; “os novos governantes, os reis e os imperadores do século X ao século XIII de fato, 

foram nada mais do que os vitoriosos de uma batalha de todos contra todos”157. Em 

retrospectiva, o historiador contemporâneo consegue enxergar as linhas de delimitação dos 

futuros Estados nacionais, com a estabilização de territórios e aparatos centralizados de 

burocracia e organização158.  

Já no norte italiano o trecento apresentava uma realidade política algo diversa do que 

fora nos séculos XI e XII no que tocava à sua relação com o Sacro Império. A era dos 

Hohenstaufen passara: depois da morte de Frederico II, o Sacro-Império jamais teve 

condições de novamente impor governança territorial ou exercitar, mesmo que de modo 

 
157 W. BLOCKMANS – P. HOPPENBROUWERS, Introdução, cit. (nota 48), 2014, p. 282.  
158 Ainda sem rival a sofisticada análise de N. ELIAS, O Processo Civilizador, cit. (nota 128), 1993, vol. 2, p. 87-

89, 97-107, 131-140. Veja-se ainda J. CANNING, The Political Thought, cit. (nota 78), 2003, p. 209-221.  
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relativo, seu poder político no norte da Itália159. O verdadeiro poder restava agora em 

Signorie, nas civitates ainda independentes e nos territórios papais – na maioria das vezes, o 

imperador nem mesmo visitava mais a península, dedicando-se a consolidar os domínios que 

um dia formariam a Alemanha160.  

No entanto, ainda que fossem memória, as velhas disputas entre Império e Igreja dos 

tempos de Henrique IV no século XI e muito embora se distanciassem as tensões entre o 

Império e cidades lombardas até metade do século XIII, a iurisdictio imperial não era negada.  

A essa altura, isso não é uma surpresa: a coexistência do uso efetivo e independente do poder 

político e normativo com o sistema de validação cujo cume é o imperador não era novidade. 

Os juristas de então eram herdeiros da tradição interpretativa e formalista dos Glosadores161. 

Voltando-nos, então, aos Comentadores ou Conciliadores, eis algumas definições de 

iurisdictio esboçadas por seus principais expoentes: 

Cino da Pistóia: iurisdictio a iure, quod est legitimum, & dictio est potestas. nam 

iurisdictio est potestas de populo introducta, cum necessitate iuris dicendi et 

equitatis statuende162.  

Bártolo de Sassoferrato: est autem iurisdictio in genere sumpta, potestas de iure 

publico introducta, cum necessitate iuris dicendi et aequitatis statuendae (...) Dicit 

Glossa hic quod dicitur à dictione, quod est potestas, et iuris quase iuris potestas (...) 

Nam potestas et iurisdictio idem sunt...163. 

Albérico de Rosate: iurisdictio est potestas cum necessitate iuris s(cilicet) redendi 

aequitatisque statuende, nota per Azzo in Summam164. 

Baldo de Ubaldis: Sed statuta condere est iurisdictionis, quia qui statui ius dicit; 

immo facit quod plus est quam dicere ius vel reddere (…) Et iurisdictio est 

dominium, ut infra, et sicut dominus est moderator et arbiter, ita talis civitas… et 

 
159 PATRICK GILLI, Cidades e Sociedades Urbanas na Itália Medieval: séculos XII-XIV, trad. Marcelo C. da Silva 

e Victor Sobreira, Campinas, UNICAMP, 2011, p. 35-45. [orig. Villes et sociétés urbaines em Italie: milieu XIIe-

milieu XIVe siècle, Paris, Armand Colin, 2005].  
160 E mesmo no interior dos territórios germânicos, “os imperadores foram primi inter pares, a mais alta 

classificação de muitas dezenas de duques, margraves, condes e príncipes bispos de todos os principados 

autônomos”, cf. W. BLOCKMANS – P. HOPPENBROUWERS, Introdução, cit. (nota 47), 2014, p. 477. Necessário 

sempre destacar que, mesmo em regiões no qual um processo mais rápido de centralização do poder e 

burocratização ocorreram, como na França, deu-se ele de modo bastante lento e gradual; o “Estado 

jurisdicional”, se quisermos assim chamá-lo, permanece por longo tempo, seja do ponto de vista da ciência 

jurídica, seja mesmo da prática institucional.  
161 Nesse ponto, A. P. Schioppa é feliz ao lembrar que, mesmo após “esgotado”, o método dos Glosadores na 

geração de Acúrsio, seu método estudo, baseado no estudo exclusivo e exaustivo do Corús Iuris “ia se 

expandindo na Itália e na Europa, por meio da fundação de novos Centros de Estudos Gerais: depois do caso de 

Modena, ocorrido em 1175, nasciam novas universidades em Pádua, em 122, em Nápoles, em 1224 (...) e, pouco 

mais tarde também em diversas outras cidades, e não apenas italianas. No século XIV, surgem as universidades 

de Coimbra, de Heidelberg, de Praga, de Pavia e de numerosos outros centros universitários do estudo do direito, 

que se tornarão célebres nos séculos posteriores. É preciso esclarecer que, em muitos lugares, o início do estudo 

superior do direito segundo o novo método bolonhês precedeu o reconhecimento formal da escola como Centro 

de Estudo Geral”. A. PADOA SCHIOPPA, História, cit. (nota 3), 2014, p. 110.  
162 Cino, Lectura Super Codice, r. de iurisd. omn. iudic [C. 3.13], rubrica.  
163 Bártolo, In primam Digesti Veteris partem, l. ius dicentis, ff. de iurisdictione [Ulp. 1 reg., D. 2.1.1], §2-4º.  
164 Albérico de Rosate, Vocabularium utriusque iuris (= Dictionarium Alberici), l. i, v. iurisdictio.  
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potest in subditos omnia statuere, et in summa quantum habet iurisdictionis tantum 

habet auctoritatis condendi statuta, quia statuta condere est iurisdictionis165 […] 

Nam iurisdictio est fundamentum fundamentorum iudicii, secundum Baldum...166 

Paulo de Castro: Et premitte ad evidentiaque quod iurisdictio est nomen generale, 

quia dicitur potestas de publico introducta cum necessitate iuris dissenti et equitatis 

statuende167. 

 

Os textos de Baldo recebem detalhamento no final desta seção. Quanto aos demais, as 

definitiones dadas anteriormente  são relativamente familiares: após Azo, mais evidente era o 

caráter potestativo da iurisdictio (iurisdictio a iuris et dictione; dictio est potestas...). assim 

como foi assentada a visão estratificada do poder, de modo que iurisdictionem haberem 

continua implicando uma relação desigual entre duas autoridades. Terminologicamente, a 

iurisdictio in genere sumpta é assumida no vocabulário e se distingue das duas modalidades 

de imperium e da iurisdictio in specie sumpta, ou ainda iurisdictio simplex.  

Como a passagem de Baldo referenciada por Denys Godefroy continuar a destacar, 

simbolicamente, o conceito de iurisdictio ainda se liga à ampla figura do iudex, no sentido de 

um regedor justo, équo e reto, munido do poder de criar o direito. Em mesmo sentido, Paulo 

de Castro, pupilo de Baldo, afirmou que o ius dicentis officium “principaliter proponitur non 

dicitur actio, sed persecutio”168. Passemos às formas de analisar os três gradus iurisdictionis: 

Jacobus Butrigarius: Moderni intelligunt aliter ad quorum declarationem est 

sciendum quod iurisdictio est genus: et habet quattuor species. Prima est merum 

imperium, secunda est mixtum, tertia retinet nomen generis et vocatur iurisdictio, 

quarta est modica cohercio. Alii faciunt tantum tres species et ponunt modicam 

cohertionem sub mero imperio, alii sub iuridictione, ut Glossa. Autem iurisdictio est 

genus, patet: quia in diffinitione cuiuslibet predictarum specierum ponitur et 

representatur in eis, ergo est genus, ut l.j.in fine ff. si certum petatur, et l.si quid 

harum iiii.§.interemptum.del.iii. et l.iuris gentium §.dolo.ff.de pactis (...) Modo 

quero de diffinitione meri imperii. Et dico quod merum imperium est potestas 

severioris ultionis tendens ad publicam utilitate separata a commodo privatoris (...) 

Jacobo de Arena dicam merum imperium est potestas non dico severiores ultionis 

quare etiam separatam a commodo privatoris. Sub mero imperio sunt cause 

magne/medie/et infime (...) in mero ergo imperio est consideranda tria genera 

cansarum: quia quedam sunt magnam ... quedam sunt media ut relegatio et gravis 

cohertio ... quedam sunt minime ut modica cohertio (...) Item in causis iurisdictionis 

 
165 Baldo, ad D. 1.1.9 (fol. 9r-9v). Valeria mencionar também o comentário de Baldo a D. 2.1.1: “Dicit Bartolus 

quod facere statuta est iurisdictionis. Dominus Raynerius de Forlivio dicit contrarium, quia populus facit 

statutum et tamen penes ipsum non residet iurisdictio, in Auth. De defensoribus civitatum, § ‘interim’, et no. per 

Innocentium. Unde dicit dominus Raynerius quod populus non facit statutum iurisdictionis, vel permissionis, 

quod est ipsa veritas”. Baldo está se referindo ao comentário de Bártolo ao fragmento D. 1.1.9, tema que 

retomaremos infra nesta seção. 
166 Encontramos este acréscimo em Denys Godefroy, Statuta Regni Galliae, Sensuvyvent les costumes de la ville 

et septaine de Bourges par eubriches, tit. 2 [des iuges & leur iurisdition], §1º, gl. 1.  
167 Paulo de Castro, Commentaria super Digesto Veteri, l. quaecumque, ff. de offi. eius cui mand. [Pap. 1 

quaest., D. 1.21.1pr.], §2º. 
168 Paulo de Castro, Commentaria super Digesto Veteri, l. ius dicentis, r. de iurisdictione, [Ulp 1 inst., D. 2.1.1], 

§2º.  
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sunt consideranda tria genera causarum: nam quedam sunt magna, quedam medie, 

quedam minime169. 

Guillaume de Cugno: Vides in Glossa prima distinctione causarum triplicem, quia 

maxime iurisdictioni sunt cause meri imperii, ff. de iurisdictione omnium iudicum l. 

imperium, et est imperium habere gladii potestatem, ut dicitur in l. alega et istis 

nullus discordat quint sint maxime iurisdictionis. Sed mere cause appellantur … quo 

respectu poterunt isti dicere da mihi exempla (...) Sed dicit meras [causas] que 

competunt proprie iure magistratus in causa maiores C aureos et non excedat 

summam CCC aureos, hoc probab. l. dicit quod defensor ciuitatis est magistratus est 

potest cognoscere usque quo CCC aureos in aut. de defen.ciui.iii.coll. et iudicare 

ergo iste cause etiam CCC aureos rum competunt iure magistratus sed minores cause 

C aureos sunt infime et vides et habes Glossa (…) Sed nunquid causa status vel 

libertatis qui idem est dicat merii imperi (…) Aliquando sumitur in specie et tunc 

habet iurisdictionem: credo est circa infimas causas ut minores C aureos alique sunt 

medie que sunt maiores C aureos sed non excedunt CCC aureos. Alie sunt maxime 

que excedunt CCC aureos. Et iste non possunt delegari et iste sunt alie iurisdictionis 

prout sumir per se et tunc quando agitu de libertate, quia libertas inextimabilis est ff. 

de reg. iuris. libertas. Et tunc possunt delegari sicut cause meri imperii ut hic in fine. 

Est autem libertas infime iurisdictionis propter pecuniarium commodum et non est 

meri imperii, quia non agitu de gladio nec de facinore et tunc talis causa est 

iurisdictionis licet sit valde alta et tunc non potest delegari (…) Quedam sunt de 

mero ut quando agitur de relegando aliquem et ista est de mero imperio non altiori 

quia non interuenit gladius. Alia sunt infimi imperii quando proper persone vel 

negocii utilitatem potest procedi summarie (…) Quia propter utilitatem persone et 

negocii potest cognoscere magistratus et est infimi imperii. Aliud est imperium quod 

appellatur adherens sine quo non potest substentari iurisdictione sine cohertione ff. 

de in integ.resti.l.prima in fine. ff. de offi. eius. cui mand. est iurisdictio170-171. 

 

 O terreno já é conhecido, ainda que mais esmiuçado do que nos textos dos Glosadores. 

Em primeiro lugar, ambas as passagens evidenciam consciência dos Comentadores a respeito 

do desenvolvimento contínuo daquela teoria. Assim é quando Butrigário alude às 

estratificações quaternárias e ternárias dos modernos, isto é, dos seus pares. Igualmente em 

longa discussão doutrinária – a qual ressaltamos apenas fragmentos – Guilherme de Cugno 

reprisa diferentes posicionamentos da ciência jurídica acerca dos contornos das causas que 

dizem respeito a cada tipo de iurisdictio, porque um mesmo nível de poder juridicente 

comporta uma generalidade de casos que precisa de sua própria estratificação. 

 Cada uma das três gradações de iurisdictio in genere sumpta corresponde a uma parcela 

diferente de potestas, adequada e proporcional à importância da causa (diríamos, talvez, em 

 
169 Butrigário, Lectura super Codicem, l. placet, r. de peda iudi., [Dioc. et Max., C. 3.3.2pr. (294)], § Moderni (a 

edição de Butrigário não é dividida em números, de modo que indicamos a palavra que inicia o parágrafo 

correspondente à citação).  
170 Guilelmus de Cugno, Lectura super Codicem, l. placet, r. de pedaneis iudicibus, [Dioc. et Max., C. 3.3.2pr. 

(294)], §1-3º.  
171 Limitamo-nos a citar duas explanações da teoria da gradação da iurisdictio – por considerá-las 

complementares uma em relação à outra e por dedicarmos espaço à Bártolo infra –, mas praticamente todos os 

demais Comentadores ofereceram suas análises ao discutir o Digesto, o Codex ou o Liber feudorum.  
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termos dogmáticos contemporâneos, a depender do bem jurídico tutelado)172. As tendências já 

estavam presentes: o merum imperium é delimitado como o poder juridicente capaz de utilizar 

o ius gladius, ligadas à utilidade e ao bem comum. As maiores causas (maximae ou magnae, 

que destacamos no fragmento de Cugno) do merum imperium estavam ligadas sobretudo à 

possibilidade de aniquilamento ou alteração da vida, integridade física ou liberdade. 

Negativamente, as mediae causae se definem pela ausência de ius gladium, recaindo – no 

detalhado estado da arte de Cugno – o debate acerca do vulto pecuniário necessário para 

distingui-lo das causas menores e ínfimas; permanece presente a figura da coerção. Nesse 

ponto, Cugno não tem problemas em admitir que as meras causas, atividade primordial do ius 

magistratus, também eram da alçada do defensor civitatis, considerado, então, um magistrado 

municipal de menor escalão173, mas capaz, então, de exercer o mesmo merum imperium que 

séculos antes o imperador acreditava ser unicamente seu. A última oração de Cugno é 

particularmente esclarecedora ao afirmar que mesmo nas causas mais ínfimas envolvendo o 

merum imperium sem a intervenção do poder da espada; ainda assim, o magistrado sine 

cohertione non potest substentari iurisdictione. A divisão dos graus de iurisdictio por estratos 

de poder é a unidade de medida básica perante a qual giram as outras classificações 

(discutindo-se, especialmente quais causas são passíveis de delegação, e quais são exercidas 

por iurisdictio propria). A mesma escala do merum imperium seria aplicada ao mixtum 

imperium e à iurisdictio in specie sumpta.  

Bártolo de Sassoferrato foi responsável por sincretizar e aperfeiçoar tanto a apresentação 

da definição da iurisdictio quanto suas estratificações. Todos os elementos de discussão foram 

declinados de modo sofisticado, de modo que, nesse momento, a definitio merece ser lida 

integralmente e contrastada com a expressão ius dicentis officium: 

 
172 V. CRESCENZI, Bartolo da Sassoferrato e il problema del potere pubblico, in V. CRESCENZI – GIOVANNI 

ROSSI (a cura di), Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento, Istituto 

internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”, 2015, p. 102: “La giurisdizione, così come la 

intendiamo noi, come attività giudiziaria, risoluzione giudiziaria delle controversie, è, della struttura della 

iurisdictio,  solo una parte e nemmeno la più rilevante; è la iurisdictio simplex, è la potestà che concerne lo iudex 

mercennarius, vale a dire quella figura di giusdicente chiamato a risolvere le liti tra i privati, è lo iudex qui 

deseruit actioni, ossia è al servizio dell’actio, mediante la quale una parte in giudizio, un privato fa valere le 

proprie ragioni: il titolare della giurisdizione civile è detto mercennarius perché riceve dalle parti — per lo più 

della parte soccombente — un compenso (sportula). La iurisdictio, invece, è tutto intero il potere, compresa 

l’amministrazione”.  
173 À magistratura citadina e comunal do defensor civitatis, oriunda do direito romano tardio, reservavam os 

Glosadores certa potestas, mas não o merum imperium, ainda que, na prática, admitissem que os defensores 

citadinos usurpassem os poderes do merum imperium. Novamente encontramos um ponto de virada com Azo, ao 

afirmar que “Ordinarii, ut magistratus municipales, defensores civitatum, quibus competunt ea tantum, quae 

sunt iurisdictionis, non quae sunt meri imperii vel misti”, Azo, Summa Codicis, l. placuit, r. de pedaneis 

iudicibus, [Diocl. Et Max., C. 3.3.4. (303)].   
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Iurisdictio dividitur in imperium, et iurisdictionem. Et imperium divider in merum et mistum 

imperium (…) Nunc venio ad materiam, et pro eius declaratione quaero, quid sit iurisdictio in 

genere sumpta? Respondeo iurisdictio est potestas de iure publico introducta, etc. ut notat 

glossa in l. i. supra eodem et ibi plene dixi. Secundo quaero, unde dicatur iurisdictio? Dicit 

glossa hic quod dicitur a ditione, quod est potestas, et iuris, quasi iuris potestas. Quid autem 

ditio sit idem quod potestas, probatur in proemio Inst. ibi. nostrae ditioni, etc. et C. de libe. et. 

eo. liber. I. ii. Tertio quaero utrum imperium et mixtum comprehendantur sub hoc genere, 

quod est iurisdictio. Quidam dicunt quod non per hanc legem. Ponuntur enim hic, ut species 

separatae, iurisdictio ab imperio. Glossa tenet contrarium, et bene, ut probatur supra tit. ii. l. i. 

ubi merum imperium appelat iurisdictionem, et in corpore et defen. civil. §. Ius iurandum in 

fine. Et hic dum dicit, quod etiam potestas appelatur. Nam potestas et iurisdictio idem sunt, ut 

dixi, et est potestas iuris, ergo est iurisdictio. Idem de mero et misto imperio, per hunc textum 

qui dicit, cui etiam iurisdictio inest sicut genus inest speciei suae, ut l. si quid earum §. 

interemptum. de leg. iii et ibo no (...) Videamus ergo quid sit imperium simpliciter sumptum? 

Respondeo imperium est iurisdictio quae officio iudicis nobili expeditur, hoc quod dico 

iurisdictio opponitur in diffinitione tanquam genus. Sequitur, quae officio nobili expeditur hoc 

ponitur ad differentiam iurisdictionis quae expeditur iudicis officio mercenario, quod hoc sit 

verum probatur in auth. de defen. civi. §. Ius iurandum in fine174.  

Iurisdictio est ius, officium [ius dicentis] est exercitium ipsius iuris ... nam cum dico officium 

iudicis, denoto pricipaliter ipsam personae cui inest administratio, seu honor iurisdictionis, 

secundario ipsam iurisdictionem ... nam cum dico iurisdictionem, denoto principaliter 

iurisdictionem, et per consequens officium, cui inhaeret iurisdictio, ut dicti legi ... Iurisdictio 

est ius et potestas, et c ut s. dixi,  officium est exercitium illius iurisdictionis, ut de 

administratione rerum ad ciuitatem pertinens175. 

 

Embora as três divisões gerais já conhecidas sejam mantidas, Bártolo prefere organizar 

seu esquema como uma bipartição: a iurisdictio-genus se divide em iurisdictio simplex e em 

imperium que, por sua vez, se divide em dois. A primeira forma de definição geral não se 

altera e é aquela de Irnério: a substância ou matéria da iurisdictio é uma potestas de iure 

publico introducta, ao que acrescenta, por ser o vocábulo formado da união de ius e ditio, é 

mais do que “quasi iuris potestas”, mas efetiva iuris potestas, pois potestas et iurisdictio idem 

sunt. Por fim, ainda é digno de nota que a equação é mais ampla: potestas = iurisdictio = 

officio iudicis (seja ele nobilis ou mercenarius, conceitos melhor explorados ao definir 

imperium, vide infra). O exercício do poder juridicente (poder de dizer e criar o direito), em 

todas as suas gradações, não é, em Bártolo, apenas uma descrição dos fatos sociais, mas uma 

leitura que retira o valor da realidade. Exercer as possibilidades da potestas iuris é um 

officium: o direito possui como contraparte um dever de conduta, que se exprime na atuação 

conforme dos iudices mais variados ao cumprimento reto e équo de sua função.  

Ato contínuo à definição do gênero e enunciação da existência de espécies, Bártolo 

começa por comentar o vocábulo imperium na tradicional relação com iurisdictio e, em 

seguida, a definir todas as suas categorias.  

 
174 Bártolo, In primam Digesti Veteris partem, l. imperium, ff. de iurisdictione [Ulp. 2 de off. quaest., D. 2.1.3], 

§2-5º. Grifos nossos.  
175 Bártolo, In primam Digesti Veteris partem, l. ius dicentis, ff. de iurisdictione [Ulp. 1 reg., D. 2.1.1], §9.   
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Imperium. Imperium est iurisdictio quae officio iudicis nobili exercitur et ponitur ... 

ad differentia iurisdictionis simplicis, quae exercetur officio iudicis mercenario... et 

dicitur imperium, quia ex imperio et authoritate iudicis procedit et non ex aliquo iure 

quod resideat apud partem. Et dividitur imperium in merum et mistum.  

Merum imperium. Merum imperium est iurisdictio quae officio iudicis nobili 

expeditur, vel per accusationem exercetur, publicam utilitatem respiciens. Et dicitur 

merum, quod est purum et simplex, et cum nullo alio mistum ... Et dividitur 

secundum Bart. in sex gradus, ut in hac figura patet intuenti176.  

(...) Iac. de Are. fuit ille qui primo inceit ponere diffinitionem, et dicebat sic. Merum 

imperium est iurisdictio severioris ultionis inferendae, publicam utilitatem 

respiciens. Haec diffinitio non placet. Nam constat quod condere legem est meri 

imperij177. 

Mixtum imperium. Mistum imperium est quod officio nobili exercetur, priuatam 

respiciens utilitatem, ita Bartolo in dicta l. imperium, et communiter moderni 

approbant. Et dicitur mistum quasi ex diuersis constitutum, scilicet ex imperio et 

iurisdictione Glos. in dicta l. imperium. Capit enim a imperio parte eo, quod officio 

iudicis nobilis expeditur. Capit autem a iurisdictione parte, quia priuatam utilitatem 

respicit. Et sic not. quod illud dicitur mistum quod participat de duobus vel pluribus 

... Et diuiditur etiam Bartolo in sex gradus, ut in figura arboris178. 

 
176 Por comodidade, apresentamos no texto as definições de imperium, merum et mixtum imperium e iurisdictio 

simplex, e deixamos as subdivisões dessas categorias em rodapé. Assim, definem-se os seis tipos de merum 

imperium do seguinte modo: “Licet Ias. ponat tamen quatuor gradus, et melius, quia secundum eundem maius, et 

magnum constituunt tantum unum gradum: et parvum, et minus constituur tantum unum. Maximum [merum 

imperium], est condere legem, congregare consilium generale. Aliud exemplum, publicare bona delinquentis, 

quia est de reseruatis prin. et sic meri Imperii maximi ... Maius [merum imperium], est adimere vitam 

corporalem et particularem, habere ius gladii potestatem in animalibus ratione pollentibus... Magnus [merum 

imperium], est imponere poenam per quam amittur civitas, vel deportatio constituatur... Paruum [merum 

imperium] est relegare et flagellare ... Minus [merum imperium] est modica coercitio, quae competit omnibus 

magistratibus, et cognoscere de leuibus criminibus ... Minimum [merum imperium] est per quod multa 

pecuniaria imponitur”.  
177 Bártolo, D. 2, “Diffinitiones et declarationes iurisdictionum”, passagem na qual onde Bártolo rejeita a 

identificação do merum imperium tão somente com o poder de punir (“Iacobo de Arena fuit ille qui primo... 

dicebat sic, merum imperium est iurisdictionis severioris ultionis inferindo, publicam utilitatem respiciens. Hec 

diffinitio non placet”), mas sim, com condere legem. Bártolo, In primam Digesti Veteris partem, l. imperium, ff. 

de iurisdictione [Ulp. 2 de off. quaest., D. 2.1.3], §6º.  
178 Quanto ao mixtum imperium: “Sed dicat melius secundum Iaso. quod tantum diuidit in tres, ut. j. patebit. 

Maximum [mixtum imperium] soli principi competit, actus voluntarios concernens, de quo in l. ii. C. de his ue. 

aeta imperium l. ii. ff de adop. L. ii. C. de emanc. lib. in auth. quibus mod. nat. effic.  sui col. iv. Et istud cum 

sequenti gradu debet simul adiungi ... Maius [mixtum imperium] est cognoscere de supplicatione aduersus 

sententiam latam ab eo, a quo non potest appellaris quod soli principi et praefecto praetorio conuenit ... Magnum 

[mixtum imperium] est cognitio earum causarum, quae important plenam causae cognitionem et coercitionem 

realem vel personalem, ut mittere in possessionem ex secundo decreto, restituere in integrum, expellere alique de 

possessione re ipsa ... et istud membrum cum sequenti debet simul iugi, secundum Ias. ... Paruum [mixtum 

imperium] est cognoscere de causis quae habent plenam cognitionem, licet non habeant coercitionem realem vel 

personalem, ut dare bonorum possessionem, quase tribuit ius, pronuntiare aliquem mittendum in possessionem 

ex secundo decreto, interponere authoritatem in alienationibus et transactionibus alimentorum. Et ista quatuor 

membra misti imperii non possunt delegari … Minus [mixtum imperium] est bonorum possessionem ex edicto 

Carboniano, in possessionem mittere, summarie cognoscendo, et sic omnia requirentia causae cognitionem 

tantum summariam, sunt istius gradus, et possunt delegari... Minimum [mixtum imperium] est eorum quae 

expediuntur absque causae cognitione, ut interponere authoritatem manumissioni, et emancipacioni. Competunt 

quae ista iure magistratus, et sic sunt delegabilia”. 
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Iurisdictio simplex. Iurisdictio simplex est quae officio iudicis mercenario expeditur 

priuatam utilitatem rescipiens, ut Barttolo in dicta l. imperium. Et diuiditur etiam in 

sex gradus179. 

 

 

Figura 1. Arbor iurisdictionum (D.2, a fronte rubrica), in Bartolo de Sassoferrato in primam [-secundam] ff. 

veteris, 2 vols., Venetiis, Società dell'Aquila, 1590. A imagem esteve presente nas edições da Omnia quae extant 

opera de Bártolo (a disseminada edição Iunta). Antecedendo as diuisiones et declarationes, cada gradus 

(identificado com uma letra minúscula) recebe uma definição correspondente. Veja-se nota 180 infra.  

 
179 “Sed melius, secundum Iaso in tres, ut patet per ea quae infra dicentur. Maxima [iurisdictio simplex] in qua 

vertitur res magni praeiudicis, ut causae status, ingenuitatis, et libertinitas … Maior [iurisdictio simplex] est 

quando ex causa ex delicto quis fuit condemnatus ciuiliter, quod quia non habet in bonis, luat in corpore, et cum 

sit quaedam executio, non potest delegari … Magna [iurisdictio simplex] ut est ultra CCC aureos et non potest 

delegari … Parua [iurisdictio simplex] a CCC aureis, et illa potest delegari indistincte, et iste gradus cum 

praecedenti possunt simul iungi ... Minor et mínima [iurisdictio simplex]. Quae dicuntur, remittendum est 

arbitrio iudicis, cum non sit a iure determinatum per regulam”.   
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O jurisconsulto propunha, a despeito de suas pretensões de clareza, um esquema que 

era tão completo e intrincado quanto a realidade que era chamado a representar. É essa 

divisão bartolista de formas de iurisdictio que oportunamente deu origem à ilustração 

conhecida como arbor iurisdictionis180 (vide Figura 1), bem como a uma seção chamada 

Diffinitiones et declarationes iurisdictionum, apresentada antes do primeiro título do segundo 

livro de várias edições do Digestum Veteris e nos trabalhos editados de Bártolo. Nem uma 

nem outra foram preparadas pelo próprio comentador, embora todas as definições da primeira 

seção sejam de sua autoria e reunidas para uma apresentação conjunta.  

Para Bártolo, são dois os critérios que diferenciam as duas grandes categorias de 

iurisdictio (imperia e iurisdictio simplex)181. O primeiro é um critério de estratificação de 

legitimidade que tem que ver com o tipo de autoridade que a exerce potestas iuris. Os imperia 

são exercidos por um juiz nobre (officio iudicis nobili), enquanto a iurisdictio simplex é 

exercida por um juiz “mercenário”, (iudicis officio mercenario), i.e., alguém contratado para 

tal fim182. O segundo critério, desdobramento do primeiro, é o poder de iniciativa: o juiz 

 
180 As belas arbores iuris medievais não raro nos são conhecidas por estampas e ilustrações de capas de livros 

jurídicos, mas cumpriam uma função didática e taxonômica na dogmática medieval. Isidoro de Sevilha, em suas 

Etymologiae (Isid. Ety. 11.6.28), definia o vocábulo stemma (no sentido de matriz, diagrama), para se referir a 

essa prática: “stemmata dicuntur ramusculi, quos advocati faciunt in genere, cum gradus cognationum partiuntur, 

ut puta: ille filius, ille pater, ille avus ille agnatus, et ceteri, quorum figurae haec”. Tal tradição, abundante no 

Alto Medievo, foi incorporada com o renascimento dos estudos do Corpus Iuris. Existiram diversas: arbor de 

divisio servitutum, arbor cognationum, arbor affinitatis, arbor consanguinitatis, arbor actionum, arbor 

exceptionum. A mais conhecida delas é a arbor cognationum que ilustra a versão do manuscrito de Colônia 

contendo as Institutiones de Justiniano (Inst. 3.6.9) em manuscritos já no terceiro quartel do século XII, figura 

até hoje usada – mesmo que inconscientes dessa tradição cultural – por professores de direito civil no campo do 

direito das famílias e das sucessões. João Bassiano escreveu uma Arbor Actionum, obra famosa que recebeu 

diversas glosas, ainda que, nesse caso, a referência seja ao método taxonômico, e não a uma famosa ilustração. 

Em outras versões, ao invés da árvore, encontram-se diagramas (stemmata). A arbor iurisdictionum aparece (em 

diferentes versões, ora como ilustração ora como schema) tanto em edições da Glossa quanto especificamente 

nos comentários de Bártolo ao Digestum Vetus; bem como em obras posteriores, como o curto tratado Arbor 

Iurisdictionum de Gulielmi Luverani, preservado no terceiro volume do Tractatus universi iuris do editor 

Francisco Ziletto, publicado no final do século XVI. Um trabalho primoroso de reunião de diversas arbores foi 

realizado (e é constantemente atualizado) pela Biblioteca da Faculdade de Direito de Yale: < 

https://www.flickr.com/photos/yalelawlibrary/sets/72157621954683764 >. Acesso: 10/03/2019. Veja-se ainda C. 

FASOLT, The limits of History, Chicago, Chicago University Press, 2004, p. 276, n. 80. 
181 E não, por exemplo, a possibilidade ou impossibilidade de delegatio. Como se pode notar, em todas as três 

grandes categorias de iurisdictio existem subdivisões indelegáveis. Enquanto certos temas são importantes 

demais para fugirem da origem costumeira ou legal (iurisdictio ordinaria), outras podem ser concedidas em 

determinados tipos de causas ou em certas causas individualmente tomadas (delegata iurisdictio).  
182 Assim, Bártolo distingue ambos officia: “Officium nobile est, quando per se stat, siue hoc iudex suo motu 

exerceat, siue ad postulatione alterius, ut inquerendo, concedendo restitutione in integrum, dando tutores, 

interponendo decreta, constituendo salaria aduocatis, et medicis, et filia. Quoddam est mercenarium, quando per 

se non stat, licet deferuiat actioni, et hoc potest esse multiplex”. Trata-se, no entanto, de uma tripartição: 

“Officium est nobile, quoddam mercenarium, et aduersarium ... Ista diuisone omnem officim iudicis 

comprehenditur”. Esta última categoria não é utilizada para distinguir imperium e iurisdictio simplex nem 
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nobre tem direito de iniciativa, diferentemente do juiz mercenário, uma vez que o nobile iudex 

“ex imperio et authoritate ... procedit” ou é provocado a examinar uma acusação. É 

importante notar que, mesmo quando a atuação do iudex se dá em prol dos interesses 

econômicos ou tão somente privados de alguns súditos, nem por isso deixa o iudex183 de 

exercitar um officium (o ofício juridicente é o exercitio do direito mesmo), pois o juiz 

mercenário também exerce uma potestas iuris legítima de menor grau. A  razão disso nos faz 

retornar ao critério de legitimidade em circuito: o juiz qualificado como nobre, detentor de 

imperium (merum ou mixtum) e com direito de agir mesmo sem provocação (hoc iudex suo 

motu exerceat e per se stat) fá-lo na medida em que exerce seu poder juridicente em prol da 

utilitas publica, não em nome da (igualmente legítima, porém, menos importante em gradus) 

litigância privada (utilitas privata)184. Ao adotar um critério de legitimidade para descrever o 

fenômeno do poder, Bártolo se insere no paradigma predominante do pensamento jurídico 

pré-moderno que, ao fundamentar a autoridade, também a circunscreve.  

O mais alto grau de iurisdictio, o merum imperium, tem que ver com os assuntos mais 

sensíveis da utilitas publica. Em sua mais completa forma (o merum imperium maximum), 

incluem-se poderes definitivos e exclusivos do princeps, sendo o maior deles, para Bártolo, o 

poder de fazer leis (legem condere)185, mas também os poderes de reunir cortes, confiscar 

bem e criar magistrados. Estamos diante da versão técnico-jurídica de descrição de direitos 

reclamados – ou, a depender da situação diplomática, renunciados – pelos imperadores do 

Sacro-Império a partir do século XII como direitos particulares e, poucos séculos depois, 

também apresentados como prerrogativas dos reis nacionais (iura regalia)186. Na 

 
costuma ser referenciada nas definitiones. Diz Bártolo: “quoddam est officium iudicis adversarium, quod non 

deferuit actionem, sed imo sibi aduersatur ... primo quando officium iudicis loco exceptionis directe proponitur, 

vel quando deferuit exceptioni propositae”. Bártolo, In primam Digesti Veteris partem, l. ius dicentis, ff. de 

iurisdictione [Ulp. 1 reg., D. 2.1.1], §12. Veja-se também C. FASOLT, The limits..., cit. (nota 180), p. 178-185.  
183 Para tornar claro seu ponto, ao comentar a definição de ius dicentis officium de Ulpiano, esclarece Bártolo que 

o jurisconsulto romano “dicit ius dicentis, et non iudicis [dicentis] (...) quam non de omni iudice, sed tamen  de 

eo, quod habent merum et mixtum imperium”, vide Bártolo, In primam Digesti Veteris partem, l. ius dicentis, ff. 

de iurisdictione [Ulp. 1 reg., D. 2.1.1], §1º.  
184 “Hoc dixi ad differentiam misti imperii, quod principaliter respicit privatam utilitatem (…)”, Bártolo, In 

primam Digesti Veteris partem, l. imperium, ff. de iurisdictione [Ulp. 2 de off. quaest., D. 2.1.3], §6º.  
185 Também para Paulo de Castro: “Sed na possit commiti potestas condendi leges vel statuta: videt quod (...) est 

de maximo imperio, ut not. Bartolo”. Paulo de Castro, Commentaria super Digesto Veteri, l. quaecumque, ff. de 

leg. et senat. [Pap. 1 def., D. 1.3.1], §7º. 
186 Por ocasião da segunda Dieta de Roncaglia de Frederico I foi composta a constituição Quae sunt Regalia 

(mais conhecida como Constitutio de Regalibus), instituindo direitos privativos (ligados, por regra, à taxação, 

tributação e  administração) nos seguintes termos:  “Regalia sunt hec: Arimannie, vie publice, fulmina 

navigabilia et ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica, vectigalia que vulgo dicuntur tholonea, monete, 

mulctarum penarumque compendia, bona vacantia et que indignis legibus auferuntur, nisi que spetialiter 

quibusdam conceduntur, et bona contrahentium incestas nuptias et dampnatorum et proscriptorum secundum 

quod in novis constitutionibus cavetur, angariarum et parangariarum et plaustrorum et navium prestationes, et 
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categorização de merum imperium maximum de Bártolo encontramos uma sofisticada fonte 

jurídica que alimentou toda uma literatura a respeito do ius regali (droit de régale; das 

Regalienrecht, ou simplesmente regalia no italiano) do começo da Modernidade e de todo o 

Antigo Regime.  

É interessante notar algo que pode parecer contra-intuitivo, na esteira dos antigos textos 

romanos e mesmo do pensamento moderno. Os aspectos mais contundentes do ius gladii187 

pertencem ao merum imperium, mas não à forma máxima (que é exclusiva do princeps), mas 

a partir das demais gradações (maius [merum imperium], est adimere vitam corporalem et 

particularem, habere ius gladii potestatem). É assim que Bártolo busca solucionar, ao seu 

modo, a velha questão debatida por Búlgaro e Martino, por Azo e Lotário. Como afirmar que 

o princeps é o dominus mundi – afirmação indissociável de todos os textos jurídicos romanos 

e de todo o esquema de pensamento medieval – e, ao mesmo tempo, explicar o fato de que o 

mundo cristão não é por ele dominado? A afirmação é possível para Bártolo, porque o 

princeps não é concebido como um supremo magistrado com poder de comando (como nos 

textos romanos) ou um “regente soberano” (como seria tratado na primeira modernidade), 

mas como um juiz máximo e, assim, também o legislador máximo. O imperator é o ponto 

mais proeminente da hierarquia de poderes: ele é, em verdade, o fundamento de validade do 

sistema jurídico188, o que leva à afirmação de que o imperador, qui est supremus, non potest 

harem alium supra se. Quando nas mãos do princeps, o direito aplicado e criado nasce em 

berço de ouro, concentrando o poder legiferante na sua forma mais pura. 

A principal inovação introduzida por Bártolo, no entanto, é ainda outra que não se 

encontra nas suas definições iniciais: uma consciente equiparação entre iurisdictio e 

dominium. É por meio desse expediente (desenvolvido a partir do trabalho dos Comentadores 

 
extraordinaria collatio ad felicissamam regalia numinis expeditionem, potestas constituendorum magistratuum ad 

iustittiam expediendiam, argentarie, et palatia in civitatibus consuetis, piscationum redditus, et salinarum, et 

bona committentium crimen maiestatis, et dimidium thesauri inventi in loco Caesaris, non data opera, vel in loco 

religioso, si data opera, totum ed eum partinet”. Vide Constitutio de Regalibus in Curia Roncaliae, MGH, t. 4, p. 

111-112.  
187 Além da conhecida distinção entre temporalis et spiritualis gladius, interessa mais a Bártolo no mesmo passo 

esclarecer que não se trata apenas do literal uso da espada material – por exemplo, em penas capitais –, mas do 

uso geral da máxima autoridade de coerção e castigo dos facínoras; em mesmo sentido, Denys Godefroy anotou 

em sua edição do Digesto que habere gladii é uma “alegoria”.  
188 “Ego dico quod imperator est dominus totius mundi vere. Nec obstat quod alii sunt domini particulariter, quia 

mundus est universitas quaedam; unde potest quis habere dictam universitatem, licet singulae res non sint suae. 

Unde si alius teneret mundum, ipse Imperator posset vendicare”, Bártolo, In primam Digesti Veteris partem, l. 

per hanc autem actionem, ff. de rei vindicatione [Ulp. 16 ad ed., D. 6.1.3], §2º. E ainda: “Est ista aequiparatio de 

iurisdictione ad dominium probatur sic: Princeps habet omnem iurisdictionem... et ex hoc dicitur dominus totius 

mundi (...). Sicut quilibet iudex dicitur princeps civitatis, vel territorii, cui praeest ... et recte potest potest dici 

dominus totius illius territorii universaliter considerati”, Bártolo, In primam Digesti Veteris partem, l. ius 

dicentis, ff. de iurisdictione [Ulp. 1 reg., D. 2.1.1], §15. 
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desde Cino, mas sem dúvida, uma criação bartoliana) que a estrutura jurisdicional de Bártolo 

consegue se legitimar do ponto de vista da efetividade sem abrir mão do sistema hierárquico 

de validade189. Em seu comentário a D. 2.1.1, Bártolo revela que iurisdictio e dominium 

possuem em comum o fato de que ambos representam poderes jurídicos inerentes à pessoa ou 

ao cargo/ofício que exerce tais poderes, i.e., o dominus190. A dissemelhante sociedade 

medieval – e também Bártolo – não concebia o dominium como indiviso191, mas um conceito 

alinhado com a concorrência de diversos proprietários para seus diferentes elementos. Ao lado 

do dominium que um proprietário possui em sua esfera de direitos, existem outras formas de 

dominium, inclusive um tipo de dominium que se exerce não sobre as coisas corpóreas, mas 

sobre o território regido, uma concepção muito mais apropriada para uma sociedade radicada 

em diferenciações de status e hierarquia. O imperador, destacava Bártolo, era o melhor 

exemplo disto: possui ele a iurisdictio, mas também o dominium, razão para ser dominus 

mundi, senhor do território como um todo192. Nas palavras pontuais de V. Crescenzi: 

Il potere, dunque, non è mai irrelato, come sarà nello Stato moderno, che nasce 

assoluto, ma è sempre correlato alla iurisdictio, ossia alla sua forma giuridica. 

Inoltre se si considera la rete di ordinamenti che costituiscono la trama 

dell’esperienza sociale, politica e giuridica di ius commune, si capisce come ogni 

possibilità di concentrazione del potere sia esclusa, poiché l’imperium è 

 
189 V. CRESCENZI, Bartolo…, cit. (nota 172), 2015, p.111-114. 
190 E, além disso, como dominium, iurisdictio – que é ius dicere e iuris dictio – é também um ius que possui 

titulares de seu exercício. “Iurisdictio est quoddam ius incorporale. in iure enim consistentia incorporalia suntI”. 

Bártolo, Tractatus de iurisdictione, in Consilia, §6º).  
191 Os próprios Glosadores reconheceram que a linguagem do dominium precisava ser objeto de reconceituação 

para não se opor à análise da jurisdição feudal e explicar adequadamente a autoridade de um senhor feudal sobre 

seu feudo. Foi assim que, tal qual a iurisdictio se tornou um conceito genérico, dominium se tornou um conceito 

geral abarcando duas espécies: dominium directum (do senhor) e dominium utile (do vassalo), o dominium 

divisum ou dominium duplex da teoria medieval. A propriedade de um vassalo, mesmo quando condicional, é 

acompanhada de uma parcela da iurisdictio. JOSÉ ISAAC PILATI, Propriedade e Função Social, cit. (nota 4), 

2012, p. 40-44; F. WIACKER, História, cit. (nota 3), p. 78-93; A. M. HESPANHA, O Direito dos Letrados no 

Império Português, Florianópolis, FUNJAB, 2016, p. 69-90; C. FASOLT, The limits, cit. (nota 180), p. 185-195.  
192 “Populus Romanus in eis exerceat iurisdictionem in aliquo articulo, totam iurisdictionem retinet”. Bártolo, In 

secundam Digesti Veteris Novi commentaria, l. hostes, ff. de captis et de postlim. et redemp. ab host. [Ulp. 1 

inst., D. 49.15.24], §4º; §6º. Novamente, há que se ter em mente aqui a designação da lex Rhodia de iactu 

(“Imperator est dominus totius orbis”, vide Iul. 2 ex minic. D. 14.2.9). A explicação a respeito da origem deste 

domínio e desta jurisdição universal ao imperador é aparentemente simples: de forma mediata, vem ela de Deus 

(virtual causa última de todas as ccoisas), tanto para o Império quanto para a Igreja (o imperador, explica 

Bártolo, é um cristão e invoca o nome de Deus). O imperador é senhor de todos os cristãos, que lhe obedecem 

totalmente, ou em parte, bem como aqueles que receberam alguma isenção especial (privilégio, concessão, 

prescrição) do Império e, ainda, os que vivem em plena liberdade com relação ao Império, mas sob os ditames da 

Igreja (“Nam Ecclesia Romana exercet in illas terras iurisdictionem, quae erat Imperii Romani”; de modo que 

mesmo os reis, nesse sentido muito preciso – reconhecimento da iurisdictio universal do imperador – 

permanecem sempre súditos). Os hostes – entenda-se no mundo cristão, também hereges – são aqueles que não 

reconhecem os termos da lex Rhodia. Bártolo é exímio em combinar, por um lado, o esquema de validação da 

autoridade imperial, com uma série de isenções ex facto dos reis e povos não à iurisdictio universal do Império, 

mas ao seu dominium prático. 
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specificazione di quella determinata iurisdictio, che di questa esperienza è l’ordito, 

di cui ogni ordinamento è portatore.193 

 

Isso permite a Bártolo afirmar que os demais domini combinam em si iurisdictio e essa 

forma de dominium territorial qual o imperador. O imperador é diferente, porque merece ser 

chamado de princeps, e seu domínio se estende a todo o mundo. Outrossim, todo aquele que 

exerce iurisdictio sobre um território limitado ou cidade é, nesse sentido, um dominus, um 

pequeno príncipe à imagem do detentor do maximum merum imperium. Se alguém concede 

um território a alguém concede, ao mesmo tempo, a iurisdictio sobre o mesmo território, 

porque a relação entre iurisdictio e território é a mesma entre o dominium e uma coisa 

particular. Do ponto de vista constitucional, dominium e iurisdictio são similares, não apenas 

porque são detidos pela mesma pessoa, mas porque são expressões de um mesmo fenômeno.  

Propriedade privada e poder público caminham pari passu: o imperador, com seu 

domínio e iurisdictio universal194, e todos os demais, com os quinhões que a eles competem 

em seus territórios, ao seu lugar no mundo. A iurisdictio universal é igualmente um direito a 

um tipo de jurisdição que não é particular, mas a jurisdição do todo, do mesmo modo que um 

rebanho não se confunde com a soma das ovelhas (o rebanho ainda é um), e isso permite 

simultaneamente afirmar que o imperador é dominus mundi e justificar os limites ao seu 

poder, razão pela qual o dominium e a iurisdictio de outros domini também é um exercício 

legítimo de officium e potestas legitima. O imperador é o senhor do mundo; porém, não o é da 

França ou da Inglaterra e, por isso, está fora de seu foro intervir nos direitos particulares do 

dominium e de iurisdictio que não lhe pertencem.  De modo sucinto, “quod omnia sunt 

 
193 V. CRESCENZI, Barto, cit. (nota 172), 2015, p. 117. 
194 Bártolo se pronuncia mais especificamente sobre o que seria um dominium universale em seu comentário ao 

instituto da rei vindicatio. Nessa passagem, fazendo referência expressa à anterior, Bártolo reconhece a solução 

da Glosa como insatisfatória e oferece a sua própria. A Glosa, explica Bártolo, confundia duas coisas muito 

diferentes: (i) a propriedade de coisas individuais, como uma ovelha; (ii) a propriedade de um todo (por 

exemplo, o proprietário de um “rebanho” ou, no caso do imperador, do mundo). Se alguém reivindicasse seu 

rebanho, eventuais débitos (em ovelhas) seriam extraídos do todo e, então, e somente então, a propriedade teria 

sido restaurada. A propriedade de uma entidade coletiva como o mundo não é a propriedade sobre a soma de 

objetos individuais, mas a propriedade sobre um ente distinto cujo predicado é a universalidade ou coletividade. 

A propriedade permanece é indivisível e passível de rei vindicatio, mas segundo Bártolo, domínio universal não 

é sinônimo de domínio total ou absoluto. Um direito ao todo pode não corresponder necessariamente ao direito 

às partes. Veja-se em Bártolo, Bártolo, In primam Digesti Veteris partem, l. per hanc autem actionem, ff. de rei 

vindicatione [Ulp. 16 ad ed., D. 6.1.3], §2º, citado supra, nota 187. Como destacaram Arno Dal Ri Jr. e Diego 

Nunes ao analisar o tratado De Tyrannide, essa iurisdictio universal e superior do imperador é justamente o quê 

o torna instância julgadora de autoridades ou reis tiranos, que perdem – pena extremamente custosa – a sua 

iurisdictio. Veja-se ARNO DAL RI JR. – DIEGO NUNES, A tirania como categoria jurídica de governo: a 

construção do ius publicum medieval na obra de Bartolo de Saxoferato, Revista Justiça Do Direito 32, 3 (2019), 

p. 487-491.  
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principis quo ad iurisdictionem et universale dominium, sed non quantum ad particulare”195. 

O imperador tem, como é da alçada de um legislador universal, o poder de estabelecer o ius: 

mas ele não pode estabelecer o ius  sobreindivíduos particulares (o que significa também que 

ele não alcançará esse poder em todos os territórios do mundo). A interferência do princeps 

em assuntos particulares ou com normas que atingem pessoas particulares (como a concessão 

de privilegia) é a exceção que reafirma o princípio geral de uma jurisdição universal, aplicada 

abstrata e igualmente. 

Os reis – que governam partes do mundo, isto é, porções particulares, partículas, não o 

todo –, Signorie e cidades livres italianas podem reconhecer o estatuto de dominus mundi ao 

imperador sem temer a respeito de sua independência, que não é tão somente factual, 

garantida pelas questões de facto, mas também uma independência de iure, garantida pelo 

melhor direito. Como o imperador, os demais regentes – que a modernidade mais tarde 

chamará de “soberanos”, como os reis da França, Inglaterra ou Nápoles – combinam 

dominium e iurisdictio sobre os seus territórios (rex imperator in regno suo est), porque 

quanto ao seu território – a coisa particular, da qual são dominus –, são os detentores máximos 

da iurisdictio. Os reis não obedecem ao imperador em seu território não por despeito: 

simplesmente naquele território  não lhe devem qualquer obediência.  

A distinção categórica entre coisas e territórios se dissolve em uma imensa rede 

universal de relacionamentos hierárquicos. É também em virtude desse princípio de base – o 

relacionamento entre as coisas – que Bártolo pode formular um teorema constitucional de 

primeira ordem para o mundo medieval: dominium e iurisdictio estão indissociavelmente 

ligados. Em virtude das relações de um dominus com seu território, em princípio, se ele se 

afirma como dominus, aquele que tem dominium, ele terá automaticamente iurisdictio. A 

mesma distinção serviu para fundamentar a simultânea legitimidade de iure da iurisdictio 

universal do imperador e dos demais reis: todo aquele que exerce de modo combinado 

iurisdictio e tem dominium sobre um território – dos reis ao mais humilde juiz – pode ser 

chamado, em seu território, de “príncipe”, de “imperador” (in regno suo). Política e poder 

juridicente são uma e una; política e direito não podem ser afastados um do outro.   

 
195 Bártolo, In tres Codicis, r. in quib. caus. colon. dom. acc. poss. [Arcad. et Hon. C. 11.50.2pr.-4 (300)], §2º. 

Ainda, o não reconhecimento do status de dominus et monarca totius orbis é qualificado como uma heresia. 

Bártolo, In secundam Digesti Veteris Novi commentaria, l. hostes, ff. de captis et de postlim. et redemp. ab host. 

[Ulp. 1 inst., D. 49.15.24], §7º.  
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Antes de encerrarmos esta análise, um último ponto de aprofundamento acerca da 

concepção dos Comentadores a respeito da iurisdictio: a extensão do papel normativo do 

populus e de outras autoridades para além do esquema de validade do princeps. As histórias 

da iurisdictio medieval e da soberania da primeira modernidade puderam se ligar na história 

do direito público – na mesma medida em que permanecem diferentes os conceitos – sendo 

que desde Azo, e sobretudo com os Comentadores, conscientemente, o trabalho por sobre o 

conceito de iurisdictio-potestas buscava superar seu déficit descritivo a respeito da produção 

normativa autônoma e, acima de tudo, de extensão da atribuição de legitimidade em claros 

termos jurídicos.  

Para toda a tradição glosadora – mesmo para o inovativo Azo –, o vértice máximo de 

validade juridicente só poderia residir no princeps em virtude de sua teoria da translatio 

imperii. Os Glosadores divisavam três transferências ao longo da história: uma original, no 

qual o populus Romanus transferiu seu imperium (e, assim, seu poder geral de legem condere) 

ao princeps através da lex Hortensia; uma segunda translatio, já na Antiguidade tardia cristã, 

entre a autoridade do princeps e a do pontifex, o que legara à Igreja da Alta Idade Média 

autoridade de governo do Império, transformando o Papado em uma dinastia cesarista própria 

(a famosa “Doação de Constantino”); por fim, do pontifex novamente ao imperator, com a 

coroação de Carlos Magno, rei dos francos, pelo papa Leão III, ungindo-o com o título de 

sacro Imperador. Todas as translationes estavam ligadas à vontade divina: o imperador era o 

vicário secular de Deus na Terra assim como o Papa era seu vicário espiritual. Os textos 

jurídicos criavam assim sua própria realidade: a atividade de criação normativa autônoma – 

que não deixava de existir no mundo – precisava encontrar uma guarida sintamática, mesmo 

que criativa196.   

 
196 Para os Glosadores, a questão era razoavelmente pacífica: do ponto de vista válido, o princeps era o detentor 

de uma iurisdictio plenissima. Sem serem cegos à realidade fática, os Glosadores utilizaram várias estratégias 

para, diante do poder legislativo de facto, erigir do Corpus Iuris uma teoria que sutilmente questionava a 

independência legítima dessas cidades (para os Glosadores, não necessariamente civitates, mas municipia) com 

relação ao Império. O principal subterfúgio fora o de identificar o poder legislativo “municipal” como privilegia 

limitados e locais garantidos pelo princeps, uma permissão imperial implícita no próprio uso das fontes romanas 

e do Corpus Iuris (C. 1.17.1.6 [530]). Em termos estritamente técnicos e filosóficos, o princeps permanecia de 

iure possuindo a capacidade de retirar a independência legislativa de uma cidade; ela não seria, portanto, uma 

civitas – nem seu povo um populus liber – no clássico sentido técnico do Digesto. Noutros casos, era possível 

descrever algumas cidades não como municipiae também não como civitates, mas sim, universitates, como 

corporações que também derivavam da concessão imperial.  
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Nesse ponto, Cino de Pistóia foi o primeiro a tecer versos novos. Nem ele nem os 

demais Comentadores iriam negar que o imperador era dominus mundi197 e que recebera o 

imperium (a formar sua plenissima iurisdictio) do populus198. Nessa discussão, o fundador da 

escola cuidadosamente repassa todas as posições a respeito do tema (possuem o senatus, o 

populus Romanus, o praefectus praetorio o poder de condere legem?) e conclui algo novo, à 

contramão dos Glosadores que o precediam: não faz mais sentido dizer que o populus 

Romanus legem faceret, porque o povo romano de outrora já não existe. Os Glosadores 

faziam uso do conceito de populus Romanus como um arquétipo que convalidava (através da 

mítica lex regia) a autoridade do princeps199.  

Cino, por sua vez, quase graceja a respeito da limitação de uso que seus antecessores 

fazem do velho conceito: “De his opionibus tene [= quod hodie sit restricta potestas populi 

per hanc legem], quae magis tibi placet quia ego non curo. Nam si populus Romanus faceret 

legem vel consuetudinem de facto scio quod non serveratur extra urbem”200. A relação 

arquetípica imediata entre populus Romanus e imperator para validar os expedientes 

normativos daquele por meio deste não era mais logicamente necessária. Despido dos pudores 

dos Glosadores, Cino tinha plena confiança em afirmar que qualquer populus poderia ser 

considerado uma autoridade juridicente e ser o supremo regedor, ocasional legislador, de si 

mesmo, sem que isso levasse abaixo todo o sistema e sem que o imperador deixasse de ser de 

uma iurisdictio plenissima201 e dominium universal. Frente à pergunta “nunquid omnes 

iudices possunt statutum facere?”, a resposta positiva de Cino é contundente: “populus tamen 

alicuius loci potest legem inter se facere, sive respiciat bonum publicum sive non”202.  

Bártolo, por sua vez, chegou à conclusão similar, traçando através de sua concepção de 

iurisdictio a teoria que é resumida no adágio civitas sibi princeps. O jurista tinha diante dos 

 
197 “Deus de caelo constitutum imperium (...) ergo temporaliter sub imperios ocs populi, omnes[?] Reges sunt; 

sicut sub Papa sunt spiritualiter (...) Imperator totius mundi, de iure, dominus est; sed de facto sunt aliqui qui 

resistunt, propter quod ponit hic istam literam restrictivam, & hoc facit duabus rationibus: prima, ne suae leges 

apud illos sint illusoriae, qd? esse non debet (…) Secunda ratio est: quia illi, qui non recognoscunt Imperatorem 

suum dominum, reputantur viles, & indignis laqueis sue legis innodari”. Cino, Super Codice, l. cunctos populus, 

r. de Summa Trin. et fide cath. [Grat., Valent. et Theod., C. 1.1.1 (380)], §1º.  
198 “Nota ex ista lege, qui authoritas imperii in initio fuit apud popolum Romanum, sed qui aorta dissensione 

inter populum oportuit populum regi per unum. Per legem Hortensiam translatum est imperium & potestas in 

unum: ut ff. de orig. iur.l.ii.§nouissime. Hic unus creatus est Imperator qui est dominus mundi, ut ff. ad. l. 

Rhodia de iac.l.deprecatio”. Cino, Super Codice, l. digna vox, r. de leg. et const. princ. [Theod. et Valent., C. 

1.14.14 (426)], §1º.  
199 Como mostra claramente P. COSTA, Iurisdictio, cit. (nota 3), 2002, p. 245.  
200 Cino, Super Codice, l. si imperialis, r. de leg. et const. princ. [Just., C. 1.14.12pr (529)].  
201 Para uma análise detida, veja-se P. COSTA, Iurisdictio, cit. (nota 3), 2002, p. 253-260; perspicazes também os 

comentários de C. FASOLT, The Limits, cit. (nota 180), 2004, p. 167-173, 192-195. 
202 Cino, Super Codice, l. si imperialis, r. de leg. et const. princ. [Just., C. 1.14.12pr (529)]. 
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olhos, afinal, uma miríade de impérios em miniatura. Conciliador com a tradição, conserva-a 

ao erigir uma visão total da sociedade. Entendendo como máxima insígnia da iurisdictio, a 

faculdade de legem/statuta condere bem como assentada a equiparação entre iurisdictio e 

dominium, a teoria jurisdicional de Bártolo busca enquadrar as possibilidades de legiferação 

nos limites do território. In verbis, 

Et primo, an omnis populis possit facere statuta per se et sine superiores authoritate? 

... Aut quaeris de populo qui nullam habet iurisdictionem, ut sunt villae et castra qui 

simpliciter subiacent alicui civitati vel domino aut de populi qui habet omnem 

iurisdictionem concessa a principe vel praescriptam aut quaeris de populos qui habet 

iurisdictionem limitatam ut in civilibus tantum, ut in criminalibus levibus causis, ut 

sunt multa castra in Marchia (...) Quando populus habet omnem iurisdictionem 

potest facere statutum non expectat superioris auctoritate ... Et quod isto casu non 

expectetur superioris auctoritas patet exemplo consuetudinis, qui inducitur ex tacito 

consensu populi et equiparatur statuto in quo constat quod non requiritur superioris 

auctoritas (...)  Quando [populus] habent iurisdictionem limitata, in his in quibus 

habent administratione, seu iurisdictionibus possunt facere statuta (…) Quod 

collegia licita, et approbata in his, in quibus habent iurisdictionem, et quo ad ea, 

quem ad ipsos collegiatos pertinent, possunt facere statute (…)203 

Civitates tamens, quase Principem non recognoscunt in dominum et sic earum 

populus liber est... possent hoc forte statuere quia ipiamet civitas sibi princeps est.204 

 

O populus é o núcleo dessa tese, enquanto o magistratus aparece como um órgão 

constitucional dependente dele (magistratus ... possunt tamen facere ex voluntate populi et 

consilii)205. O segundo passo lógico é o de equivaler populus a civitas e, esta equivaler 

juridicamente a collegium, mas um collegium que não depende da confirmatio do superior 

hierárquico. Reconhecia-se, assim, que aquelas cidades possuíam uma capacidade factual de 

criar suas próprias leis, por consentimento expresso ou tácito, de seu próprio povo (um 

populus alicuius loci para usar o termo exato), sem precisar de autorização do imperator ao 

legiferar dentro de seu território e em favor dele. Este também não é mais o único a legislar 

sozinho: também podem fazê-lo os magistrados, não apenas os maiores iudices (ut 

senatoribus, et pretoribus, praefectis praetorio, qui equiparant regibus, qui sunt hodie p. 

mundum... et isti possent facere statuta et constitutiones), mas também todos aqueles 

 
203 Bártolo in primam Digesti Veteris Partem, l. omnes populi, r. de iustitia et iure [Gai. 1 inst. D. 1.1.9], §3-5º. 

Como ressaltou P. Costa, populi e civitates se distinguem entre si na doutrina de Bártolo segundo a quantidade 

de poder exercitado; existem cidades dominantes e cidades dominadas (é a distinção apresentada no texto entre 

civitas, provincia e castrum, todas formas reconduzíveis ao conceito de universitas). As civitates constituem-se 

ainda em um processo vertical de poder, hierárquico, mas cuja hierarquia presta contas não primeiramente à 

lógica simbólica da validade, mas do efetivo poder de uma cidade sobre outra. Os textos de Bártolo possuem um 

grande alcance descritivo da sociedade de seu tempo; não descreve unicamente o processo de poder (iurisdictio) 

de uma cidade, mas a política expansionista das cidades entre si, a realidade desnudada de modo mais 

exauriente. 
204 Bártolo, In secundam Digesti Novi partem, l. ex quibusdam, ff. de iure fisci [Call. 2 d. i. fisci, D. 49.14.2pr]. 
205 Bártolo, In primam Digesti Veteris partem, l. hoc edictum, ff. quod quisque iuris [Ulp. 3 ad ed., D. 2.2.1pr]. 
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magistrados que, mesmo menores em dignidade, “ex tunc aut habent dignitatem perpetuam, 

seu ad vitam, ut Comites, Marchiones, in eorum terris, et Episcopi in eorum diocesibus, et 

tunc condere statuta”206. 

Bártolo insiste em demonstrar a todo instante que não há contradição nem em enquadrar 

juridicamente essa mudança do princeps ao populus no poder de legislar. Se no direito 

romano, o princeps era aquele que não estava submetido a nenhum superior em matérias 

temporais no seu território (que, no caso do imperator, corresponde à totalidade do mundo), 

assim como também os reis em seus territórios, por necessidade lógica, toda cidade que não 

possuia in temporalibus nenhum superior é uma civitas no sentido pleno da palavra, um 

populus liber em seu território (a mesma lógica é aplicável aos reis)207. Para todos os casos, a 

consequência é similar quanto à capacidade de produzir normas independentemente de uma 

civitas ser governada por príncipes, senadores ou por um regimen ad populum, a fundação da 

autoridade pública de uma civitas sempre deriva do povo: “Roma est, ut sicut Princeps, qui 

est dominus totius [mundi], facit legem universalem, ita isti qui sunt domini in parte, faciunt 

statuta in parte”208.  

Baldo de Ubaldis foi mais adiante em explicitar a autonomia de um populus livre como 

fonte da autoridade pública de uma civitas. Como seus mestres, Baldo entendia o populus nos 

termos de uma universitas ou corporação: o populus possui os mesmos princípios de 

autogestão e autogoverno que as corporações recebem desde o antigo ius civile, denotando, 

portanto, ao mesmo tempo, unidade e pluralidade209. O povo, como unidade singular abstrata, 

é capaz de agir como se “uma pessoa” fosse; e como uma corporação pode ter propriedade, 

firmar contratos, dever e ser credora, um populus pode agir como se fosse uma única entidade 

em nome de toda a civitas (produzindo direito, pronunciamento julgamento, guerreando). 

Baldo ia além, inclusive da teoria “representativa” das corporações que era utilizada no direito 

 
206 Bártolo, In primam Digesti Veteris partem, l. omnes populi, ff. de iustitia et iure [Gai.1 inst.D. 1.1.9], §8-9º. 
207 F. CALASSO, I Glossatori…, cit. (nota 3), 1957, p. 73-76.  
208 Bártolo, In primam Digesti Veteris partem, l. omnes populi, ff. de iustitia et iure [Gai. 1 inst. D. 1.1.9], §8º. 

Desse modo, foi necessário delinear a distinção entre leis universais e leis especiais: a primeira categoria 

destinada às normas do princeps, a segunda destinada às normas criadas pelo populus em sua auto-

administração, bem como aos reis, barões, legados, maiores iudices e todos aqueles que in eorum terris possuem 

uma posição equivalente. 
209 “Primo sciendum est utrum de iure communi castri, seu domini, seu Comites plurium castrorum habent 

aliquam iurisdictionem. Et constant quod nos habemus triplicem universitatem habitationum, et praediorum: 

unam largam, quae facit prouiciam, et hoc universitas habet iurisdictionem et merum et mistum imperium de iure 

communi (...) Secunda universitas minus larga quaes constituit ciuitatem, et huic universitati choaeret iurisdictio 

tantum, usq3 ad certam quantitatem in leuioribus criminibus, sed merum et mistum imperium habet ... ex his 

causis iurisdictio dicitur cohaerere loco, seu territorio (...) Tertia universitas est minima, ut castrum, villa, vicus, 

et similia, et huis universitati nulla cohaeret iurisdictio, sed alterius ciuitatis iurisdicioni subesse dicit”. Bártolo, 

Consilia quaestiones, 1, 189, r. statuto comunis Perusii, §1-3º. 
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canônico: para ele, os membros de um populus eram perfeitamente capazes eles mesmos – 

sem precisar de um rector, procurator ou actor – de agir em nome de toda a universitas, 

quando legalmente reunidos (congregatur bene), por uma razão natural extraída do direito das 

gentes: regimen (isto é, governança, administração quotidiana) non potest esse sine legibus et 

statutis210. 

Uma civitas e seu populus, para Baldo, figuram-se em entidade que é distinta dos seus 

membros de modo que o populus, quando reunido em assembleia, é plenamente capaz de 

exercitar a faceta legiferante da iurisdictio nas questões públicas da comunidade política211. 

Mesmo quando a autoridade do povo estiver sendo exercitada in actu por outros agentes, 

como no caso do Senado romano ou dos magistrados municipais no medievo, o povo 

permanece com o direito acionável, residual e potencial de retomar sua autoridade212; o 

populus é o princeps de seus cidadãos, e o dominus do governo213.  

 
210 “Si ergo statuta sunt bona secundum exigentiam et conservationem publicam illius loci non indigente alio 

directore, quia confirmata sunt ex propria naturali iusticia ... Lex contenta est consensu populi ... Pretera populus 

potest inducere ius tacitum sine consensu et conscientia superioris, nam inducit consuetudinem nesciente 

superiore ... ergo potest inducere ius expressum, id est statutum, quia ius expressum et tacitum ubi non attenditur 

forma verborum sed consensus idem operantur, quia convenerunt in causa et radice et potentia, ergo in effectu”, 

Baldo, In primam Digesti Veteri commentaria, l. Omnes populi, ff. de iust. et de iure [Gai. 1 inst., D. 1.1.9], §6º.  
211 Conjuguemos algumas passagens. Perguntando-se a diferença entre uma res publica e o fiscus, afirma Baldo 

que “respublica universitatem significat, fiscus autem significat rem ipsius universitatis (...) quia Respublica 

idem est quid populus, dic ut dixi in prima constitutione digestorum”, Baldo, Super VII, VIII, IX, X et XI codicis 

libros commentaria, ad l. constitit, r. de poena iud. [Ant., C. 7.49.1 (319)], §9º. Direcionamos então, pois, para a 

Constitutio Omnem, onde Baldo detalhou a matéria da seguinte maneira: “Respublica dicitur tribus modis: primo 

modo pro tota congregatione fidelium imperii, seu pro toto imperio secundo modo pro republica urbis Rome; 

tertio modo pro qualibet civitate. Et si respublica quandoque stat pro capite et membris simul, quandoque pro 

capite tantum scilicet pro urbe Romana, quandoque pro aliis membris” (Baldo, In primam Digesti Veteri 

commentaria, ad Co.O, §9º. A respeito do status reipublicae ele assim se pronuncia: “Status civitatum et 

castrorum pertinet ad statum reipublice, id est ditionis Romane, quoniam sunt eius membra”; Baldo, In primam 

Digesti Veteri commentaria, l. iuri operam dat., ff. de iust. et de iure [Ulp. 1 inst., D. 1.1.1], §11º. Por fim, um 

enxerto conclusivo: “et an civitates habeant fiscum suum? Dico quod non, nisi quedam que superiorem non 

recognoscunt, que per sua statuta et consuetudines habent iura fisci”, Baldo, Commentaria in primam partem 

Digesti Veteri, ff. de divisio. rer. [D. 1.8], rubrica. Em mesmo sentido: “ista enim iura pedagiorum sunt 

specialiter reservata superior in signum superioritatis … superior autem secundum consuetudinem Italiae sunt 

ipse civitates que per se reguntur ... nam ipse dicuntur respublice non castra vel ville”, Baldo, Consiliorum, 2, 

con. 369.  
212 Baldo, liber extra, in In Decretalium volumen commentaria, 10.1.2.8, §10º: “Habet igitur populus 

iurisdictionem habitu in conferendo, sed non exercendo per se. At si populust est suorum civium princepts et 

dominus potest sibi potestatem eligere (…) illud certum est quod iurisdictio, nisi prius hebatur in habitu, id est in 

virtute, non potest excitari ad actum suum”.  
213 Segundo a interpretação de Lee, deriva de Baldo uma conclusão que ainda é reconhecível no sentido 

moderno: toda “soberania” (com o termo o politólogo se refere à face legislativa e autônoma da iurisdictio 

medieval) é “soberania” popular, do povo; falar assim em uma soberania “do Estado” (statehood) é, em tempos 

modernos, mas já em Baldo – segundo Lee – sinônimo de soberania do povo, do conglomerado corporativo 

(peoplehood). Ver D. LEE, Popular Sovereignty, cit. (nota 48), 2016, p. 71-77. Ora, não é de se negar que a 

linguagem jurídica a partir de Baldo dá passos em direção a isso: já o Comentador afirma que toda civitas que 

sozinha se rege possui o mesmo signum superioritatis que gozam os reis ou o príncipe na medida que, como 

dizia Bártolo, civitas sibi princeps. No entanto, é necessário constantemente lembrar que, mesmo em uma 

discussão que é genuinamente política, permanece ela, na pena dos Comentadores, igualmente genuinamente 
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É importante destacar que Cino, Bártolo ou Baldo não apresentam a tese da 

independência normativa das civitates e seus populi como uma teoria revolucionária, nem 

devemos enxergá-la apenas como protorrevolucionária, sob pena de severo anacronismo. 

Como os Glosadores antes deles, os autores da Escola dos Comentadores concordam que não 

pode produzir direito sobre si mesmo todo aquele (ou todo aquilo) que estiver sob a 

autoridade de outrem, assim como concordam que o povo transferiu sua iuridisctio (portanto, 

seu imperium e sua potestas) por meio da lex regia. Até mesmo Baldo aceita, ainda que 

considere mínimas as consequências pragmáticas, a communis opinio de que os povos sujeitos 

ao imperador produzem statuta não por iurisdictio propria, mas por permissão214.  

Mesmo quando admitem a possibilidade de o povo autonomamente criar normas (na 

forma dos costumes, consuetudo), por meio do ius gentium sem a intervenção ou ratificação 

de outra autoridade, essa produção se dá por fora do sistema hierárquico de validade do ius 

commune, sem alterá-lo215. Tampouco se altera a firme convicção medieval de que o direito – 

e especialmente a iurisdictio – funda a autoridade pública, não se explicando através da mera 

força ou da convenção como pensavam os antigos sofistas e epicuristas, como pensariam 

 
jurídica. Baldo, como correntamente destacou J. Canning, opera com uma “teoria da soberania” apenas na 

medida em que entendamos esse conceito de uma acepção particular, como um medieval a entenderia. 

“Soberania” como iurisdictio, em Baldo, se assim insistir-se, é um conceito que certamente não seria validado na 

teoria de Jean Bodin. Segundo o historiador: “As a civilian Baldus is happy not to be responsible for this 

diminution of imperial jurisdiction; he simply accepts it as a fact. This means that he is no missionary for 

popular sovereignty, just the lawyer who records political reality.  What he clear-sightedly sees, however, is that 

the era of the emperor’s personal overseeing of state interests and state affairs in Italy belongs to the past (…) 

but imperial jurisdictional claims even when rejected have to be taken seriously”; ao que continua: “Baldus’ 

view is very similar to that of Bartolus who accepts both that populi liberi are sovereign, being within their 

territories legally identified with the princeps, and that they are subject to imperial jurisdiction in that they 

continue to use Roman law and recognise that the emperor is dominus mundi”. Veja-se J. CANNING, The 

Political Thoughtcit. (nota 78), 2003, p. 115-116; M. SENELLART, As Artes, cit. (nota 9), 2006, p. 32-35. 
214 “Sed de iure constat potestatem soli principi reservatam a civitatibus esse exemptam”, Baldo, Commentaria in 

primam partem Digesti Veteri, ff. de divisio. rerum. [D. 1.8], rubrica. Igualmente, o critério do bom regime é 

utilizado por Baldo para diferenciar, por um lado, a legitimidade e autonomia das civitates independentes do 

Imperador daquelas que são rebeldes, sob jugo tirânico. Igualmente é o caso de todo reino ou cidade 

comprometido com a iurisdictio de um superior sub iuramenti fidelitatis, vez que a “tolerância” imperial pode 

até ser pressuposta, mas não de todo ausente. Veja-se ainda Baldo, In primum, secundum et tertium Codicis libri 

commentaria, ad l. decernimus, r. de sacrosanctis eccl. [Zeno, C. 1.2.16pr. (477)], §3º, in fine; §4º.  
215 Baldo, In primum, secundum et tertium Codicis libri commentaria, ad l. decernimus, r. de sacrosanctis eccl. 

[Zeno, C. 1.2.16pr. (477)], §3º. Pergunta-se Baldo se, na ausência do Imperador, as independentes civitates 

Gênova ou Veneza poderiam nomear um Doge (dux) para si, ao que responde: “non de iure, quia non est 

confirmatur a superiore; ut in auc. De defen. civ. § interim. Sed ex consuetudine ex quo Imperador scit, et tolerat 

propter bonum regimen eorum: dico quaes isti iuste dominantur… Duces non sunt precise domini, sed habent 

consilia populi, vel maiorum: unde habent quandam praeminentiam dignitatis potius quam dominium et ita 

seruatur”.  
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também os positivistas modernos, mas do dever de trazer o bem comum (por um bonum 

regimen) ao plano humano216.  

O que progressivamente fica cada vez mais claro à medida que esses autores se 

debruçam sobre os textos – especialmente os comentários à lex Omnes populi (Gai. 1 inst, D. 

1.1.9) – é que se desenvolve um critério de validação da norma que passa – pode parecer 

paradoxal, mas não o é – pela efetividade. A confirmação da norma criada pela civitas por um 

superior se torna gradualmente reconhecida como pouco necessária; com Baldo, quasi 

desnecessária, na medida em que “hodie de facto non est superiores copia cum civitates non 

obediant Cesari”217. A autoridade se faz necessária para confirmar ou conceder o poder de 

formular leis comunais apenas às cidades que não vivem in propria libertate et absolute 

proprio regimine218. 

Baldo, no entanto, é em outro aspecto um ponto da trajetória da iurisdictio medieval que 

caminha para a inflexão da primeira modernidade. Desde os Glosadores, o vocábulo 

iurisdictio era o núcleo explicativo do sistema político, a representação de toda a sociedade e 

das instituições políticas dispostas hierarquicamente. A minuciosa estratificação da arbor 

iurisdictionis de Bártolo representou o desenvolvimento máximo de uma visão de mundo que 

fazia conviver a efetividade e a validade dentro de um sistema estratificado de diferentes fotos 

e autonomias. A discussão iniciada na segunda parte desse capítulo tinha a ver com a 

novidade contida no próprio ato de definição da iurisdictio: encerraremos também o capítulo 

 
216 O regime tirânico, para Baldo, é aquele no qual não há possibilidade de “legítimo acesso aos cargos, officia, e 

dignitates. Como salientado no começo deste capítulo. Especificamente de Baldo, a título de exemplo, temos o 

seguinte fragmento: “Omnis civitas est sub tyrannide quando subditi non possunt libera voce defendere bonum 

publicum”, Baldo, In primum, secundum et tertium Codicis libri commentaria, ad l. decernimus, r. de 

sacrosanctis eccl. [Zeno, C. 1.2.16pr. (477)], §6º.  

“Nota tamen quod hec auctoritas, ‘quiquid principi placet’, debet intelligi scilicet ‘possibile et honestum’, nam 

impossibilita princeps non potest. Illud uatem est impossibile, cuiús contrarium est necessarium. Est autem 

necessarium ius divinum, item ius naturale… sic non potest tolli ius gentium... Et ideo si principi placet quod 

Deo non placet, non habet legis vigorem” Baldo degli Ubaldi, Commentaria in primam partem Digesti Veteri, l. 

quod principi, ff. de constit. princ. [Ulp. 1 inst., D. 1.4.1], §3º. E ainda: “princeps relative dicitur sicut pater et 

sicute subditi sunt obligati bene obedire, ita ipse est obligatus bene imperare”, Ibid. ff. de divisio. rerum. [D. 

1.8], rubrica.  
217 Baldo, Super VII, VIII, IX, X et XI codicis libros commentaria, ad l. si quis ad se, r. ad legem iuliam de vi 

publica seu privata [Const., C.9.12.7 (319)], §1º: “...quis debet exequi ius suum per via iuris iudici, non aut per 

viam armorum... unde si una civitas patitur vim ab alia civita te possunt se vindicare per viam armorum, eo q., 

hodie de facto non est superioris copia, cum civitates non obediant Cesari, secus si obedirent Cesari”. Trata-se do 

primeiro comentário de Baldo à caracterização do uso antijurídico da força (vis) quanto à tomada da posse, 

objeto das leges Iulia de vi publica et privata (17 d.C.). 
218 Baldo, Super VII, VIII, IX, X et XI codicis libros commentaria, ad l. quanquam pecuniae, r. de sententia, quae 

sine [Alex. Sev., C.7.46.2 (300)], §8º: “ut quotidie facit civitas Bononie, et alia civitates Italiae... in civitate 

tamen non puto quae possint facere sine authoritate superioris, qui sit superior actu et potestate. Civitates uero, 

que vivunt in propria libertate, et absoluto proprio regimine, non indigent alieno adminiculo, quia suis iuribus 

utuntur”, acrescentando pouco à frente: “Utrum civitas dicatur Respublica? Respondeo, sic large, vel quia est 

portio Reipubl. Romanae” (§10).  
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com a questão da definição, mas agora num momento de nítido esmaecimento dos traços até 

então regentes, abrindo o terreno a fecho daquele modo de conceber a iurisdictio219. É assim 

que chegamos a Baldo. Vejamos alguns fragmentos que definem os conceitos de iurisdictio, 

imperium, suas subdivisões e suas relações principais:  

Iurisdictio potest sumi tripliciter. Uno modo in genere, alio modo in specie, prout in 

specie per se stat220, tertio modo prout adheret imperio (…) In genere sumitur 

iurisdictio, ut comprehendat tam merum quam mixtum imperium, et omnem causam 

de mundo, ut supra tit. II, l[ex] I, in princ. et in Auth. de defen. ciui.§.ipsosquoque, 

in fi. col. III.  

Videamus de iurisdictione, prout sumitur per se qualiter deferebatur. Dico quod 

iurisdictio est potestas in persona iudicantis consistens: sic describo iurisdictionem 

prout sumitur in genere ad merum imperium et ad omnes causas, unde ex natura 

vocabuli bene potest dici legitima … Item possunt dici potestas, quia ibi est dictio 

quod est potestas in persona iudicandis (…)  Sed videamus de iurisdictione prout 

distinguitur ab imperio et consideratur per se et qualiter describatur … dico quod 

iurisdictio est legitima potestas de publico introducta cum necessitate iurisdicendi et 

aequitatis statuendae in causa principaliter, non criminaliter, intentata, nec per 

decreti interpositionem sed per sententiam determinanda. Quia si intentaretur 

criminaliter, diceretur contineri sub mero et mixto Imperio, item bene dico (… et) 

principaliter crimen non vertatur. (…) Habemus iurisdictionem quae adhaeret 

imperio et sic describere potest … quasi legitima potestas de publico introducta 

ordinem causis meri imperii tribuens.  

Imperium est legitima potestas de publico introducta cum necessitate iuris dicendi 

et aequitatis statuendae in causis capitalibus et mediis plenam causae cognitionem, 

et sic de publico statuto et allis exponatis ut supra221 (…) Sed imperium sumit 

duobis modis. Uno modo principaliter, alio modo prout adhaeret iurisdictioni222 (…) 

Nunquid merum imperium potest esse sine iurisdictione? … Iurisdictio potest sumi 

duobus modis. Uno modo in suo esse, ut per se stat in sua specie et prima, et potest 

esse sine Imperio. Et merum imperio sine ea quem causae sunt separate, ut inf. de 

min. l[ex] Papini. exuli aut consideras iurisdictionem non quod sui ordine prout 

adaptatur ad causas. Et dico quod tunc non est dare merum imperium sine 

iurisdictione, quia Imperio adheret iurisdictio223. 

Merum imperium constituit in gladii potestate et animaduersatione, mixtum in 

decreti interpositione, iurisdictio [simplex] consistit in cognitione, vel delegatione 

ciuilium causarum. Iurisdictio in duo diuiditur est, in Imperium, et iurisdictione. 

 
219 Veja-se a detalhada análise de P. COSTA, Iurisdictio, cit. (nota 3), 2002, p. 166-173.  
220 Retiramos do destaque por ser de menor relevo à nossa discussão, mas é assim que Baldo define inicialmente 

a iurisdictio-specie tríplice, em função do valor das causas e, subsidiariamente, pela possibilidade de delegação: 

“Sumitur iurisdictio per se in specie, prout per se stat. Et illa est triplex: una quae consistit in maximis causis, ut 

quando causa excedit causam CCC aereorum, quia maximos magistratus de illis oportet intrommitere, in Auth. 

de def. ciui. § et iudicare. Alia quae consistit [in] causas mediis, ut sunt cause, que non excedunt ultra CCC 

aereorum, et excedunt summam centum aereorum, et illas causas appello minimas et viles, in Auth. de 

man.princ.§si tibi. Quare illae causae differunt inter se. Et ille cause que sunt de maiori iurisdictione, non 

possunt delegari nisi cum cá, ut C. de peda.iud. l[ex] placet. Mediae aut causae possunt delegari sine causa, quae 

competunt iure magistratus (…) Appelo causas minimas quae sunt intra centum aureos”.  
221 Baldo degli Ubaldi, Commentaria in primam partem Digesti Veteri, l. imperium, ff. de iurisd.omn.iud. [Ulp. 2 

de off. quaest., D. 2.1.3], §8º. 
222 Baldo degli Ubaldi, Commentaria in primam partem Digesti Veteri, l. imperium, ff. de iurisd.omn.iud. [Ulp. 2 

de off. quaest., D. 2.1.3], §1º. 
223 Baldo degli Ubaldi, Commentaria in primam partem Digesti Veteri, l. imperium, ff. de iurisd.omn.iud. [Ulp. 2 

de off. quaest., D. 2.1.3], §3º. 
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Imperium subdiuiditur in merum, et mixtum224 (...) Merum imperium est iurisdictio 

seuerioris ultionis inferendae, per accusationem vel mero officio, principaliter 

introductam ob utilitatem; et si diffiniendo coniungo diffinitionem Iacopo de Arena 

et Petri de Bellapertica225 (...) Mixtum imperium est iurisdictio qui nobili officio 

iudicis exercetur priuatam utilitatem respiciens. Ideo dico, nobili officio, quia 

officium mercenarium quod deseruit actionibus secundum naturam actionum, est 

simplicis iurisdictionis. Item ideo dica priuatam respiciens, ut differat à mero 

imperio, quid principaliter respicit utilitatem publicam226 (...) Simplex iurisdictio 

est potestas de publico introducta cum necessitate iurisdicendi et aequitatis 

statuendae officio iudicis mercenario deseruienti actioni intentare.227 

 

Ao mesmo tempo em que Baldo se situa claramente numa tradição de linguagem, os 

textos denotam mais claramente uma mudança de rumo. Ainda mais enfática do que aquelas 

de Cino ou Bártolo e mesmo de contemporâneos como Alberico de Rosate, a economia 

conceitual de Baldo opera subsumindo os textos à realidade que deseja descrever, explicar e 

fundamentar228.  

Dois pontos saltam aos olhos na definição de iurisdictio. Para Baldo, era a iurisdictio 

aparece mais como um genus generalissimum com a função de predicar merum imperium e 

mixtum imperium. Em primeiro lugar, atenua-se sensivelmente a tradicional relação de 

hiponímia entre iurisdictio (como genus) e imperium. Desde Irnério, iurisdictio, imperium e 

potestas [iuris] se tornaram sinônimos (ao que Bártolo acrescentou a equivalência do conceito 

de dominium) com uma ordem de prioridade muito clara; a iurisdictio é o conceito culminante 

do poder, de modo que em suas definições dos diferentes tipos de imperia. O uso do poder e 

da coerção são inerentes ao direito e à iurisdictio para todos eles: mas, se os primeiros 

 
224 Baldo degli Ubaldi, Commentaria in primam partem Digesti Veteri, l. imperium, ff. de iurisd.omn.iud. [Ulp. 2 

de off. quaest., D. 2.1.3], §1º, ab initio. 
225 Baldo degli Ubaldi, Commentaria in primam partem Digesti Veteri, l. imperium, ff. de iurisd.omn.iud. [Ulp. 2 

de off. quaest., D. 2.1.3], §4º. Baldo assinala que o Imperium per se consideratur também se compõe de três 

formas, diferenciadas quanto à dimensão do seu grau coercitivo: um grau mais elevado, dito maximum imperium, 

um sinônimo de merum imperium (neste fragmento, Baldo utiliza tal adjetivação, mas não deve ser confundida 

com a categoria de Bártolo – não se trata de uma subdivisão do império mero), relacionado às causas capitais; 

um grau intermediário, o mixtum imperium, que consiste em omnis coertio corporalis que sejam menores que as 

penas capitais; por fim, o minimum imperium um grau mais baixo de minima coertio corporali cuja aplicação 

pelo magistrado independente de processo (cognitionem causae non requerit). Baldo ainda acrescenta que o 

merum imperium possui um duplo significado: ele é absoluto absolutum in principe, et limitatum in inferiore 

(igualmente, ele é absoluto ao Papa em matérias apostólicas), e é concedido pelo princeps por lex regia.  
226 Baldo degli Ubaldi, Commentaria in primam partem Digesti Veteri, l. imperium, ff. de iurisd.omn.iud. [Ulp. 2 

de off. quaest., D. 2.1.3], §15º. Também o mixtum imperium è dividido em três: o magnum mixtum imperium diz 

respeito à iurisdictio ordinaria; o medium mixtum imperium diz respeito à iurisdictio summaria; o infimum 

mixtum imperium, por fim, diz respeito à iurisdictio voluntaria.  
227 Baldo degli Ubaldi, Commentaria in primam partem Digesti Veteri, l. imperium, ff. de iurisd.omn.iud. [Ulp. 2 

de off. quaest., D. 2.1.3], §20º.  
228 Vide nota 213, não é gratuito que alguns pesquisadores vejam nos textos de Baldo a primeira expressão 

jurídica o delineamento dos Estados territoriais e da soberania. Pelo sim ou pelo não quanto à questão, fato é que 

o estudioso da modernização institucional-normativa e os historiadores do direito público e das teorias do Estado 

certamente não podem ignorar a obra de Baldo. 
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Comentadores se explicam através de um coeso sistema político que valida o uso dos 

expedientes do imperium, Baldo parte mais diretamente da ideia de que a distinção 

fundamental se faz pela prática ou exercício do poder. Embora seja importante sempre 

destacar que a ruptura de sua doutrina não é brusca nem total – Baldo ainda é um autor pré-

moderno nesse sentido –, não se pode dizer que nada havia mudado.  

Em segundo lugar, também a relação entre iurisdictio e potestas statuendi não é 

central para Baldo como nos textos de Bártolo (e, adiante, entre os que permanecem 

escrevendo à influência do bartolismo). Nesse sentido, Baldo opta por definir merum 

imperium não como poder legiferante e também não apenas como potestas gladii, mas como 

severious ultio e, alhures, como potentia. O poder legiferante (legem condere, statuta facere) 

certamente faz parte da iurisdictio – e, como visto, Baldo tem posições contundentes a 

respeito da capacidade legislativa dos reis, da civitas e do populus –, mas não é mais o signo 

característico do merum imperium. É o castigo severo, aquele que pode levar aos graves danos 

físicos e à morte229, legitimamente introduzido em prol da utilitas da comunidade, o vértice 

verdadeiro do poder político e normativo.  

Com Baldo, iurisdictio ganha uma nova forma de sinonímia com potentia, ao mesmo 

tempo em que, como legitima potestas, é descrita como uma potestas [et dictio...!] in persona 

iudicantis. A mudança é perceptível. Enquanto o paradigma iurisdictio-potestas da linguagem 

medieval é diluído, ascende uma concepção ligada à legitimação do poder tal como ele se 

manifesta na senda da vida. Trata-se de uma definição que não apenas conecta coerção ao 

exercício do poder (como já faziam os Glosadores), mas uma visão que identifica o poder 

através da potentia. Baldo pôde, então, definir o poder válido pelo poder real: 

Est istud ideo, quia iudicium sine potentia non consinebat, unde ista potentia erat 

indiuisibilis ab ipsa iurisdictione. Item et ipsa iurisdictio reputatur quoddam 

indiuisibile230.  

Aut enim conferentis deficit potentia, et auctoritate, et tunc non valet, quia deficit 

fundamentum, et quicquid ex eo sequitur, est nullum231.  

 

Não que haja uma renúncia total da linguagem que operava a representação e 

explicação do exercício do poder. Parte da comunidade linguística de seus pares, o 

Comentador se movimenta através daqueles mesmos signos, atravessa sua doutrina nos 

 
229 Baldo, Commentaria in primam partem Digesti Veteri, l. imperium, ff. de iurisd.omn.iud. [Ulp. 3 ad ed., D. 

2.2.2], §2º.  
230 Baldo, Commentaria in primam partem Digesti Veteri, l. si una, ff. de iurisd. omn.iud [Gai. 1 ad ed prov., D. 

2.1.11.2], §1º. 
231 Baldo, Commentaria in primam partem Digesti Veteri, l. apud, ff. de officio praetori [Ulp. 26 ad Sab., D.  

1.14.1], §38. 
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conceitos e institutos da civilística do ius commune. No entanto, ao readequá-los, Baldo indica 

a inversão dos planos de eficácia e validade; aponta os poderes efetivos, reais e concretos 

como o nascedouro da autoridade pública, para revesti-la em segundo momento com a 

camada técnico-conceitual secular. Para Baldo, o poder é uma estrutura da concreta vida 

social e institucional, da qual se segue – e em momento posterior, não em ato fundacional – 

que a dogmática do “direito público” é concebida como uma descrição aproximativa sobre a 

realidade do direito.  

Com isso, o doutor de Perúgia foi a ponta de lança da mudança semântica da 

iurisdictio da ciência jurídica moderna. A iurisdictio servira aos medievais – aos juristas, aos 

redatores dos estatutos, aos reis e imperadores, ao papa, às comunas – por sua alta capacidade 

de mimetizar a função da autoridade juridicente no mundo. Bártolo, ao aproximar o conceito 

de iurisdictio com o instituto do dominium e sua aplicação territorial – exigências da 

efetividade, nexoráveis foram aqueles tempos –, apresentou o ápice do sistema. Não era 

preciso dizer mais do que iurisdictio est potestas para ser compreendido. Toda a sofisticação 

técnica no entorno da iurisdictio desde Irnério até os Comentadores, por fim com os 

bartolistas dos séculos XIV e XV, repousou sobre essa premissa, verdadeira alma do do 

direito público medieval. Baldo, sem representar uma ruptura radical, já sinalizava novos ares 

ao termo. De conceito unificador – sempre estratificado e limitado a diversas esferas, tal qual 

ilustrava a arbor iurisdictionum – da autoridade pelo direito a iurisdictio voltaria a ser 

destacada dos conceitos de imperium, potestas e do poder legiferante: ubi deficit potentia, ibi 

deficit actus232. 

 

 

 

 

 

 

 

 
232 Baldo, Commentaria in primam partem Digesti Veteri, l. filium eum diffinimus, r. de his qui sui vel alieni 

iuris sunt [Ulp. 9 ad Sab., D. 1.6.6], §9º. 
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Capítulo II 

IURISDICTIO NA AURORA DA MODERNIDADE: DO HUMANISMO 

JURÍDICO À BODIN (SÉC. XVI) 

 

Primo limine 

 Ao abrir as páginas de qualquer manual de história do direito, o tópos Modernidade 

surge frequentemente associado ao século XVII. A expressão Modernidade Jurídica ecoa nas 

mentes do jurista contemporâneo as Revoluções burguesas e liberais dos Oitocentos e 

Novecentos, os novos diplomas legislativos e o imenso esforço de construção sistemática e 

dogmática da Escola da Exegese, da Pandectística e da Escola Histórica. 

Além disso, muitos são os ‘-ismos’ utilizados para apresentar a história do pensamento 

e institucional moderna. Pensa-se ainda no jusnaturalismo, que atravessa as obras de autores 

como Thomas Hobbes (ainda que às avessas) e Hugo Grócio, aportando ao pensamento 

moderno novas concepções jurídicas quanto ao indivíduo e sua relação com o Estado; pensa-

se no constitucionalismo moderno que, recuperando longa tradição, se fixa em textos como o 

discurso do Abade de Sieyès, nas obras dos Federalistas e, naturalmente, ganha corpo nas 

Constituições que acompanham o movimento de Codificação; inseparáveis das promessas do 

liberalismo, que importou seus mais caros valores aos institutos de direito privado, processual 

e constitucional; quase dispensável nomear o positivismo que, do século XIX e ainda hoje, 

busca se reinventar. Não se esquecem tampouco as tradições reativas ou críticas às pretensões 

da Modernidade Jurídica a partir do século XVIII, como o Romantismo alemão, inspirador do 

historicismo da Escola Histórica Alemã, o positivismo sociológico francês, o 

institucionalismo italiano, as teorias críticas do marxismo, o tentador decisionismo 

schmittiano e, até mesmo, as correntes renovadas do tomismo e do jusnaturalismo.  

 Contudo, no princípio da Modernidade, foi o humanismo a demarcar a primeira 

separação (em complexo e nada linear processo de divórcio) com o passado medieval e 

propor, frente ao direito e ao estudo do direito romano, fundamento e metodologias novas. 

Não sem razão, R. Orestano tomou o humanismo jurídico – de suas primeiras formatações 

literário-artísticas na Renascença italiana até o trabalho da Escola Culta francesa ao longo do 

século XVI – como o ponto de partida para a compreensão das reviravoltas interpretativas da 

história intelectual do direito romano, tanto acadêmicas quanto institucionais.  



86 

 

O chamado mos gallicus iura docendi e a Renascença humanista do Norte tomam a 

maior parte de nossas atenções neste capítulo. Necessário assinalar de pronto que não foram 

um mero interregno entre o Baixo Medievo e a Modernidade madura, nem são entendidos nas 

páginas que seguem como gestação incipiente do porvir, mas sim, como condições de sua 

possibilidade. A Modernidade Jurídica não surgira pronta e conjurada do vazio nem se 

completaria no século XVI, de modo que não se equivocam os estudiosos mais atentos do 

modernismo ao indicar o continuum Do pensamento jurídico, político e social modernos.  

O humanismo foi, assim, o primeiro passo do alargamento de horizontes dos modernos 

na busca por uma nova identidade do homem, da representação de seu mundo social e da 

ordenação através do Direito. Um passo que, especialmente no que toca aos juristas, não seria 

dado todo de uma vez: ante a novidade, restava a autoridade acumulada por séculos do mos 

Italicus e do pensamento escolástico. Entre a velha Europa (Altereuropa) que já não se podia 

explicar satisfatoriamente recorrendo apenas aos esquemas medievais e à Modernidade 

(Neuzeit), ainda a construir a si mesma, atuaram os juristas humanistas como seus primeiros 

intérpretes e artífices.  

O estudo do objeto intelectivo e normativo iurisdictio permite demonstrar que o século 

do humanismo não pode ser tomado apressadamente como mero antecedente introdutório de 

insuficiente modernidade. A acalorada discussão dos humanistas contra seus adversários (bem 

como entre si próprios) conformou os primeiros passos da romanística moderna. Um 

verdadeiro tema tratadístico independente surge em torno dos conceitos de iurisdictio e 

imperium e recebe expressiva atenção de todos os juristas franceses por todo o século.  

 A lição de R. Orestano é ainda mais significativa para o estudo da iurisdictio na 

doutrina jurídica do século XVI, uma vez que todas as bases da fundamentação jurídica e 

política do poder permaneciam dentro dos domínios da scientia iuris. Frente ao avolumado 

conjunto de textos autorizativos elaborados pelos pensadores medievais e bartolistas até o 

século XV, os juristas marcados pelo humanismo opuseram uma metodologia que propôs, ao 

sabor dos novos tempos, uma visão alternativa paraas fontes do direito público e do Direito 

em si. Tais críticas, bem como as propostas que adviriam, não poderiam seguir em marcha 

desviando do tema mais caro à juspublicística medieval, mas ao contrário: eles iriam desafiá-

lo, buscando erigir uma moldura nova para a legitimidade do poder juridicente.  

Vemos a seguir o deslocamento do conceito de iurisdictio como ponto nodal da 

autoridade pública – e, com ela, da concepção autoridade como autoridade juridicente – e de 
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seu significado para uma leitura atualizada dos conceitos de iurisdictio e imperium, uma 

interpretação informada pelos novos métodos dos humanistas que, ao final, possibilitou forjar 

o conceito moderno de soberania (maiestas, souveranité), dispensando à iurisdictio um papel 

diverso na conformação juspublicística da comunidade jurídico-política. O conceito bodiniano 

de “soberania” – pilar do que se seguiria: não apenas a formulação moderna do direito público 

que sustentou o jusnaturalismo moderno, mas também da teoria do Estado, do 

constitucionalismo e do positivismo jurídico modernos – foi produto final de uma 

readequação do modo pensar o fenômeno juridicente dos autores medievais. A moderna 

jurisdição, parente distante da iurisdictio medieval, foi fruto de uma nova forma de conceber 

juridicamente a autoridade pública, o poder de dizer o direito e o poder de coerção. Não 

estranhamente, foi ainda pelo palco do direito romano que contracenaram velho e novo 

pensamento jurídico.   

O itinerário do capítulo é o que se segue. Na primeira seção, introduzemse os 

elementos históricos necessários para conceber as transições – institucionais e de pensamento 

jurídico – entre o baixo medievo e a primeira Modernidade, transição essa pensada sobretudo 

a partir do humanismo e de sua rejeição ao pensamento jurídico medieval. Na segunda seção, 

na esteira do pensamento humanista em geral, toma-se por referência o surgimento do mos 

Gallicus iura docendi através de seus principais expoentes. A quaestio de iurisdictione é, por 

fim, o objeto da terceira e da quarta seções: parte-se da reviravolta metodológica do 

humanismo jurídico francês e o novo enquadramento entre imperium, iurisdictio e potestas ao 

longo do século XVI (terceira seção) para, finalmente, apresentar o pensamento de Jean 

Bodin, juristar que consolida a modernização da quaestio de iurisdictione.  

 

I. Renascimento, Estado e Modernidade na virada do Quattrocento 

Toda definição, bem o sabia Javoleno, implica alguma arbitrariedade, sendo 

ferramentas úteis na medida em que tomamos ciência dessa parcialidade. Dessa feita, definir a 

Modernidade (e a Modernidade Jurídica que mais nos interessa) não foge à regra. Em termos 

de balizas historiográficas, a questão é relativamente simples: a Modernidade se inicia do 

ponto de vista do pensamento jurídico-político entre os marcos do humanismo cívico 

florentino do Renascimento – passando pelo humanismo jurídico, particularmente intenso na 

França, na Alemanha e na Holanda – e a Reforma Protestante– pressupostos factuais perante e 
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para os quais os juristas do século XVI, ainda por meio do direito romano, buscaram suas 

soluções.  

Essa demarcação histórica contém, em termos institucionais, o primeiro surgimento 

concreto dos Estados nacionais monárquicos e a percepção de tais fenômenos pela 

intelectualidade europeia. Como elegantemente se pode extrair das lições de A. P. Schioppa, a 

história do Estado moderno é tanto a história da centralização do poder político e da feitura do 

direito quanto da formação de um aparato a serviço do rei e, futuramente, do Estado233. Em 

países como França, Inglaterra, Portugal e Espanha, essas acelerações se coadunaram em 

graduais e particulares processos de consolidação das monarquias e suas fronteiras territoriais.  

Devemos, porém, nos voltar antes para a velha pátria dos Glosadores e Comentadores. 

Já não se tratava mais da Itália que fora palco das disputas entre o Império e o Papado nem 

mesmo das ligas de comunas contra potências estrangeiras, mas de uma Itália profundamente 

fragmentada e internamente instável, sem ter saído do Baixo Medievo com indícios de 

qualquer unificação segura no âmbito dinástico ou no âmbito da legitimação institucional do 

poder234. A antiga aliança histórica entre Florença, Nápoles e o reino de Milão não foi capaz 

de lidar simultaneamente com os conflitos facciosos da península itálica e os muitos interesses 

externos. Um a um, o governo das cidades-repúblicas independentes foi absorvido pelo poder 

pelo regime de Signorie, que disputavam entre si através da contratação dos exércitos 

mercenários sobre os quais tão detidamente advertia Maquiavel quando Secretário de uma 

República florentina livre, conselho retomado em Il Principe após a retomada do poder pela 

família Médici. 

Foi ainda em solo italiano, nos tempos da Renascença do século XV, que se deram os 

primeiros eloquentes ensaios da crítica humanista à escolástica e à tradição jurídica do ius 

commune, críticas que forraram o berço do humanismo jurídico a partir desses elementos235. À 

 
233 A. P. SCHIOPPA, História do Direito, cit. (nota 3), 2014, p. 169-175.  
234 PERRY ANDERSON, Linhagens do Estado Absolutista, 3ª ed., São Paulo, Brasiliense, 2004, p. 157-170. 
235 “O Renascimento apresenta um cenário confuso e fluido, em função de um fenômeno que Panofsky chamou 

de ”desfechamento”: os campos do conhecimento humano passam a se interpenetrar e interagir precisamente 

porque os contornos do natural como do humano, da matéria e do espírito, da consciência e da realidade, borram-

se, trazendo à ordem do dia um questionamento geral dos critérios de verdade e controle, bem como dos 

princípios e sua postulação consequente, fazendo emergir a questão da fundamentação, obrigando ao exame 

meticuloso dos termos e esquemas conceituais basilares. O que torna claro, pela primeira vez na história, que a 

consciência das coisas e a consciência de si não são momentos distintos, mas um único movimento em que 

princípios e critérios se reestruturam continua e reciprocamente em nossas formas de conhecer e agir, tal como 

fatos e valores, lógica e política, etc. (...) Para estes homens renascentistas, porém, estes que aqui chamo de 

humanistas, a recusa de um universo estático e do lugar pré-definido do homem neste, tornou-se amiúde a base 

de sua pesquisa.”. CELSO MARTINS AZAR FILHO, Humanismo, Antropologia e Filosofia, (manuscrito de 

conferência disponível na internet), 2010, p. 9.  
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parte da Itália setentrional, donde permaneceram soberanos o pensamento escolástico e 

tomista, no restante da Itália muitas Universidades, cenaloci, academie, bibliotecas e 

iniciativas de mecenato novos empreendimentos intelectuais surgem, instituições dedicadas à 

criação de novas formas de manejar os antigos codices e, sobretudo, cultivar o conjunto dos 

studia humanitatis. Nesse sentido, a Oratio do Conde de Concórdia, Giovanni Pico Della 

Mirandola (1463-1496)236, pode ser tomado como verdadeiro manifesto renascentista não só 

da liberdade de pensamento, mas das suas potencialidades criativas.  

O chamado “humanismo cívico”237 do Quattrocento italiano foi, antes do que uma 

escola axiomática, um movimento de confluência de ideias que, diante desse conturbado 

contexto sociopolítico e de grande efervescência cultural, dissecou os temas da liberdade e da 

história. Primeiro, liberdade política, revalorizando a experiência republicana dos antigos 

textos romanos238; não menos importante, também uma atitude de desprendimento intelectual 

 
236 “Ergo et nos cherubicam in terris vitam aemulantes, per moralem scientiam affectum impetus coercentes, per 

dialecticam rationis caliginem discutientes, quasi ignorantiae et vitiorum eluentes sordes animam purgemus, ne 

aut affectus temere debacchenthur aut ratio imprudens quandoque deliret”, Giovanni Pico Della Mirandola, 

Oratio,  ed. 70 (bilíngue), p. 64-65. Enquanto Mirandola representa um extremo de otimismo intelectualista 

dentro do humanismo, Montaigne representa a baliza oposta, a desconfiança pirrônica.  
237 O humanismo cívico (ou renascentista) não é objeto de nossas atenções ao longo do capítulo além dessas 

preliminares. Cabe-nos, então, defini-lo, sinteticamente, como o circuito de ideias efervescentes na Renascença 

florentina ao longo do século XV, especialmente a partir da paz entre Florença e Milão (1454) até as guerras 

italianas da península com o rei francês Charles VIII (1494-1498), cujo produto final foi uma coalizão militar 

italiana que representou o retorno dos signori e príncipes italianos no começo do século seguinte. O humanismo 

renascentista tardio passaria então ao serviço dos príncipes. Do ponto de vista da história do pensamento 

político, o humanismo cívico passou a ser percebido como indissociável de uma ideologia republicana 

remanescente das cidades livres do Regnum Italicum desde a Baixa Idade Média, visível em opúsculos contrários 

à tirania como aquele de Bártolo de Sassoferrato. O humanismo cívico toca assim autores como Dante e 

Petrarca, mas também L. Bruni, P. Bracciolini, F. Guicciardini e, por certo, o N. Maquiavel dos Discorsi. Do 

ponto de vista político e ético, a doutrina básica dos humanistas recupera uma ideia tipicamente ciceroniana de 

virtude, caracterizando a virtus (ou virtù) como elemento humano capaz de sobrepujar a incontrolável fortuna; 

convictos a respeito da possibilidade de alcançar o patamar de vir virtutis, o humanista apregoa a busca pela 

virtude como um objetivo ao mesmo tempo privado e público. A educação por meio do estudo das Humanidades 

(studia humanitatis) é o caminho a ser traçado para o triunfo da virtude, da honra e da glória. Não à toa é este o 

período de florescimento do gênero literário dos “espelhos dos príncipes”, ao qual O Príncipe de Maquiavel – 

considerada a brilhante subversão – soma números. Buscando analisar e exaltar as qualidades necessárias para o 

bom gerenciamento dos negócios públicos e militares com vistas à mantença da paz, os humanistas colocavam-

se – ora pessoalmente, ora por meio de sua literatura – como conselheiros e tutores dos jovens príncipes aos reis. 

A diferenciação entre as virtudes convencionais da esfera da ética e as virtudes típicas da política e do estadista, 

inovação maquiaveliana, chamava a atenção dos humanistas para a necessidade de diferenciar os princípios 

norteadores de um reino, cidade ou república daqueles que norteavam a vida privada, a esfera moral e a piedade 

cristã. Quanto ao humanismo cívico e ao humanismo tardio italianos, veja-se o clássico de Q. SKINNER, 

Fundações, cit. (nota 3), 1996, p. 91-209. Veja-se ainda MYRON P. GILMORE, The World of Humanism: 1453-

1517, New York, Harper, 1952, p. 100-138; HELTON ADVERSE, A Matriz Italiana in NEWTON BIGNOTTO (org.), 

Matrizes do Republicanismo, Belo Horizonte, Editora UFMG, 2013, p. 51-125; M. SENELLART, As Artes, cit. 

(nota 9), 2006, p. 49-63.. 
238 Não é sem razão que os temas da arte de governo, do comando militar, a tipologia das formas de poder e as 

reflexões a respeito da durabilidade e da corrupção da comunidade política voltam à baila, particularmente entre 

os humanistas que buscam restaurar uma literatura de formação moral para a instrução dos governantes, como 

Matteo Palmieri (1406-1475, que publica Della vita civile em 1528) na Itália e Erasmo de Roterdã (1466-1536, 

que publica Institutio principis christiani m 1516). A opção pela busca do vir virtutis ciceroniano para fundar a 
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e liberdade do peso excessivo do passado medieval, verdadeira cultura de criticismo em luta 

contra o princípio da autoridade239. De fato, o tema da liberdade política seria contingente, 

uma marca forte nos renascentistas italianos do século XV e menos presente nos humanistas 

do século XVI. Já a liberdade intelectual individual, a “lotta rinascimentale contro il principio 

de atutorità, contro ogni principio di autorità”240, esta seria uma marca permanente e 

alcançaria o humanismo jurídico. Em segundo lugar, os humanistas da Renascença levaram à 

agenda a recuperação dos valores reputados como genuinamente clássicos em todos os 

domínios do espírito, fosse na representação artística e literária fosse na forma de pensar o 

cidadão, o direito o stato (no sentido de status reipublicae). Os humanistas assim agiam não 

pela petição de princípio de que o mundo clássico era ontologicamente superior do que o 

mundo contemporâneo, mas por uma observação histórica familiar aos leitores da história 

pragmática de Políbio: desejavam compreender e, na medida do possível, reproduzir as 

experiências bem sucedidas por séculos da República romana, fosse no aspecto institucional-

político fosse no âmbito da cultura e da poesia.  

Os arcana imperii, por assim dizer, estavam dados pelo passado, cabendo à melhor 

pesquisa histórico-filológica desvelá-lo para reativar seus componentes, tanto aqueles úteis à 

 
comunidade política ideal e estável não era, contudo, o único caminho possível dentro do humanismo. O que está 

no cerne dos interesses de todos os pensadores florentinos é pensar em formas de estabilizar novamente a 

liberdade: isso também podia ser feito rejeitando o platonismo político. O mais insigne desses pensadores – e o 

que carrega maiores peculiaridades com relação ao standard humanista-renascentista – foi Maquiavel, não 

apenas por sua aposta autocrática em César Bórgia a despeito de sua preferência republicana, mas 

principalmente por se afastar da “opção virtuosa” na política, motivo pelo qual é considerado um dos fundadores 

da Realpolitik. A arte dello stato da qual fala Maquiavel não pode se dar ao luxo de exigir referenciais 

normativos anteriores. A política é um domínio diverso da moral, e sua virtude própria é alargar a vida útil do 

governo sob as leis, não se reger pela moral privada, como o autor florentino tão claramente destaca no capítulo 

quasi-metodológico de Il Principe. O governo das instituições deve passar “alla verità effettuale della cosa che 

alla immaginazione di essa” (Il Principe, XV, 1). A despeito de Maquiavel, a extensa literatura jurídica e política 

do século XVI seguiria afirmando limitações ético-cristãs ao poder político. Veja-se ainda M. SENELLART, As 

Artes, cit. (nota 9), 2006, p. 225-246.  
239 A. CAVANNA, Storia…, 1982, cit. (nota 3), p. 174-176. Como sintetizou o filológo H. T. Peck, o apreço pelo 

indivíduo em matéria intelectual era o outro lado da moeda da atitude antidogmática. “The key-note of 

Humanism is a toleration of individual tastes and an objection to every form of dogmatism. The mediaevals were 

dogmatic to a degree. The men of the Renaissance imposed no check upon the aesthetic of others, though they 

were all bound together by a common love of what was fine and gracious and beautiful”, vide HARRY THURSTON 

PECK, A History of Classical Philology: From the Seventh Century B.C. to the Twentieth Century A.D., New 

York, Macmillan Co., 1911, p. 271. Eric Auerbach demonstrara-o em sua Doktorarbeit a respeito do surgimento 

da novela na Renascença como esta respondia na Itália e na França ao esgotamento da antiga moldura estética 

medieval de narrativa – partindo as histórias de um sentido estratificado do mundo e unificado pela religiosidade 

– para aquela que se vê já com Bocaccio: a formação de uma mentalidade individualista (ainda que entre a velha 

aristocracia das famílias feudais) imerso em uma sociedade, expressão de um “ser humano singular, imerso no 

mundo e levado à expressão” e que não estar limitado aos grilhões da tradição. ERICH AUERBACH, A Novela no 

Início do Renascimento: Itália e França, São Paulo, Cosac, 2013, p. 19.   
240 R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico, cit. (nota 3), 1968, p. 152. 
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coisa pública quanto aqueles ligados aos assuntos da moral privada241. Para esse fim obras 

foram redescobertas, edições são depuradas e criticadas, enfatizam-se outras tradições e 

gêneros textuais, textos começam a ser traduzidos ao vernáculo como exercício quotidiano e, 

assentada a invenção de Gutenberg na Itália a partir da prensa de Konrad Sweynheym e 

Arnold Pannartz em Roma (1467) – inaugurada com a editio princeps do De Oratore –, o 

conteúdo de muitos manuscritos não apenas foi preservado em maior escala, como pôde se 

fazer presente nas bibliotecas da Europa ocidental242.  

Em terceiro lugar, por decorrência, tendo em vista a valorização do conhecimento 

histórico (ars historica) para suas reflexões presentes, inaugurando a exigência rigorosa de 

métodos que fossem informados pela filologia, pela erudição e pelo rigor no manejo 

linguístico. A partir de então seriam esses padrões – não a autoridade per se – que deveriam 

medir o valor intelectual de um argumento ou os valores estéticos da arte, uma vez que a 

excelência intelectual não se encontrava na imitação servil dos homens do passado (nem 

mesmo os antigos e, certamente, não dos medievais).  

 
241 FELIPE CHARBEL TEIXEIRA, Timoneiros: retórica, prudência e história em Maquiavel e Guicciardini, 

Campinas, Unicamp, 2010, p. 177-202; M. P. GILMORE, The World of Humanism, cit. (nota 237), 1952, p. 127-

138, p. 190-202. 
242 Do ponto de vista cultural mais amplo, sintoma e fator importante a esse desenvolvimento foi a intensa 

procura durante a segunda metade do século XV por documentações e textos esquecidos ou pouco explorados do 

mundo antigo: do mesmo modo que Aristóteles fora “redescoberto” pela Escolástica, os primeiros humanistas na 

Itália empreenderam buscas sistemáticas pelos textos antigos (exemplo clássicos: a redescoberta da oratio pro 

Archia e das epistulae de Cícero por Petrarca; a descoberta da tábula de bronze contendo a lex de imperio 

Vespasiani na Basílica de São João Latrão, ambos ainda no século XIV, na primeira onda humanista). Como 

destacou Q. Skinner, a difusão desses novos velhos textos forneceu condições para um resultado intelectual 

notável, talvez o elemento-chave de todo o humanismo moderno: a consciência da descontinuidade entre o 

mundo clássico valorizado pelas Humanidades e o próprio mundo dos humanistas. Como assinalou M. Villey 

com clareza (Ibid. p. 441), o classicismo em si não foi a inovação do humanismo, mas as suas escolhas: Platão, 

Aristóteles ou Plotino não deixaram de ser lidos em nenhum lugar, mas a tendência dos humanistas era 

privilegiar diferentes gêneros literários (a historiografia de Lívio, Plutarco, Salústio; os tratados retóricos de 

Quintiliano e Cícero; da ensaística de Aulo Gélio, marcada pela ordo fortuitus e disparilitas rerum etc.) e 

correntes filosóficas (mormente as correntes helenísticas) que estavam, até então, em segundo plano no ambiente 

dominante da Escolástica e do tomismo. Ainda no século XV são numerosas as editiones princepes que surgem 

na Itália: não apenas os grandes nomes, mas também autores como Justino, Juvenal, Suetônio, Valério Máximo, 

Plínio, Marcial, Ausônio, Lucrécio, Vitrúvio, Vegécio, Fedro, Frontino, Apuleio, Lactâncio, Lucano, Macróbio, 

Apolônio Rodes, Ésopo e Eurípedes, todos estes apenas nas cidades de Roma, Florença, Veneza, Milão, Brescia 

e Bolonha. Também dessa época as primeiras edições impressas das Institutiones (1475, em Maynz), do 

Digestum Vetus (1476, em Perúgia), do Infortiatum (1476, Roma) e do Digestum novum (1476, Roma); do 

conjunto de edições de Haloandro: a Vulgata (1529), as Institutiones (1529), o Codex (1530) e as Novellae 

(1551); em 1553, da edição do Digesto curada por Lélio Torelli, apelidado de Digesto Pisano; e a edição de todo 

o Corpus iuris civilis por Dionisio Godofredo, em 1583. Q. SKINNER, Fundações, cit. (nota 3), 1996, p. 106-109.  

M. VILLEY, A formação…, cit. (nota 3), 2009, p. 436-453; JOHN EDWIN SANDYS, A History of Classical 

Scholarship, vol. II: From the Revival of Learning to the End of the Eighteenth Century (in Italy, France, 

England, and the Netherlands), Cambridge, CUP, 1908, p. 17-23, p. 95-105. BERNARDO B. Q. DE MORAES, cit. 

(nota 26), 2017, p. 291-301.  
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Encontramos um exemplo desses elementos configurados no bem-humorado texto de 

Erasmo de Roterdã (1466-1536), Dialogus Ciceronianus sive de Optimo genere dicendi 

(1528), inspirado por anos de estudo das Elegentiae de Valla e retratando, como ele, a querela 

estilística latina na Itália. Em seu texto o sensato Buléforo tenta curar a doença (atrox morbus) 

do “ciceronianismo” servil de Nosópono, e de todos aqueles que julgavam o padrão de 

excelência literária na imitação servil do vocabulário e estilo ciceronianos. Após uma longa 

defesa da conveniência de uma miríade de autores clássicos e de escritores contemporâneos, 

ante o questionamento de Nosópono (Quod igitur tuum est consilium, ut Ciceronem abiicram 

e manibus?), Buléforo – a encarnação textual de Erasmo – simplesmente afirma que o 

pedantismo e o servilismo (morositas, fastidium) é que devem ser combatidos no estudo das 

humanidades, porque a natureza humana se reflete na variedade (tantam vim habet in rebus 

humanis varietas) e na literatura e na existência de diferentes – e igualmente válidos – 

gêneros de discurso243.  

Nessa mesma via, a mais relevante já feita pelo humanismo literário – ainda, portanto, 

em uma fase exógena ao humanismo jurídico propriamente dito, mas seu imediato antecessor 

– foi feita por um de seus expoentes, sem dúvida um dos mais polêmicos em seu tempo, o 

romano Lorenzo Valla (1407-1457)244, famoso por desmascarar a Doação de Constantino245. 

 
243 “Ad hanc nos natura quodammodo finxit, suum cuique tribuens ingenium ut vix duos repetias, qui eadem vel 

possint, vel ament”, em Erasmo, Dialogus Ciceronianus, p. 211-212 (respectivamente, na edição bilíngue da 

UNESP, p. 209-210). Erasmo é um autor relevante não apenas por sua grande produção e a amplitude de seus 

estudos, mas por espelhar um tipo específico de prestigioso “cosmopolitismo intelectual” entre todos os 

humanistas europeus. Veja-se J. E. SANDYS, A History of Classical, cit. (nota 242), 1908, p. 91-92, 127-132. 
244 Lorenzo Valla foi introduzido ao mundo da erudição e dos estudos na própria cidade de Roma, sob o ensino 

de humanistas como Leonardo Bruni, Giovanni Aurispa e Ranuccio Fiorentino, anos nos quais escreve sua 

primeira obra, uma defesa eloquente do valor estilístico de Quintiliano para contrapor-se ao servilismo dos 

ciceronianistas. A animosidade pessoal e política que gerou com suas críticas o afastou das ambições de trabalho 

junto da Cúria Romana e o levou primeiro ao ensino na Universidade de Pávia, em seguida a uma vida docente 

itinerante pelo norte da Itália, até se fixar em Roma como professor de retórica (1450) e finalmente alçar ao 

desejado cargo de secretário papal. Em obras famosas como De Voluptate (1431), De libero arbitrio (ca. 1440) e 

De Elegantiarum latinae linguae (ao longo de 1433-1449). Valla se aventura por discussões clássicas da 

filosofia helenística e estabelece um padrão de excelência ao latim humanista. Em sua obra máxima, Elegantiae, 

após esmiuçar a gramática elegante e culta do latim por cinco livros, Valla separa uma seção final exatamente 

para exemplificar – não sem divertir-se – a má compreensão linguística e histórica na obra dos jurisconsultos. 

Sobre L. Valla, sua posição na literatura humanista e sua relação com os comentários ao Corpus Iuris, veja-se: 

Q. SKINNER, Fundações cit. (nota 3), 1996, p. 220-224; P. F. GRENDLER, Humanism…, cit. (nota 237), 2006, p. 

79-83 (especificamente a respeito do criticismo humanista de Valla); ALBERTO ASOR ROSA, Storia europea della 

letteratura italiana: I. Le origine e il Rinascimento, Turim, Einaudi, 2009, p. 388-389, p. 395-398 (a respeito da 

querela da língua); ALESSANDRO DI PAOLI, Lorenzo Valla ovvero la filosofia della politica nel Rinascimento, 

Roma, F. Bocca 1872, p. 7-33; J. E. SANDYS, A History of Classical, cit. (nota 242), 1908, p. 66-70); GIOVANNI 

ROSSI, Letture umanistiche del Digesto lungo il XV secolo: Da Valla a Poliziano, in DARIO MANTOVANI e 

ANTONIO PADOA SCHIOPPA, Interpretare il Digesto: storia e metodi, Pavia, CEDANT, 2014, p. 311-370; 

GIOVANNI ROSSI, Valla e il Diritto; L’Epistola contra Bartolum e le Elegantiae. Percorsi di cerca e proposte 

interpretative, in MARIANGELA REGOLIOSI (a cura di), Pubblicare il Valla, Firenze, Polistampa, 2008, p. 507-

599; 
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Valla se via numa verdadeira missão de proteger a língua romana dos costumes incultos246.  

Foi um dos primeiros literatos a aplicar a visão crítica humanista e a exigência de aplicação 

dos rudimentos filológicos e do conhecimento da história, da língua e dos costumes dos 

romanos à interpretação do Corpus Iuris Civilis e, de um modo geral, ao labor jurídico. 

Julgava os juristas de sua época bastante aquém dos ideais de erudição por ele exigidos: foi 

justamente por conta de suas incontidas críticas à cultura dos juristas que ele precisou encerrar 

sua carreira docente na Universidade de Pávia em 1433247.  

Nos capítulos finais do último livro que compõem sua obra a respeito do latim, De 

Elegantiarum latinae linguae libri sex248, já tendo asseverado a importância do latim dos 

juristas romanos para o conhecimento da língua249, apresenta Valla pela primeira vez sua 

 
GIOVANNI ROSSI, La lezione metodologica di Andrea Alciato: filologia, storia e diritto nei ‘Parerga’, in ANNE 

ROLLET e STHÉPANE ROLLET (eds.), Andrea Alciat (1492-1550): un humaniste au confluent des savoirs dans 

l’Europe de la Renaissance, Turnhout Brepols, 2013, p. 145-164. 
245 Seu texto mais famoso, De falso credita et ementita Constantini Donatio declamatio (escrito em 1440 e 

veiculado informalmente, até sua publicação póstuma em 1517, já nas querelas da Reforma), expunha como um 

absurdo contrário à rerum natura considerar verossímil o edito no qual a Igreja apoiava há séculos seus poderes 

temporais. O opúsculo de Valla apontava desde erros histórico-anacrônicos (por exemplo, ser o documentado 

datado de três dias antes da conversão de Constantino, e antes da cidade de Bizâncio ser renomeada 

Constantinopla – Valla, Constantini Donatio declamatio, §45) à constatação de barbarismos (barbariem 

sermonis) empregados no documento, e serviu bem aos intentos de seu patrono, Alfonso, rei da Sicília e de 

Aragão. Cada um dos argumentos é cuidadosamente apoiado em outras fontes clássicas (“Revivisce pausliper, 

Firmiane Lactanti, resisteque huic asino tam vaste immaniter rudenti”, por exemplo, invoca o humanista, vide 

Valla, Constantini Donatio declamatio, §43). 
246 Valla, Elegantiae, l. 3, praefatio, p. 171 (grafado erroneamente na edição utilizada como p. 117): “Tantum 

igitur deberi puto huius facultatis libris, quantum illis olim qui Capitolium ab armis Gallorum, atque insidiis 

defenderunt: per quos factum est, ut non modò tota urbs non amitteretur, uerum etiam ut tota restitui posset. 

Itaque per quotidianam lectionem Digestorum, et sempre aliqua ex parte incolumis, atque in honore fuit língua 

Romana, et breui suam dignitatem, atque amplitudinem recuperabit Sed ad reliqua pergamus” 
247 PAUL F. GRENDLER, Humanism: Ancient Learning, Criticism, Schools and Universities, in MAZZOCO, 

ANGELO (ed.), Interpretations of Renaissance Humanism, London, Brill, 2006, p. 79-95. Para o autor, Valla 

pode ser tomado como um arquétipo, seguido em maior ou menor grau por todos os humanistas italianos 

subsequentes. Em mesmo sentido R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico, cit. (nota 3), 1968, p. 152: “Un 

Lorenzo Valla, nella sua opposizione contra tutto e contra tutti, non esiterà a prendersela con Giustiniano stesso 

(…) l’imprecazione del Valla risuona come una tromba apocalittica e dà la misura dell’abisso che si viene 

scavando fra i due mondi, quello medievale da cui ci si vuol liberare e quello nuovo che si viene creando”. 
248 Obra na qual Valla, passando em revista a gramática e o estilo latino dos autores clássicos, mormente 

Quintiliano e Cícero, propõe critérios para avaliar a estilística no moderno uso do latim. Em 1471 a obra foi 

veiculada na forma impressa em Veneza pela primeira vez e, num intervalo de pouco mais de 60 anos, as 

Elegantiae seriam reeditadas cinquenta e nove vezes. Especificamente quant a esta obra veja-se J. E. SANDYS, A 

History of Classical Scholarship, cit. (nota 242), 1908, p. 68-69. 
249 No prefácio do terceiro livro, Valla anuncia que utilizará uma série de exemplos retirados dos cinquenta livros 

do Digesto. A principal causa de admiração da produção jurídica clássica, em seu entender, dá-se no fato de que, 

diferentemente de Cícero – um genial orador, mas exemplar único – os juristas romanos formaram escolas e 

cadeias de ensinamento entre si. “Quod eo magis in iurisconsultus est admirandum, quo dilli eadem aetatie 

cuncti extiterunt in eodem quasi ludo ac schola instituti: hi uero inter se etiam seculis distant (...) Nam Seruii 

Sulpitii, atque Mutii Scaevolae nihil extat sed alterius Mutii recentioris”. Embora não se possa julgar a 

eloquentia dos antigos juristas romanos cujas obras foram perdidas, é possível avaliar sua “Latinitatis, atque 

elegantiae, sine quae caeca omnis doctrina est, et illiberalis, praesertim in iure civili”. O ius civile romano era, 

além disso, um exemplar direto do latim dos antigos, diferentemente do gótico latim das leis bárbaras e mesmo, 

em parte, do direito canônico. Valla, Elegantiae, l. 3, praefatio, p. 169, p. 170 (respectivamente).  
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metodologia de contraste filológico e histórico-sincrônico entre diferentes fontes para melhor 

precisar os termos jurídicos contidos no Digesto. Comparou em mesma ocasião seu juízo 

crítico para com os que o antecederam a atitude crítica que o jurisconsulto Sérvio Sulpício 

Rufo tivera para com o eminente Quinto Múcio Cévola250.  

Partindo do pressuposto ciceroniano e humanista de que o conhecimento erudito e a 

eloquência são inerentes à tarefa do jurista, Valla não poupa nem mesmo os juristas clássicos 

como Ulpiano, Modestino ou Paulo quando, a seu juízo, não foram eles capazes de 

interpretar, de modo preciso, o que seus antecessores diziam. Dessa forma, como asseverou 

G. Rossi, Valla carrega consigo fortíssimo exemplo de uma atitude antidogmática, voltada à 

desconstrução das práticas da educação jurídica e história até então vigentes já que, em nome 

da veritas, nem mesmo os mais eminentes jurisconsultos romanos podem ser poupados do 

apontamento de seus erros251. Maiores críticas recaem sobre os juristas pós-clássicos e, 

especialmente, sobre o compilador Triboniano e o Imperador Justiniano (Dii itaque tibi male 

faciant Iustiniane iniustissime252), responsáveis pelo desaparecimento da biblioteca jurídica 

que deu origem à compilação, bem como à “bizantinização” ou “orientalização” da ciência 

jurídica ocidental.  

A Epistola in Bartoli (1433), mais conhecida como Epistola contra Bartolum foi o 

mais emblemático ataque renascentista ao prestígio outrora incontestável da jurisprudência 

medieval do mos Italicus – o chamado “bartolismo tardio”, que, de modo algum, deixaria de 

existir da noite para o dia, e constituiria um sempiterno rival do contexto discursivo dos 

humanistas – e no método das quaestiones da Escolástica. Os medievais e os bartolistas que 

se seguiram, afirma então Valla, deviam ser considerados verdadeiros iurisimperitii, 

amatores, barbari, produtores de sermões obscuros, de verdadeiros delírios, doutrinas 

ridículas e in-eruditas que “in locum Sulpicii, Sceuolae, Pauli, Ulpiani (...) successerunt 

anseres Bartolus, Baldus, Accursius, Dinus”, um gênero de juristas completamente inferior, 

“qui non Romana lingua loquantur, sed barbara: non urbanam quandam morum ciuilitatem, 

 
250 Valla, Elegantiae l. 6, praefatio, p. 413: “Huius modi igitur ego et exemplis et rationibus adductus, faciendum 

mihi putaui ut unum librum hunc De Notis scriptorum componerem, non quo illos carperem … Sumus autem 

iidem simul et acusatores, et iudices, sed qui aliorum pariter accusationem, iudiciumque subeamus, nisi legitime 

et autoris, et iudicis fuerimus officio suncti. Sed iam in forum descendamus”. As figuras arquetípicas de Cévola 

e Rufo – através da leitura ciceroniana – aparecem também em Zásio (Lucubrationes, 1518, p. 56).  
251 G. ROSSI, Valla e il Diritto, cit. (nota 243), 2014, p. 531-533.  
252 Valla, Epistola contra Bartolum, p. 633, ao que continua: “Nam quid te uel iniustius, si per inuidiam 

ornatissimos illos Iurisconsultos abolendos curasti, cupiens ut Constantinopolim, quo nostri imperii domicilium 

comigrauerat, ne librorum quidem copia et scriptorum autoritate uinceremus: uel imprudentius, si posteriora 

secula a comentariis temperatura sperauisti”.  
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sed agrestem rusticanamque immanitatem prae feferant”253, que antes tornava obscuro, longo 

e confuso aquilo que um jurisconsulto romano escrevia brevemente, com clareza e 

elegância254. Desse modo, declara acidamente preferível seria ler algumas páginas de Cícero a 

todos os comentários de Bártolo255.  

A Epistola de Valla constituiu, assim, o testemunho mais eloquente de um corte com o 

dogma da continuidade cultural da Romanitas jurídica e, sobretudo, da autoridade da tradição, 

profunda radicalização da posição de independência intelectual a favor da qual Cino de 

Pistóia advogara séculos antes. O sistema autorreferente e contínuo de glosas e comentários, a 

reverência dogmática aos doctores e ao imperador Justiniano, o alheamento às artes liberais 

dos studia humanitatis, o latim gótico e rude, o não emprego das fontes literárias clássicas e o 

anacronismo sintagmáticos são os pesados julgamentos de Valla.  

A carta, dirigida por ficção ao próprio Bártolo, reputa à doutrina medieval certa 

confusão de ideias, iniquidade de pensamento, imperícia técnica e fomento do caos 

normativo. Não sem razão, M. Villey aponta para uma certa mitologia humanista gerada em 

torno do direito romano – agora dito clássico – e suas personagens256. O classicismo de Valla 

fá-lo tomar como personagem arquetípico daquele direito perdido no tempo o contemporâneo 

de Cícero e ex-cônsul, Sérvio Sulpício Rufo. Como que um espírito invocado para saciar uma 

giusta vendetta ante a ironia que lhe dirigiu Cícero no discurso pro Murena, Rufo é restaurado 

ao patamar que recebe no opúsculo Brutus, não apenas um experto, mas aquele que elevou o 

ius civile ao patamar de uma ars257, obra ambiciosa que exigia o domínio das dimensões da 

linguagem e do espírito. Um fragmento particularmente eloquente antepõe a perícia de 

Bártolo e Sulpício Rufo na compreensão do instituto da aequitas: 

 
253 Valla, Epistola contra Bartolum, p. 633.  
254 Valla, Epistola contra Bartolum, p. 634: “Quum uis declarare unum uerbum, nec ipsum declaras, et alterum 

obscuras. Arma et insignia quid sint scio, armae et insignis quid sint nescio: uereor ne me illudas, qui librum 

Sibyllinum, no Bartoli mihi obtuleris, quem ego idiota non queam incelligere. Nam si nec titulum quidem fine 

interprete facile intelligo, quid tandem in illis locis futurum putem, ubi se in altas quaestiones autor 

profundasesque demersit”.  
255 Valla, Epistola contra Bartolum, p. 634.  
256 M. VILLEY, A formaç, cit. (nota 3), 2009, p. 547-552. A constatação de Villey é importante para que não se 

esqueça que os humanistas não foram, ao menos não em maioria, desinteressados antiquários de gabinete, mas 

intelectuais engajados com a praxis.  Há que se notar, no entanto, que Villey radicaliza essa acertada observação 

e, por assim dizer, força as tintas no caráter universalista-sistemático da jurisprudência humanista; sem dúvida a 

afirmação de que os humanistas “castraram o direito romano de seus desenvolvimentos históricos, sonharam 

com um direito romano imutável, de aplicação universal, por estar fundado nos princípios de razão intemporal” 

(Ibid., p. 552) não pode ser levada a sério como um panorama fiel e de conjunto. Tal retroprojeção não resiste à 

consulta atenta de um amplo esquadro de humanistas, alguns deles examinados no curso deste capítulo.  
257 Cic. Brutus, 151-152, 157-158. Veja-se ainda Cic. Phil. 9.10-11.  



96 

 

En o tempora, o mores, en qui nobis pro Seruio Sulpitio substitutus est. Ille habebat 

mirabilem quandam et incredibilem et pene diuinam in legibus interpretandis 

aequitatem, explicandi scientiam, hic incredibilem inequitatem et iniustitiam. Ille 

malebat controuersias tolere quam constituere, hic nodum scirpo quaerit. Ille que 

malebat controuersias tolere quam constituere, hic nodum scirpo quaerit. Ille que 

proficiscebantur a legibus et a iure ciuili, sempre ad facilitatem aequitatem quase 

referebat: hic contra ad asperitatem omnia iniquitatemque refert. Ille non tam iuris 

consultus quam iustitiae fuit: hic non iustitiae, sed iuris, hoc est, ut Bartolinis 

uocabilis utar, brodii consultus est. Et quid ô noster non Sulpiti, ita ne suppis te et 

brodio referisti, ut oculos prae sopore graues, attollere et aperire non possis258.  

 

A referência à oratio pro Murena de Cícero já fora evidente nas Elegantiae quando, 

em emulação à provocação do Arpinate a Rufo – que, diminuindo a complexidade do estudo 

do ius civile, dizia poder dominá-lo em três dias, apesar de ser um homem muitíssimo 

ocupado –, é agora o jurisconsulto clássico, representado por Rufo, quem pode afirmar ser 

capaz de, em pouco tempo, substituir o obsoleto apparatus da Glossa ordinaria que fora a 

obra de vida de Acúrsio259. Críticas similares ao apego irrefletido pela autoridade passada 

continuariam como uma marca da estirpe dos humanistas alcançando, por exemplo, a 

literatura de Montaigne260.  

No entanto, Valla não era um jurista nem pretendia produzir doutrina jurídica: ponto 

alto da história do humanismo, com ele ainda estamos ainda na pré-história do humanismo 

jurídico. Ele não está preocupado com o conteúdo do direito romano, mas sim dos vocábulos; 

interessa-lhe menos a aplicabilidade do direito romano e a harmonização do conjunto de 

textos do que o acesso privilegiado ao mundo de Sérvio e Cévola. Por assim dizer, os textos 

jurídicos romanos são para Valla os particulares por meio do qual ele poderia chegar no eidos 

da língua latina.  

Aos juristas, aponta Valla, se estes desejam apropriar-se do significado preciso dos 

textos clássicos, não haveria caminho outro que lançar mão de um emprego rigoroso do latim 

e do conhecimento do mundo romano para compreender seu direito. O literato Valla, por si 

 
258 Valla, Epistola contra Bartolum, p. 639. 
259 Contraste-se assim Cic., Mur. 28 com o prefácio do terceiro livro sobre a elegância da língua latina: “Ego, 

mediocri ingenio et mediocri litteratura praeditus,profiteor me omnes qui ius civile interpretantur ipsorum 

scientiam edocturum. Quod si Cicero ait,sibi homini vehementer occupato, si stomachum moveant, triduo se 

iurisconsultum fore, nonne ipse audebo dicere, si iurisperiti, nolo dicere iurisimperiti, stomachum mihi moveant, 

aut etiam sine stomacho, me glossas in Digesta triennio conscripturum longe utiliores Accursianis?”. Valla, 

Elegantiae, l. 3, praefatio, p. 169-170.  
260 “O defeito em uma estátua de ouro choca mais do que em uma de gesso. Efeito análogo provocam em nós 

esses letrados quando põem em relevo, desajeitadamente, coisas boas em si, revelando excelente memória em 

detrimento do bom-senso, apresentando de cambulhada à nossa admiração Cícero, Galeno, Ulpiano, São 

Jerônimo, e com suas citações intempestivas ressaltando o seu ridículo”. Vide Montaigne, Essais, livro II, ens. 

XVII (Presunção) [ed. 34, p. 637].  
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mesmo, interessava-se pelas fontes romanas pela via inversa, obtida a partir do direito 

romano para o estudo da língua e cultura latina, já que, como destaca G. Rossi, 

il Digesto è per definizione il testo giuridico sul quale cimentarsi per riconquistarne 

appieno il significato, per carpire ai giureconsulti antichi i segreti della loro lingua 

ed anche, all’occorrenza, per rilevare con onestà intellettuale – senza alcun senso 

d’inferiorità o di reverenza psicologica nei loro confronti – i punti nei quali costoro 

sono stati impari al compito di registrare ovvero di forgiare parole di precisione 

assoluta, vagheggiando qualcosa di più di una acuminata Fachsprache, bensì una 

lingua che rasenti la perfezione per la sua indiscutibile ed ineguagliabile elegantia 

Ciò spiega l’attenzione pressoché esclusiva ai passi del Digesto e la valutazione 

incondizionatamente positiva di tale compilazione, che rende palesi gli altissimi 

risultati raggiunti dalla giurisprudenza romana classica, nonostante lo scempio delle 

opere antiche che è stato perpetrato da Triboniano; anche ridotti in frammenti, i testi 

salvati dal naufragio del mondo antico sono più che probanti per dimostrare 

l’eccellenza della perizia linguistica dei loro autori e devono quindi indurre ad 

includere le Pandette tra le più alte e preziose testimonianze della cultura e della 

civiltà romana tout court (…)  perciò al Digesto compete un posto di primo piano 

nel novero delle opere classiche e i giureconsulti da cui sono tratti i passi confluiti 

nella compilazione assurgono per definizione ad auctoritates linguistiche 

indiscusse.261 

 

Seguindo o programa humanista, Angelo Poliziano (1454-1494), homem de confiança 

da família Médici, pôde unir seu acesso à littera Florentina ao rigor do trabalho intenso de 

verificação textual ao códice, publicando em 1490 sua collazione do Digesto. Pela primeira 

vez, um estudo linguístico e erudito se debruçava sobre a integralidade daquele texto e 

confrontava-o com a Vulgata originada da littera Bononiensis – por séculos, o texto-padrão 

do mos italicus. Coube também ao seu trabalho a primeira indicação sistemática das 

interferências dos compiladores de Triboniano bem como uma pesquisa para indicar 

detalhadamente todos os iurisconsulti clássicos do Digesto262. Outros autores como Pietro 

Crinito (1475-1507), Giulio Pomponio (1428-1497) e Ambrogio Traversari (1508-1582) 

seguiram essas orientações gerais.  

Os ideais do humanismo da Renascença italiana não estavam fadados, no entanto, a se 

solidificar no estado de coisas da península itálica. O intercâmbio cultural entre os 

acadêmicos, o surgimento da invenção de Gutenberg e difusão da imprensa possibilitaram que 
 

261 G. ROSSI, Letture umanistiche, cit. (nota 242), 2014, p. 324-325. 
262 Angelo Ambrogini (mais conhecido por Poliziano, Politiano ou Policiano) ficou marcado na literatura italiana 

por sua dedicação ao criticismo literário de poetas (Lucrécio, Terêncio, Sexto Propércio, Virgílio, Catulo, entre 

outros) e suas discussões filológicas reunidas nas duas Miscellanae. Na controvérsia estilística com os 

ciceronianos, como Valla e Erasmo, criticava os “macacos de Cícero”, aqueles sem capacidade nem de emular o 

Arpinate nem de expressar de modo próprio. O trabalho de Poliziano com a collazione da littera Florentina foi 

uma base importante para a publicação, em 1553, da edição das Pandette Pisane de Lelio Torelli, e o 

estabelecimento do texto do Digesto. DOMENICO MAFFEI, Gli inizi dell’umanesimo giuridico, 3ª ed., Milano, 

Giuffrè, 1972 [1ª ed. 1956], p. 84-91; R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico, cit. (nota 3), 1968, p. 138-

141; G. ROSSI, Letture umanistiche, cit. (nota 242), 2014, p. 339-341; J. E. SANDYS, A History of Classical, cit. 

(nota 241), 1908, p. 83-86; BERNARDO B. Q. DE MORAES, cit. (nota 26), 2017, p. 275-276, p. 294-297. 
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tais ideias ressoassem noutros países, num encontro entre o humanismo cívico e o contexto da 

Europa como um todo. Dessa forma, autores como Valla propiciaram a transição entre o 

humanismo renascentista ao caráter historicista que daria o tom ao humanismo do século XVI 

o primeiro adensamento teórico da Modernidade jurídica263.  

Enquanto em territórios como a Alemanha e a Itália, eram as disputas internas as mais 

sensíveis; no restante da Europa, a velocidade das mudanças desde a Baixa Idade Média se 

intensificou a partir da segunda metade do século XV por meio de questões para além de suas 

demarcações territoriais. Em 1453, após a conquista da velha capital de Bizâncio pelos turcos, 

o sultão Maomé II passou a dedicar suas atenções de Conquista não mais à Europa cristã 

continental, mas à península balcânica, estabilizando o que, até então, fora um problema 

premente da Cristandade e da Igreja. Abriu-se cada vez mais espaço para a expansão 

comercial e, naturalmente, para as empreitadas além-mar em direção à Ásia, à África e à 

descoberta da América em 1492 – o encontro com um novo Outro, que tanto impactaria na 

formação do direito internacional, do direito marítimo e da Escola de Salamanca de Francisco 

de Vitória –, financiadas por novos mecanismos de crédito bancário e parcerias comerciais 

com reis, príncipes e dinastias abastadas.  

Por outro lado, toda a primeira metade do século XVI foi marcada por guerras de 

conquista entre as principais monarquias europeias entre si. A formação de exércitos 

nacionais estáveis e as conquistas bélicas não apenas serviam para fomentar o aumento das 

fronteiras territoriais, mas dotavam de força os projetos de concentração de poder em certas 

dinastias e, nalgumas medidas, na centralização do aparato monárquico, especialmente na 

França e na Espanha264. Essa expansão territorial e militar, espraiada por todas as direções 

convenientes, foi particularmente agressiva na península itálica, aos poucos minando as 

cidades livres existentes, criando e fortalecendo novas oligarquias265. 

 
263 D. R. KELLEY, Budé and the First Historical School of Law, in The American Historical Review 72, n. 3 

(1967), p. 808-811. 
264 ELIAS, O Processo Civilizador, cit. (nota 128), 1993, vol. 2, p. 131-140. O segundo volume da obra de Elias é 

descreve minuciosamente o processo histórico de centralização e monopolização régia na França, Germânia e 

Inglaterra, processo secular que concentrou a competição de poder, gradualmente, em um menor número de 

famílias e casas dinásticas até que, na França dos primórdios do século XVI, se estabilizou o território e a 

autoridade do rei francês, ainda que não, plenamente, a produção do direito. É célebre sua definição do 

funcionamento geral do mecanismo régio moderno – centrípeto por interdependência em rede, neutralizando as 

tendências centrífugas típicas do pluralismo medieval – que caracterizou o Ancien Régime: “A hora da forte 

autoridade central na sociedade altamente diferenciada soa quando a ambivalência de interesses dos mais 

importantes grupos funcionais se torna tão grande, e o poder é tão uniformemente distribuído entre eles, que não 

pode haver nem uma solução conciliatória decisiva nem um conflito decisivo entre eles” (ibid., p. 148).  
265 M. P. GILMORE, The World of Humanism, cit. (nota 237), 1952, p. 71-90. 
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Na França, país no qual essa projeção se percebe com certeza clareza, ensaiavam-se os 

passos do Ancien Régime e sua tentativa de centrar – quiçá monopolizar  – a autoridade do rei 

através da produção legítima de todo o direito. Criou-se gradualmente uma sociedade de 

Corte que diminuiu a pessoalidade até então reinante entre súditos e nobres, concentrando 

gradualmente nos monarcas poderes, até aquele momento,  apenas nominais266. Naturalmente, 

tratou-se de modelar e muito gradual processo de monopolização de uma monarquia que 

precisava competir com sua nobreza e, até certo ponto, tinha impossibilitado um pleno 

controle nacional por conta das concessões prestadas aos Estados Gerais e à criação de vários 

parlements locais após a Guerra dos Cem Anos. Ainda assim, no correr do longo século XVI, 

tem-se na mesma França a primeira instituição de impostos nacionais em favor da monarquia 

(a taille des gens d’armes) e, em segundo lugar, o estabelecimento de forças armadas 

regulares, as compagnies d’ordonance (ainda que chefiadas pela aristocracia em nome do rei). 

Sob Carlos VIII e Luís XII, a França reuniu territorialmente todas as antigas províncias 

vassalas, integrando os domínios de Casas aristocráticas extintas, tudo a reverter em favor 

real267. Era no âmbito do aparato administrativo, repressivo e especialmente da administração 

das cortes que se evidenciava a coexistência durante todo o Ancién Regime dos projetos 

centralizadores da monarquia (pensemos nos officiers e intendants cuja atuação especializada 

se prestava ao serviço do rei) e as instituições centrífugas do pluralismo medieval 

(especialmente os parlaments e a Igreja)268. Havia, então, muito trabalho a ser feito, tanto no 

âmbito das instituições concretas e da diplomacia interna quanto do equacionamento jurídico 

do novo modelo.  

O século XVI foi também o século de sangrentos conflitos religiosos dentro da 

Europa. A crise dos conflitos religiosos que se alastraram por dois séculos se constitui na tese 

de R. Koselleck como o ponto de partida para a formação do Estado moderno nesse 

Neuzeit269. Após a fixação das teses de Lutero, a Reforma Protestante gerou não apenas 

animosidade teológica e diplomática, mas em países como a França, períodos de intensa 

perseguição religiosa aos huguenotes culminando nas Guerras de Religião (1562-1598), 

 
266 ELIAS, O Processo Civilizador, cit. (nota 128), 1993, vol. 1, p. 79-91 e vol. 2, p. 107-118, 215-225.  
267 Ainda precisas são as observações de ELIAS, O Processo Civilizador, cit. (nota 128), 1993, vol. 2, p. 131-140; 

et maxime NIKLAS LUHMANN, Teoria dos Sistemas na Prática: vol. II, Diferenciação funcional e Modernidade, 

Petrópolis, Vozes, 2019, p. 58-83. P. ANDERSON, Linhagens do Estado Absolutista, cit. (nota 324), 2004, p. 89-

103. E, como notou P. Anderson, o processo certamente não foi linear: se ao final das Guerras de Religião a 

monarquia francesa sai fortalecida e pronta para o amadurecimento do absolutismo no século XVII, ao longo do 

século XVI a França era pontuada por territórios divididos social, religiosa e politicamente.  
268 A. PADOA SCHIOPPA, História, cit. (nota 3), 2014, p. 171-177. 
269 REINHART KOSELLECK, Crítica e Crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês, Rio de Janeiro, 

EdUERJ-Contraponto, 1999, p. 19-25.  



100 

 

marcadas pelas manchas do massacre de Bassy (1562) e da Noite de São Bartolomeu (1572) 

na capital francesa. Não era mais o caso de Cruzadas contra os hostes-hereges dos quais 

falava Bártolo, de enfrentar um Outro que está fora da Cristandade e, portanto, estava em 

contradição com a lex Rhodia, fora do direito compartilhado pela respublica Christiana270, 

mas de gerir conflitos internos dentro das próprias nações cristãs. A incerteza e o medo ante 

essa violência são fatores sem os quais é impossível entender a primeira Modernidade. 

Testemunhou um de seus insignes representantes, Montaigne, em pleno final de século: 

A novidade, qualquer forma que assuma, me aborrece profundamente e creio ter 

razão, pois vi os seus efeitos altamente desastrosos. Essa que nos atormenta há 

tantos anos [a Reforma Protestante], não produziu ainda todas as suas consequências 

e no entanto podemos dizer que direta ou indiretamente tudo atingi e foi a causa 

primeira de muitas desgraças; os dramas e ruínas que se acumulam desde o seu 

aparecimento são sua obra ou contra ela se engendraram (...) A Reforma abalou e 

desmantelou as velhas instituições de nossa monarquia. Com ela, esse grande 

edifício perdeu o equilíbrio e vem rachando na velhice e dando acesso, através das 

fendas, a todas as calamidades (...) Acontece-nos hoje o que diz Tucídides das 

guerras civis de sua época; empregam eufemismos para qualificar as piores paixões 

políticas, para apresentá-las de um ângulo favorável, desculpar-lhes os atos, alterar e 

atenuar as ideias que teriam despertado se usassem seus verdadeiros nomes. E tudo 

isso a pretexto de reformar nossas consciências e nossas crenças: ‘o pretexto é 

honesto’271. 

 

A desconfiança de um humanista particularmente cético como Montaigne – 

especialmente em seu momento de eclosão pela violência – não nos surpreende. Institucional 

e socialmente falando, talvez melhor do que o termo transição, o século XVI poderia ser 

pensado como uma lenta e tortuosa recomposição da ordem do mundo e, do ponto de vista 

dos juristas, da necessidade de readequar suas constelações normativas. Mudança ou transição 

 
270 Retomando por contraste Bártolo, In secundam Digesti Veteris Novi commentaria, l. hostes, ff. de captis et de 

postlim. et redemp. ab host. [Ulp. 1 inst., D. 49.15.24], §4º-6º. Vide nota 192.  
271 Montaigne, Essais, livro II, ens. XXIII (Dos Costumes e da inconveniência de mudar sem maiores cuidados 

as leis em vigor), p. 158-159 (Editora 34, p. 161). Adiante, continua Montaigne (Essais, livro I, ens. XXIII – Ed. 

34, p. 161), ao afirmar que “No que diz respeito à grande querela que nos divide atualmente (...) A Reforma 

produz o efeito de todo remédio pouco eficiente e mal ministrado: os humores que procura livrar-nos, ele os 

excita e os amargura; e eles continuam em nós. Não nos pôde purgar na sua fraqueza, e nos enfraquecem 

entretanto; e de sua ação tiramos apenas infinitas dores internas”. Não poderia ser mais pertinente uma colocação 

feita por N. Luhmann: “Pode-se constatar que, desde aproximadamente a segunda metade do século XVI, torna-

se mais difícil manter o conceito de perfeição do mundo antigo, a unidade de uma multiplicidade e diversidade. 

A diversidade aumenta excessivamente à custa da unidade – como, por exemplo, em consequência da expansão 

territorial do campo de visão da Europa e em decorrência da dissolução da tradição religiosa ou doutrária em 

confissões ou escolas irreconciliáveis, concorrentes. Fala-se amplamente de diversas, varietas, também da 

corruptio, vicissitudo, decay, porque o múltiplo e o mutante são postos em face da antiga ideia de multiplicidade 

no interior de uma unidade, assim percebido de modo negativo. Os contornos da unidade, que compreendem a 

diversidade e como tal podem ser perfeitamente identificados no singular, desaparecem e em seu lugar entram 

pontos de vista como a resistência estoica contra casos de mudança ou também a autoconservação de uma 

unidade no interior da diversidade. Isso vale, entre outros, também para o domínio mais restrito do social, mas 

aqui recoberto pelo direito indiscutível de ordenação da política”, NIKLAS LUHMANN, Teoria dos Sistemas na 

Prática: vol. I, Estrutura social e semântica, Petrópolis, Vozes, 2018, p. 39. 
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são vocábulos que fazem mais sentido quando os dois polos estão plenamente definidos, 

aquele do qual se parte, aquele ao qual se pretende chegar.  

Tratava-se justamente de encontrar alguma precisão, fosse no diagnóstico de época e 

de seus problemas fosse na prospectiva futura. Os processos de centralização e de 

diferenciação funcionais da sociedade ainda estavam em curso, o que torna mais claro o 

imenso desafio que os intelectuais daqueles tempos tiveram. Assim como os jurisconsultos 

bolonheses foram procurados pelo imperador do Sacro-Império em um momento de 

expansão, os Cultos seriam mobilizados pelos novos rumos da monarquia francesa, movendo 

gradualmente a teoria do direito público e do Estado da discussão acerca da virtus/virtù do 

soberano para o ius do ente governante272.  

No século XVI, os homens cultos da Europa herdaram a base cultural dos studia 

humanitatis, as discussões teóricas republicanas e a arte de governo que os primeiros 

humanistas da Renascença começaram a tecer diante da nova realidade política das cidades 

italianas273. Tudo isso, especialmente na França, seria combustível para a crítica ao 

bartolismo, à escolástica e à associação destes ao obscurantismo medieval. Através da 

centralidade do indivíduo, da consciência da alteridade e das descontinuidades histórico-

culturais a ordem normativa retornava à responsabilidade dos homens. Notou-o Luhmann 

com clareza:  

Na Europa do século XVI, parecem impor-se, pela primeira vez, desenvolvimentos e 

observações políticas que não se deixam mais classificar sob o antigo problema da 

rivalidade [aristocrática]. Isso vale principalmente para as guerras civis religiosas, qe 

não podem mais ser compreendidas como disputas de rivais pelo trono; e não o 

podem mesmo quando se é da opinião de que os problemas da religião devem ser 

utilizados coo pretextos na política. Gradativamente, o problema da soberania 

desbanca o problema da rivalidade no pensamento político. Pode-se tomar como 

marco da mudança a metade do século XVII ou a derrota da fronda francesa, mas a 

discussão sobre razão de Estado e sobre soberania já se anuncia a guinada desde o 

último terço do século XVI. Um paradoxo funcional específico (a limitação de uma 

competência última ilimitável) entra no lugar de um conflito típico de sociedades 

estratificadas274. 

 

Os humanistas estão entre os primeiros modernos que se deparam com a criação de 

uma forma abstrata e geral de discutir o poder e a autoridade. Assim, a partir do indivíduo-

sujeito, passaram a enfocar as relações horizontais (entre indivíduos) e verticais (entre os 

 
272 NIKLAS LUHMANN, Teoria dos Sistemas, vol. II, cit. (nota 267), 2019, p. 103. 
273 W. ULLMANN, Medieval Foundations of Renaissan, cit. (nota 246), 1977, p. 198-202.  
274 NIKLAS LUHMANN, Teoria dos Sistemas, vol. II, cit. (nota 267), 2019, p. 68.  
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indivíduos e as instituições propriamente ditas)275, e o conjunto de instituições – 

juridicamente reguladas – que forma os Estados é legítimo na medida em que é responsivo 

aos indivíduos. Se no pluralista mundo medieval, o poder e a autoridade legítimas eram 

pessoalmente atribuídos, visíveis na forma de um governo patrimonial; no mundo moderno, o 

que está em questão é um tipo de poder “impessoal”, institucional – como a racionalidade 

burocrática [die bürokratische Rationaliesierung] da dominação legal [Die legale Herrschaft] 

da qual falou Weber – mesmo quando assente na carne do homem, tomando aos poucos a 

existência dos dois corpos do rei como fenômeno explícito276.  

A Modernidade dos humanistas no século XVI foi marcada também pela nova 

centralidade do indivíduo no mundo normativo e do sujeito no mundo discursivo. Embora a 

mudança não tenha se feito de modo abrupto, nota-se claramente que o ulterior foco de 

discussões a respeito da ordem normativa da sociedade – pensada sempre a partir da 

comunidade como um todo, seja na forma da polis grega, da res publica romana até a res 

publica christiana – se desloca. Da organização da comunidade política a discussão passa a se 

centrar no indivíduo e no État – despido do peso de ser mero integrante do mecanismo 

estabelecido pela natureza das coisas – como eixo de origem e fonte de legitimação do poder 

público pelo direito277.  

 
275 De um modo geral os modernos não se satisfazem mais com o pressuposto realista do pensamento pré-

moderno. De Platão a até mesmo Marsílio de Pádua a origem da comunidade e das instituições de direito é 

sobretudo objeto de descrição, tomada como um fato empiricamente incontestável e óbvio; os modernos irão, por 

sua vez, imiscuir a questão da origem do poder com a sua legitimidade. Não à toa os primeiros passos teóricos – 

com grande relevância para o direito – foram as teorias contratualistas modernas e a teorização filosófica do 

Estado, conditiones sine quibus non para todo o direito constitucional moderno e para a doutrina da soberania 

popular.  
276 O processo de teorização dos dois corpos do rei – destacando do corpo físico e individual do princeps/rex a 

sua função ex officio como lex animata (assim chamou-o Acúrsio) e a própria Iustitia animata – tem uma 

história particular ao longo do tardo-medievo. Em clássico estudo, o polonês Ernst Kantorowicz (a não ser 

confundido com seu colega Hermann Kanrotowicz, também um historiador do direito e medievalista) buscou 

demonstrar como a efetiva separação do corpus morale et politicum do rei (ou ainda da civitas, do regnum etc.) 

do corpo físico de um governante se tornou corrente somente na linguagem jurídica e política renacescentista, 

em espelho à doutrina do Corpus Mysticum da Igreja. A partir de então expressões como “dignitas vel imperium 

semper est” e a famosa proclamação “Le roi est mort, vive le roi!” das cerimônias de sucessão cristalizam esse 

aspecto do monarca que é imortal como a ave fênix. Vide ERNST H. Z. KANTOROWICZ, The King Two Bodies: a 

Study in Mediaeval Political Theology, 7a ed., Princeton, Princeton University Press, 1997, p. 87-143, 383-401.  
277 O que, naturalmente, é uma definição histórica consciente de seus limites. Outrora já se pensara no indivíduo 

como um dos fundamentos da política: fê-lo Cícero que, reinterpretando os estoicos como Panécio e Posidônio, 

teorizou a respeito de um cives ideal para manejar o leme da res publica; pensava ele ainda que era em virtude da 

proteção de certos direitos da vera Lex e do ius naturale que os homens se reuniam em sociedade (o que se afasta 

nalguma medida do modelo aristotélico de pensar o direito e a política); o mesmo Cícero acresceu ainda à sua 

conceituação de res publica claro fundamento de legitimidade (Rep. 1.39), o iuris consensus. Também os antigos 

sofistas – pensemos no polêmico Trasímaco do livro I da República de Platão – apontaram, se assim quisermos, 

para um certo “modernismo” quanto a poiesis do direito, fazendo-nos lembrar que tais categorias históricas do 

pensamento (e os muitos ‘-ismos’) não devem ser projeções absolutas dispostas em uma linha crescente. O 

inverso também é verdadeiro: existiria na Modernidade o tipo de discurso que desconfia do sujeito universal que 



103 

 

II. Derrubando gigantes e conversando com fantasmas: o Humanismo 

Jurídico do (moderno!) século XVI 

Antes do surgimento de nomes eminentes como o romântico Johann Gottfried von 

Herder, os historicistas Friedrich Karl von Savigny e Leopold von Ranke, a França do século 

XVI foi o berço da romanística e história do direito modernas. Seguindo a posição 

compartilhada por R. Orestano e D. Maffei, assinalam-se como características essenciais do 

humanismo jurídico a atitude antidogmática e abertura da historicização do fenômeno 

jurídico, das fontes do direito e da própria legitimação do poder político; dos quais, o gosto 

pela erudição, o classicismo e o manejo rigoroso dos métodos da filologia eram decorrências 

de ofício278.  

 
será construído intelectualmente ao longo dos séculos (pensemos em Robert Filmer, adversário de John Locke; 

ou ainda no pensamento teocrático de Jacques-Bénigne Bossuet, ambos na contramão do contratualismo liberal), 

e ganha contornos definitivos nos tempos da Ilustração e do direito burguês da Revolução Francesa. A marca 

persiste, no entanto: o direito se origina e se fundamenta não por um roteiro cósmico ou por um detalhado plano 

traçado pelo Criador e presente na alma dos homens, mas no próprio devir das coisas humanas. Não é pouco que 

no famoso frontispício do Leviathan de Thomas Hobbes a figura do soberano majestoso – coroado e munido da 

espada e do báculo, imperium e iurisdictio – seja apresentada a partir da soma dos indivíduos que, na teoria 

hobbesiana, renunciam ao seu (até então) ilimitado direito natural e, em prol da segurança, criam o poder 

soberano e se submetem a ele, um novo e apartado ente. 
278 A bibliografia sobre o humanismo jurídico (mos Gallicus iura docendi) é vasta dada a pluralidade de 

jurisconsultos, temas e teorias trabalhadas ao longo do século XVI na França. Os historiadores do direito 

enfatizam caracteres como historicidade (ponto que, soberanamente, foi destrinçado por R. Orestano), 

metodologia jurídica, sistematicidade, a conexão com o surgimento do Estado francês, as ligações entre 

humanismo e calvinismo, entre outros. Permanecem fundamentais as obras gerais de R. ORESTANO, F. 

WIEACKER, D. LEE, A. P. SCHIOPPA, A. M. HESPANHA e A. CAVANNA (opera cit. nota 3). Quanto à bibliografia 

específica de história do humanismo jurídico francês, tomamos por base: DOMENICO MAFFEI Gli inizi 

dell’umanesimo giuridico, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1972 [1ª ed. 1956] (que segue numa análise minuciosa os 

passos de seu maestro Orestano); VINCENZO PIANO MORTARI, Il potere sovrano nella dottrina giuridica del 

secolo XVI, Napoli, Liguori, 1973; V. PIANO MORTARI, Cinquecento giuridico francese: lineamenti generali, 

Napoli, Liguori, 1990; MYRON P. GILMORE, The Jurisprudence of Humanism, in Traditio 17 (1961), p. 493-501; 

MYRON P. GILMORE, Argument from Roman Law in political thought, 1200-1600, 3ª ed., New York, Russell & 

Russell, 1967 [1ª ed. 1941]; LUCA MANNORI, Per una ‘preistoria’ della funzione amministrativa: cultura 

giuridica e attività dei pubblici apparati nell’età del tardo diritto comune, in QF 19 (1990), Milano, Giuffrè, p. 

323-504; RICHARD ROY BENERT, Inferior Magistrates in Sixteenth-Century Political and Legal Thought, Thesis 

(Doctor of Philosophy), University of Minnesota, 1967; WILLIAM FARR CHURCH, Constitutional Thought in 

Sixteenth-Century France: A Study in the Evolution of Ideas, New York, Octagon 1969; ARMAND LONDON FELL, 

The Classical Four Causes in the Renaissance Art of Law: Legislation, Sovereignity, and the State in Marsilius 

of Padua, Corasius and Bodin, Thesis (Doctor of Philosophy), Faculty of Political Science, Columbia 

University, 1973; PIERRE MESNARD, La Filosofia Política en el Siglo XVI,  trad. desconhecido, Guatemala, 

Universidade de Puerto Rico, 1956 [original L’essor de la philosophie au XVIe siècle, Paris, Boivin, 1936]; 

FRANCISCO CARPINTERO, ‘Mos italicus’, ‘mos gallicus’ y el Humanismo racionalista. Una contribución a la 

historia de la metodología jurídica, in Ius Commune 6 (1977), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, p. 108-

171; GUIDO KISCH, Humanistic Jurisprudence, in Studies in Renaissance 8 (1961), p. 71-87; DONALD R. 

KELLEY, Legal Humanism and the Sense of History, in Studies in Renaissance 13 (1966), p. 184-199; GUIDO 

ROSSI, Deconstructing Iurisdictio: The Adventures of a Legal Category in the Hands of the Humanist Jurists, in 

CAIRNS, JOHN W. e DU PLESSIS, PAUL J. (eds.), Reassessing Legal Humanism and its Claims: Petere Fontes?, 

Edimburgh, Edimburgh University Press, 2010, p. 59-87;  XAVIER PRÉVOST, Mos gallicus iura docendi: La 

réforme humaniste de la formation des juristes, in RHDFE 8.4 (2011), p. 491-513.   
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Do historicismo e do antidogmatismo, do começo ao final do século XVI, todos os 

humanistas franceses partilharam, dos romanistas aos entusiastas do droit coutumier, dos 

católicos aos huguenotes, dos apoiadores dos Valois aos monarcômacos e demais 

contendores. Assente o eixo central, com muitas camadas, os autores do mos Gallicus 

demonstravam entre si diferentes doses de antitribonianismo e antibizantinismo279; 

antibartolismo e combate ao método escolástico280; valorização da história do direito peculiar 

a cada nação281; o uso recorrente de um amplo repertório de fontes282; entre alguns, a tentativa 

 
279 Essas marcas são compreensivelmente mais constantes nos humanistas italianos do final do século XV e na 

primeira geração do mos Gallicus e, naturalmente, não é uniforme entre os juristas, e ainda os autores e as teses 

do mos Italicus seriam eventualmente recepcionadas em certos pontos mesmo por humanistas. Outrossim, na 

metade do século Le Caron ainda considerava pertinente se queixar da hipertrofia endógena de citações dos 

autores bartolistas (“in tanta enim opinionum confusione, et quandam velut perturbatione, si quid dicatur quod 

veritatis speciem prae se ferat, probandum est”, Peithano Verosimilium libri III priores, praefatio, fol. viii). 

Particularmente contundente, na década seguinte François Hotman não tinha pejos em escarnecer da compilação 

justinianeia, tida por errática, confusa, algo bárbara, verdadeira dilapidação dos textos realmente valiosos do 

direito clássicos: “Bref quant a l’histoire du vray Empire Romain, lequel nous separons du bastard, qui fut au 

siege de Constantinople: il est tout certain que l’on en apprendra d’avantage d’un seul livre de Tite Live, 

Suetone, ou Tacite, que de tous les cinq grands volumes de Justinian, et plustost en un an qu’en deux, et avec 

plus grand plaisir et contentement mille fois” (Hotman, Antitribonian, cap. 3, p. 20). Não tendo poupado nem 

mesmo o imperador Justiniano, não haveria razão para que o francês não escarnecesse pesadamente do trabalho 

de Triboniano e de seu método de seleção, situado entre o aleatório e os afetados interesses de um bizantino, em 

nada fazendo jus com a iuris scientia romana: “Or en tout ce ramas il ne nous a laissé aucun traitté ou discours 

entier, ains seulement des propos rompus, inutiles et recueillis par ci par là, maintenant de l’un tantost de l’autre, 

sans aucune liaison et fil continuel de dispute. Car de deux  ou trois mille traittez faits par divers autheurs, il en a 

prins une ligne de l’un, six de l’autre, neuf ou dix d’un autre: Tellement que rapetassant ce corps de tant de 

pieces, il semble avoir voulu faire, comme si un tonnelier, qui auroit devant soy un grand nombre de tonneaux, 

cuviers et poinssons, et apres les avoir tous desliez, prenoit quelques douves de plusieurs pieces diverses et 

differentes, et en relioit un vaisseau de nouvelle façon: et toutesfois il s’en est trouvé de si sots, que de vouloir 

rediger ce droit Tribonianique en art et methode certaine: comme si quelque Geometrien entreprenoit de 

monstrer l’artifice et proportion de ce vaisseau dont nous parlions” , Hotman, Antitribonian, cap. 12, p. 92-93.  
280 Hotman, Antitribonian, cap. 14, p. 111-112: “Voila le pauvre estat que l’on a veu depuis environ deux cens 

ans entre ces Docteurs Scholastiques, qui les a rendus si odieux qu’en la fin on ne les a pas tenus seulement pour 

gens de gros et lourd cerveau, mais pour sophistes, chicaneurs, abuseurs, et imposteurs de Justice. Car quant à la 

lourdise de leurs cerveaux enroüillez: qui est l’homme de sens et jugement entier qui puisse lire une seule page 

de ce qu’ils ont escrit hors les termes et questions de pratique, sans en rire comme d’un badinage, ou sans avoir 

mal au cueur comme d’une ordure. Et si quelqu’un en veut avoir le passetems qu’il prenne seulement la peine de 

lire le Dialogue de Barthole où il introduit le diable disputant avec la Vierge Marie, ou bien ce que luy, ou Balde, 

ou Barbatias, ou autres de leur qualité ont escrit sur les prefaces des Pandectes: tellement qu’aucuns disent avoir 

remarqué, que ceux qui ont commencé trop jeunes, et avant que bien munir et preparer leurs esprits par le moyen 

de la Philosophie et des bonnes lettres, à estudier aux livres de Justinian, s’offencent aisément le cerveau”.  
281 Não se trata de uma antirromanística, mesmo entre os humanistas que se centraram nos estudos do droit 

coutumier francês, mas da constatação de que a moderna França (e qualquer moderna nação com origens que 

remontam ao velho Império) não é a antiga Roma, nem unicamente por ela se explica. Enquanto os romanistas 

se voltaram à purificar a Romanística das conspurcações medievais, outros juristas se dedicaram a analisar o 

conjunto de instituições, costumes e leis da Francogallia. Nesse sentido, como destacou conscientemente 

Hotman, “… veu que par ce qui en a esté dit cydessus, ces deux points ont esté suffisamment cogneus: l’un que 

c’est à grand tort que l’on appelle l’estude des livres de Justinian, estude de droit Romain, veu qu’il ne nous en 

est demeuré la vintiesme partie: l’autre, que de ce peu qui nous en est resté, la dixiesme partie n’en peut estre 

pratiquée et mise en usage en nostre France”, Hotman, Antitribonian, cap. 10, p. 76.  
282 Hotman, Antitribonian, cap. 13, p. 107: É assim que, na continuidade de suas críticas ao pensamento jurídico 

medieval, justifica-se o repúdio à toda teoria da iurisdictio-imperium de Azo a Bártolo. Em meio aos labirínticos 

exercícios de lógica estéril, os medievais pensavam conseguir compreender e fundar toda a sua teoria do direito e 

dos poderes públicos através unicamente do exame dos fragmentos do Digesto. Ora, para qualquer humanista, é 
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de sistematização racional dos baluartes do Corpus Iuris aos moldes dos ainda perdidos livros 

de Gaio; e poderíamos dizer com bom-humor – não se poderia deixar de notar – uma certa 

predileção pela disputa e pel polêmica.  

As origens nacionais, sociais, religiosas e financeiras de suas famílias são das mais 

diversas e, mesmo do ponto de vista da formação jurídica, enquanto alguns se doutoraram em 

direito tendo mestres humanistas, outros partiram de um tradicional currículo do mos Italicus. 

Do ponto de vista dos dogmas políticos, extraídas exceções notáveis os juristas franceses 

tendiam a apoiar a monarquia – o que não é sinônimo de posição absolutista, diga-se de 

antemão – e a tendência à centralização judicial e administrativa283 que, em boa medida, 

respondia pela rentabilidade de seus ofícios (magistrados do Parlement, avocats, conselleurs 

du Roy, tutores educacionais) e dava causa ao estímulo intelectual nas Universidades. 

O centro de ensino do ius civile, desde a proibição papal dos estudos de direito romano 

em Paris no século XIII, era, então, a tradicional Universidade de Orléans. Nomes relevantes 

como Jacques de Ravigny e Pierre de Belleperche estudaram e ensinaram naquela 

Universidade, expandindo o método dos Glosadores na França, com maior ênfase do que seus 

colegas italianos na aplicação do método dialético. Ninguém menos do que Cino de Pistóia 

travou contato intelectual naquela Universidade, formação que impulsionou um novo 

direcionamento à Escola dos Comentadores284. O mos Italicus e a escolástica não foram 

varridas da França, mantendo-se Orléans como uma de suas referências até o final do século. 

Ocorreu que os humanistas erigiram, então, seus próprios centros do saber na França: da 

Bolonha do século XII e da Florença do século XV, o pulsar do pensamento jurídico 

romanista do século XVI ocorreria, então, nas cidades de Bourges, Paris, Poitiers e Valença 

bem como as Universidades estrangeiras em Genebra, Heidelberg e Estrasburgo iriam abrigar 

humanistas franceses que buscaram refúgio dos conflitos de religião.  

 
consensual que o exame isolado dos textos jurídicos da compilação justinianeia desembocou em profundos 

anacronismos: “Toutesfois depuis environ trois cens ans elle a esté si inseparablement meslee parmy le droit 

civil, que non seulement és escolles, comme je vien de dire, mais aussi és Jugemens et Cours de playdoiries, on 

n’a fait moindre estat de l’un que de l’autre de sorte que ceux qui nous recommandent si affectueusement 

l’estude des livres de Justinian comme une fontaine de toute science politique, semblent (pour en parler 

naysvement) nous presenter à boire de l’eau d’une fontaine bien troublée. Mais pour n’en tenir plus long propos, 

voyons en troisiesme lieu un autre accident, survenu en cét estude, fort digne d’estre consideré” (ibidem). 
283 Como escreve Du Moulin em 1539, “… regali regimini, quia vivere sub unico et supremo rege est summa 

libertas”, Du Moulin, Commentarii in consuetudines Palisienses, Tit. 1., De fiefs, glo. 3, in Opera, t. I, col. 160, 

§64. 
284 Cf. nota 80; W. ULLMANN, Medieval Foundations of Renaissance…, (cit. 246), 1977, p. 132-136, p. 181-183; 

e PETER STEIN, Roman Law in European History, Cambridge, CUP, 1999, p. 67-68.  
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O humanismo foi, antes de tudo, uma profusão de muitas vozes cujos maiores frutos 

tiveram origem ao norte dos Alpes. Antes de entrarmos nos textos dos humanistas a respeito 

da iurisdictio, apresentamos nesta seção alguns de seus principais cultores, os mesmos que 

participam da discussão a respeito da iurisdictio. É igualmente relevante destacar neste 

introito exatamente quais as inovações metódicas que esses juristas importam do humanismo 

e trouxeram ao trabalho ante as fontes de direito romano para que,  luz destas, mais 

proveitosa se torne a análise de como efetivamente aplicaram tais lições no tópico que nos 

interessa.  

O humanista francês que inaugurou o programa humanista ao estudo do direito 

romano foi o parisiense Guillaume Budé (1467-1640)285, jurista educado na prestigiosa 

Universidade de Orléans. Duas oportunidades fortuitas o sucederam ao visitar a Itália no 

começo do século XVI. Primeiro, pôde travar contato em Florença com Pietro Crinito, o 

herdeiro intelectual direto de Poliziano, bem em tempo à publicação de seu próprio manifesto, 

De honesta disciplina (1504), uma exposição dos fundamentos das humaniores artes que 

compunham o arco literário e gramatical dos humanistas da Renascença. Nesse mesmo 

período, o francês teve contato com os codices dos textos jurídicos romanos que estavam em 

Florença e Roma. Mais importante ainda, Budé, há muito convertido ao humanismo pelo 

caminho dos Studia Humanitatis, pôde ter contato com os textos de Valla e Poliziano, 

recebendo, por intermédio de Crinito, um grande volume de anotações sobre o Digesto que 

não foram concluídos por Poliziano286.  

 
285 Guillaume Boudé ou Budée (Guilielmus Budaneus) escreveu, além das Annotationes in XXIV libros 

Pandectarum (1508) e das Annotationes posteriores (1526) um tratado extremamente técnico a respeito de pesos 

e medidas em Roma (De Asse et Partibus eius libri quinque, 1514), um Commentarii línguae Graecae (1529), 

De Philologia Libri II (1532, para a instrução de Henrique II de Orléans, filho de Francisco I e em poucos anos 

Delfim e rei da França) e um tratado de teoria política em francês, Le Livre de L’Institution du Prince (escrito em 

1519, mas publicado postumamente em 1547), no qual aplica igualmente sua erudição humanista para chancelar 

o imperium à Coroa, em desfavor do Parlement de Paris. Alinhavá-lo imediatamente a categoria de “precursor” 

do absolutismo seria apressado, mesmo que um adepto da centralização monárquica. Em uma carta endereçada a 

Thomas Lupset para agradecer ter sido presenteado com uma edição da Utopia de Thomas More (lançada em 

1516), Budé destila típico jusnaturalismo medieval: Cristo “omne iuris istius ciuilis pontificiique adeo 

recentiores argumentosa uolumina inter suos quidem abrogasse mihi uidetur”, tal qual seria a prática proprietária 

da ilha de Utopia. Sobre Budé e sua formação jurídica, parte-se do tratamento detalhado de D. R. KELLEY, Budé 

and the First Historical School of Law, cit. (nota 262), 1967, p. 811-834; DAVID O. MCNEIL, Guillaume Budé 

and Humanism in the Reign of Francis I, Genève, Droz, 1975, p. 3-24, 77-92; e os mais trabalhos mais recentes 

de LUIGI-ALBERTO SANCHI, Guillaume Budé et la lengue juridique in RHDFE 93.4 (2015), p. 487-501; LUIGI-

ALBERTO SANCHI, Per la ricezione di Poliziano in Francia: spunti dall’opera erudita di Guillaume Budé, in 

Archivum Mentis 3 (2014), p. 233-246. A carta de Budé a Luspet se encontra como anexo à edição consultada da 

Utopia de Thomas More, constante na bibliografia. 
286 Como narra ele mesmo a respeito de seus estudos em Florença, vide Budé, Annotationes in XXIV libros 

Pandectarum, 1508, fol. XLII.  
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Em novembro de 1508, o parisiense chancela a primeira obra francesa do humanismo 

jurídico: as Annotationes in XXIV libros Pandectarum, complementadas em 1526 por 

Annotationes posteriores a outras passagens do Digesto. Para seu intento, Budé não teve pejo 

de recorrer a Cícero, Tito Lívio ou Quintiliano, empregando técnicas de crítica filológica para 

recompor o Digesto, em seus sentidos. Também incentivou a prática de enfatizar a autoria de 

cada fragmento do Digesto: não basta conhecer uma lex ou sua localização dentro do Corpus 

Iuris, mas saber seu autor, visibilizar novamente os juristas por detrás das velhas litterae. 

Os traços mais marcantes percebidos em pioneiro como Poliziano, Valla, Erasmo – 

com quem trocava cartas – estão presentes nos textos de Budé, caracterizados pela postura 

ferozmente antidogmática voltada às heranças medievais (o bartolismo, a Escolástica etc.) e 

ao princípio de subserviência à autoridade287. Budé demonstra ainda constante ceticismo com 

relação aos próprios textos do Corpus Iuris tal qual se encontravam disseminados. Assim 

como Vala, para o francês, a compilação precisaria ainda de imenso trabalho de depuração 

textual e filológica para sequer ser possível iniciar uma trilha exegética com maiores 

escrutínios, sempre acompanhada da sensibilidade à historicidade do fenômeno jurídico288.  

A radicação do milanês Andrea Alciato289 (1492-1550) na França foi um evento de 

suma importância para o mos gallicus. Formado ainda na resistente tradição do bartolismo 

italiano – o futuro humanista frequentou as lições da última geração de renome entre os 

 
287 Budé, Annotationes in XXIV libros Pandectarum, 1508, fol. III-b: “Quod (ne quis putet de iurisperitis in 

uniuersum me dixisse) de illis intelligi volo sinistra Minerua natis ... quasi omnem literarum elegantiam, 

nitoremque dicendi perosos, ab omnibus doctrinis humanoribus ab horrentes, rusticos, inuenustos, illepidos, 

hircilos. Qui nisi ut villicus allium, ita ipsi barbariem ubique ac semper oboluerint, decorum illud Accursiane 

sectae seruare se non credunt homines affectate rusticitatis, qui nec sic quidem satis tueri videntur, nisi 

elegantiae studiosos lacesserunt maledictis”.  
288 Budé também é um dos primeiros juristas do mos gallicus a, efetivamente, buscar no método jurídico a 

formulação ciceroniana de uma ars. “A methodo methodici dicti sunt, qui ratione artis et dicendi compendia 

sequuntur”, vide Budé, Annotationes in XXIV libros Pandectarum, 1508, fol. XVIII-b. Como Valla, Budé 

reaviva a posição ciceroniana quanto a ars iuris: o direito, em sua melhor forma, deve ser criado, estudado e 

conhecido por filósofos ou, no mínimo, por juristas filosoficamente (in)formados, porque somente o 

conhecimento filosófico é capaz de aglutinar, condensar e sistematizar as rationes – de diversas disciplinas e 

ciências, ademais – que estão dispersas pelo texto. O ius civile se subordina à filosofia (ele é em si mesmo vera 

filosofia) ou, se preferirmos, a uma formação cultural ampla, ao estilo do De Oratore ciceroniano. O direito não 

deveria ser tratado do modo fragmentário vigente, mas como uma ars methodici e deveria possuir uma exposição 

ordenada de seus conceitos (ex libro Topicorum). É um irônico exemplo do ditado popular faça o que eu digo e 

não o que eu faço: as Annotationes de Budé não seguem uma ordem esquemática, assemelhando-se antes às 

anedotas eruditas das Noites Áticas de Aulo Gélio do que um tratado didático. 
289 Andrea Alciato iniciou sua carreira intelectual com Annotationes in tres libros Codicis (1515), embora já 

tivesse rascunhado uma não publicada história da cidade de Milão (Rerum Patriae, seu Historiae Mediolanensis 

libri IV). Em 1518, além dos Paradoxa Iuris Civilis, publica Dispunctiones, Praetermissa e De verborum 

obligationibus. Em 1530, após anos de docência na matéria, redige De verborum significatione libri quattuor e 

os Commentarii ad rescripta principum. Sua obra literária mais famosa, Emblemata, compunha-se de um 

conjunto de textos alegóricos e simbólicos acompanhados de xilogravuras (difundidas em diversas línguas a 

partir de 1531). 
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bartolistas, particularmente Fillipo Décio (1454-1535) e Giason de Mayno (1435-1519), 

professores em Bolonha, e se mudou para a França justamente por encontrar pouco espaço 

para sua aplicação da filologia e da história ao ius Romanorum –, foi Alciato quem, 

convencido pela leitura dos humanistas, em 1515, publicou Annotationes in tres posteriores 

Codicis Iustiniani libros. Alciato se mudou para Avignon em 1518 respondendo a convite de 

lecionar uma cátedra, mesmo ano no qual publica sua mais famosa obra, os Paradoxorum 

libri que, explica ele mesmo, objetivavam encontrar o significado próprio dos termos 

jurídicos conspurcados pelas subtilitates Iurisconsulti Dialecticis290. Depois de ter conhecido 

Alciato, Budé não hesitou, em uma carta a um amigo, em defini-lo como  aquele predestinado 

à renovação dos estudos jurídicos291. Alciato muda-se em 1529 para Bourges, tornando sua 

Universidade a estrela da manhã do humanismo quinhentista em pouquíssimo tempo; em 

1533, migra de volta para a Itália, legando uma obra considerável à França e continuando a 

receber estudantes.  

Nos territórios alemães, o humanismo dessa mesma cepa, porém, em mais moderado 

tom, aparece na pena de Ulrich Zásio (1461-1536)292, jurista formado em Tübingen e docente 

 
290 Alciato, de verborum significatione, lib. 1, p. 6.  
291 Foram as cartas de Budé que criaram a ideia, frequentemente referenciada nos manuais, de um “triunvirato” 

humanista composto por ele mesmo, Alciato e Ulrich Zásio. Em uma carta, relata Budé: “Veruenmuero q in 

triumviratu constituende rei Pandectarie honorificam mei rationem habuisti, feciti tu quidem pro ingênita tibi 

humanitate: caeterum per me licet ut Zasius et Alziatus homines peruditi te collegam sibi ad eam rem 

persequendam cooptent, in musarum utique officinis apprime expolitum” (Budé, Epistolae Guilielmi Budaei 

Regii Secretarii, 1520, p. 37f). Noutra carta, define “Alziatus (...) Homo alioquin egregie doctus stilique facultate 

et intelligentia rerum praeditus, dignusque mea sententia, quam hic consignatam uolui, cui publico consensu 

emendatio Pandectarum eiusque disciplinae constitutio mandetur et in integrum restitutio, ut quidem fieri potest; 

usqueadeo doctrinam mihi industriamque probauit, non etiam magnopere aequitatem in pauculis locis a me ante 

animaduersis et explicatis” (Budé, Epistolae Guilielmi Budaei Regii Secretarii, 1520, p. 57v). Para uma análise 

desta última carta e outras correspondências cf. THOMAS PENGUILLY, Le juriste et le philologue. Enjeux et 

formes des rivalités entre André Alciat et Guillaume Budé à travers leurs correspondances, in ELISABETH 

GAVOILLE e François Guillaumont (eds.), Conflits et polemiques dans l’épistolaire, Paris, Tours, 2015, p. 468-

483.  
292 Huldrych Zäsy (= Ulrich Zasius ou Zásio) dividiu sua vida entre ocupações práticas, especialmente na 

administração de Friburgo, e a vida de estudos jurídicos. Em 1520 publicou uma tradução alemã das Institutiones 

de Justiniano, tendo também contribuído para a codificação municipal das leis de Friburgo entre 1516 e 1519 

(então Breisgau). Deixou um grande número de consilia publicados, tanto em latim quanto em alemão. Boa parte 

de sua obra romanística, escrita em latim, foi publicada postumamente: é o caso do comentário De Iurisdictione 

omnium iudicum (1537), In primam Digestorum Partem Paratitla (1539), Responsorum iuris civilis libri II 

(1545), In alíquota Digestorum titulo Enarrationes luculentissimae (1548), In sequentes ff. Veteris títulos 

Lecturae (1548) – este contendo uma curta epígrafe de homenagem escrita por Alciato –, Catalogus legum 

antiquarum uma cum adiuncta summaria interpretatione (1551). Bem verdade que, como destacou A. M. 

Hespanha, na Alemanha o humanismo teve impacto diferente nos estudos do direito romano do que em outros 

países. Na época da recepção prática – com o qual o humanismo conviveu na Alemanha – abalara a aplicação do 

direito romano e tornava menos atraente a perspectiva  sistemática de alguns humanistas franceses. Além do fato 

de que muitos juristas e estudiosos emigraram da Alemanha por conta dos conflitos religiosos, as exigências da 

rotina faziam com que jovens entusiastas do humanismo gradualmente se tornassem severos práticos. Zásio não 

iria invocar os mesmos trovões e fúria que Valla e Alciato: seu tom mais comedido e sua compatibilização com a 

tradição bartolista, onde ela fosse possível, fê-lo o humanista predileto dos bartolistas, especialmente – vemo-lo 
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da Universidade de Friburgo. Como Alciato e Budé – com quem mantinha contato –, Zásio 

entendia que a leitura atenta e filologicamente discriminada dos textos originais era mais 

importante do que a memorização exaustiva do imenso corpus de glosas e comentários 

formados nos últimos séculos293. No entanto, uma vez que, na Alemanha, “o discípulo dos 

Conciliadores e o humanista eram muitas vezes a mesma pessoa”294,  quando convinha à 

solução prática em especial, podia existir uma peculiar conjunção entre elementos do mos 

galicus e do mos italicus, sem prejuízo da atitude antidogmática básica do humanismo295.  Ao 

mesmo tempo um intelectual e um prático, a sensibilidade humanista à história em Zásio 

culmina na percepção de que a documentação histórica permitiria também alcançar as 

autênticas expressões dos costumes e direitos feudais. Enquanto Alciato se mudava para 

Avignon em 1518, Zásio publicou seu primeiro estudo histórico romanista, Lucubrationes de 

origine iuris, a respeito dos fragmentos do Enchiridion de Pompônio, tendo em seu 

frontispício uma reprodução de carta extremamente elogiosa a respeito de Zásio por Erasmo 

de Roterdã.   

Os autores do “primeiro triunvirato humanista” concordavam que, para alcançar o 

mais autêntico e purificado direito romano, seria necessário somar à formação do 

 
infra – em tópicos específicos de estudo, como o conceito de iurisdictio. Zásio se encaixa plenamente na 

categoria de humanista quando a consideramos a partir de seus métodos: a historicização e a filologia; e oferece 

um exemplo notável de como os resultados práticos e o conteúdo das normas interpretadas poderia ser 

completamente diverso. Entre os demais adeptos do humanismo de Wittenberg, estiveram ainda Johannes Apel 

(1486-1536), Bonifacius Amerbach (1496-1562) e Claude Chansonette (1496-1560), mais conhecido como 

Claudius Cantiuncula. Quanto a Zásio, veja-se SUSAN LONGFIELD KARR, Redefining Ius to Restore Justice: The 

Centrality of Ius Gentium in Humanist Jurisprudence, in J. W. CAIRNS – P. J. DU PLESSIS (eds.) Reassessing 

Legal Humanism and its Claims: Petere Fontes?, Edimburgh, Edimburgh University Press, 2016, p. 123-149; F. 

WIEACKER, História, cit. (nota 3), 2010, p. 177-182; HESPANHA, Cultura jurídica, cit. (nota 3), 2012, p. 249-

250.  
293 Zásio, Lucubrationes, 1518, p. 25: “Argumentum est contra uerbosos quorundam commentarios: in quibus 

plurima inuenias, per quae tantum abest ut iura in melius producantur ut etiam perculum sit, ne puríssima iuris 

ciuilis sanctitas, plerisque in locis perniciose proteratur. Siquidem duos suos quisque doctores defendere pergit, 

elegantes iuris textos uel relinquntur, uel non probe intelliguntur. Sape enim sit ut non tam fatagatur, quase uis 

textibus infideat quam quid crebrior senserit opinio. In melius ergo iura producit, qui plurima rerum cognitiones 

diues, ex textuum ueritate, scita legalia ad actus humanos accomodat. Securus eorum quae nulla utilitate per 

commentariorus...” 
294 F. WIEACKER, História, cit. (nota 3), 2010, p. 174.  
295 Zásio, Lucubrationes, 1518, p. 54, no qual vemos o contraste que Zásio faz entre um humanista (seu 

contemporâneo B. Amerbach) e Acúrsio: “Bonifacius Amorbacchius deliciae nostre, filosofia, aliisque 

elengantioribus doctrinis graece et latine spectatus (...) Accursius hic, nescio quem Vaccaepedem, ad cuiús 

nomen inhorrescimus, hominem (ut credo) barbarum, Antipatro parum accomodate contulit”. Em outra 

passagem na qual discute a necessidade do domínio da língua: “Lingua enim, ut Vadianus pro Bartolo eleganter 

dicit, solis Latinis, iuris prudentia omnibus prodesse poterit”. Zásio oferece, nesse sentido, um julgamento menos 

duro – porém, não menos humanista – dos Glosadores e Comentadores: Acúrsio, Bártolo e os demais Glosadores 

enfrentaram a tarefa de elucidar os cinquenta complexos livros do Digesto e fizeram-no até o limite de seu 

engenho, esbarrando nos limites de sua falta de erudição e sentido histórico. Assim, “nobis posteris, si quando 

[ueteres glossatores] errassent, meliora inuendi campum apuerint ut etiam per eorum errores doceamus” (Ibid. p. 

61). Quando encontra erros de interpretação nas glosas de Acúrsio e nos escritos de Bártolo, contudo, excusare 

non possum (Ibid. p. 67).  
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jurisprudente uma atenção detida ao próprio texto e também a um vasto manancial de 

conhecimentos eruditos de história, cultura, língua e literatura clássicas, gregas e latinas. 

Curiosamente, é por conta desses fundamentos que suas obras redefinem os métodos de 

glosas e comentários. Eles passaram a ser empregados com o objetivo de estabelecer o sentido 

preciso e historicamente localizado de certos termos, incluindo nomes, personagens e 

informações históricas a respeito da origem das instituições, dos costumes e das leis. 

A geração seguinte segue essas linhas principais. Os anos de ensino de Budé em Paris 

e Alciato na França renderam bons frutos. Entre seus estudantes mais notáveis ou aqueles que 

simplesmente se valeram dos ensinamentos dos humanistas, estiveram Éguinaire François 

Baron (1495-1550)296, Charles Dumoulin [Du Moulin] (1500-1566)297, François de Connan 

(1508-1551)298 e François Le Douaren [Duareno] (1509-1559)299. Além de professores, foram 

práticos, advogados ou membros dos Parlements. Baron, Connan e Duareno foram todos 

professores da Universidade de Bourges – em períodos distintos, uma vez que, por conta de 

uma ríspida rivalidade teórica e pessoal Duareno teve que deixar a cidade e só retornar à 

atividade docente com a morte de Baron.  

 
296 Éguiner-François ou Eguinaire François Baron (em latim, Eguinarius Baro Leonensis) era originário de 

Kerlouan, na Bretanha, mas recebeu toda sua formação jurídica de juristas e letrados humanistas, sendo um dos 

jurisconsultos franceses que, por mais tempo, teve contato direto com Alciato. Lecionou em Angers e Poitiers 

antes de definitivamente se estabelecer na cátedra em Bourges, onde ficaria até sua morte. É o primeiro expoente 

de renome de uma vertente romanista sintética e racionalista, marca de obras como Pandectarum juris civilis 

oeconomia (1535), um comentário De Feudis (1539), o Institutionum civilium ab Iustiniano editarum (1546) e 

sua obra juspublicística mais relevante, intitulada De dignitatibus, magistratibus et civibus romanis (1559). 
297 O parisiense Charles Dumoulin se notabilizou por uma obra grandemente voltada ao droit coutumier, o que 

lhe rendeu o título de “Papiniano francês”. Tendo por ambição a construção de um droit commun coutumier: os 

célebres Commentarii in consuetudines Parisienses (1539), a Oratio de concordia et consonatntia 

consuetudinum Franciae (1546), e o Traité de l’origine, progrés et excellence du royayme et monarchie des 

François (1561) como exemplos significativos de seus tratados. Ainda que um fiel monarquista, de linhagem 

nobre e avocat de Paris, sua adesão ao calvinismo levou ao seu autoexílio na metade do século. 
298 Os primeiros estudos de François seguiram o tradicional mos italicus em Orléans porém, como Baron, 

Connan teve a oportunidade de ser aluno de Alciato em seu período de residência em Bourges, cidade onde 

lecionou por uma década. Deslocou-se a Paris em 1539 para compor o Grand Conseil real. Morreu relativamente 

jovem, com pouco mais de quarenta anos, deixando inacabada sua obra máxima Commentaria iuris civili libri 

decem, publicada a partir de 1538. 
299 François Le Douaren [Franciscus Duarenus] nasceu em Moncontour (na Bretanha francesa) e foi introduzido 

na jurisprudência e na filologia por Budé em Paris. Foi professor da Universidade de Bourges praticamente 

durante toda a vida (entre 1538-1547 e novamente entre 1550-1559; o interregno de três anos, atuando no 

parlement de Paris, corresponde à sua forte rixa com Baron). Duareno foi um humanista de disputas pessoais: 

após a morte de Baron, novos conflitos levaram à saída de outro professor de Bourges, François Baudouin, e à 

transferência da rixa para seu substituto, Jacques Cujas, que se retira da Universidade e só retorna com a morte 

de Duareno. Outrossim, Hugues Doneau e muitos outros foram seus alunos. Entre suas obras jurídicas de 

destaque se podem destacar De in litem iurandu (1542), De ratione docendi discendique iuris (1544), os 

Anniversarium disputationum libri II (em 1547 e 1553), as Praelectionesi n tit. Ad legibus (1555); muitas foram 

reunidas ou publicadas postumamente, como asmuitas edições de suas Opera omnia (em 1558 se publica a 

primeira póstuma), o Commentarium in Consuetudines Feodorum (1569) e os Commentaria in varios títulos 

Digesti et Codicis (1578).  
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Digno de menção também, um dos mais respeitados colegas de Duareno e secretário 

pessoal de Charles Dumoulin, o historiador do direito François Baudouin (1520-1573)300. 

Baudouin é um dos autores mais destacados do período por sua consciência histórica e uma 

das primeiras aplicações acadêmicas de uma filosofia universalista da história (historia 

integra, registrada magistralmente em Scaevolae sive Commentarius de jurisprudentia 

muciana, publicado em 1558, e sobretudo em De institutione historiae universitae et de eius 

cum jurisprudentia coniunctione, em 1561) à história do direito romano. Após o retorno de 

Duareno a Bourges, diante de sua forte oposição – vez que Baudouin fora pupilo de Baron 

antes de se tornarem colegas de docência, além de constantes querelas intelectuais –, o jurista 

mudou-se para Estrasburgo e, por fim, Heidelberg, onde viveria o período fértil de sua 

produção. Suas obras demonstram a especificidade jurídica do saber historiográfico: o 

jurisconsulto – que seria, nalguma medida, também historiador – é aquele capaz não apenas 

de tecer um catálogo erudito do passado, mas extrair da universal história o próprio material 

doutrinal (iurisprudentia ext historicis monumentis accipiat). 

Ainda na mesma geração de humanistas, porém instruídos pelos pupilos do triunvirato, 

existiram nomes de destaque como o aluno de Duareno em Bourges, Louis Le Caron (1536-

1617, mais conhecido como Charondas, em referência à sua origem grega)301; o belga Joos de 

Damhouder (1507-1581), que, após obter seu doutoramento em Orléans, retorna à sua cidade 

natal de Bruges; tendo por base de operações a cidade de Toulouse, o protestante Jean de 

Coras (ca. 1515-1572)302, conhecido por Corásio, e um dos humanistas que mais investiu na 

 
300 François Baudouin frequentou o círculo humanista de Bourges à mesma época de figuras como Cujas e 

Bodin. É um dos mais fortes exemplos da vertente historicista do mos Gallicus (cum historia conjungenda est 

jurisprudentia). Não seria gratuito notar que De institutione historiae universae et ejus cum Iurisprudentia 

conjunctione (1561), seu mais importante trabalho, foi publicado pouco antes do Methodus ad facilem 

historiarum cognitionem (1566) de Jean Bodin, o qual analisamos infra. Em que pesem duas diferenças de 

método – a diversidade interior de métodos é, aliás, uma marca constante na produção humanista como um todo 

–, ambas as obras partem das mesmas premissas básicas. V. PIANO MORTARI, Cinquecento giuridico…, cit. (nota 

277), 1990, p. 296-310; D. R. KELLEY, François Baudouin and his Conception of History, in JHI 25.1 (1964), p. 

35-57. 
301 O parisiense Le Caron completou sua formação jurídica em Bourges e produziu uma bibliografia jurídica 

notável tanto a respeito do direito francês quanto do direito romano. Seguidor dos ideais políticos da monarquia 

e de Michel De L’Hospital, Charondas tomava o direito romano como um modelo antigo de extrema 

racionalidade, acreditando que seu estudo contribuiria para a criação de um corpus de normas positivas 

francesas. Este é o mote de seus Panegyriques (1566-1567, em dois tomos, dedicados respectivamente ao rei e 

ao príncipe), de suas Responses et decisions du droict François (1579) e Le droit civil (1582), além de produzir 

uma edição anotada do Catalogus Legum Antiquarum de Zásio (1578). Em 1553 muitas de suas assertivas 

metodológicas foram postas em seu Pheitanon seu verisimilium libri tres e no Tractatus de iuris arte libri tres 

(publicado postumamente).  Típica figura do humanista de época, além do direito a sua obra inclui comentários 

sobre tratados filosóficos e poesia. 
302 Corásio teve sua formação jurídica em Orléans, Paris, Pádova (onde recebeu instrução de Filippo Décio) e 

Siena. Coras lecionou ao longo da vida nas cidades de Toulouse, Valença e Ferrara. Jean de Coras ficou 

popularmente conhecido por ter sido juiz e relator no Parlement de Toulouse do famoso affaire Martin Guerre 
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sistematização de axiomas ético-filosóficos, dos quais decorreriam as regulae iuris; o filólogo 

Michel de L’Hospital [L’Hôpital] (ca. 1503-1573), que se valeu de sua posição de prestígio 

junto à monarquia – seria ele chancellor por quase uma década – para advogar em favor da 

simplificação controlada do direito positivo na França. Também pertenceram a essa cepa, os 

protestantes calvinistas Hugues Doneau [Donello] (1527-1591)303 e François Hotman (1526-

1590)304, est’último um importante e próximo aliado de Calvino e também um dos mais 

produtivos autores do humanismo, Jacques Cujas (1522-1590, mais bem conhecido como 

 
(1560), registrando a curiosa história do roubo da identidade do referido nobre por um camponês em uma 

narrativa que se tornou bastante popular (Arrest memorable du Parlement de Tolose: contenant une histoire 

prodigieuse, de nostres temps ... sur le procez de l’executio, publicado em 1561). Foi pouco depois que se 

converteu ao calvinismo: seu papel no movimento calvinista e sua ligação com um importante líder huguenote, 

Louis I de Bourbon, tornou-o um alvo quando a violência da Noite de São Bartolomeu transbordou das ruas de 

Paris para Toulouse, sendo assassinado junto de outros membros do Parlement. Dentre as diversas obras 

jurídicas, redigiu um De iuris arte libellus (1560), um tratado De actionibus (1555), além de comentários e 

anotações ao Corpus Iuris Civilis nas obras Variae in varias juris partes interpretationes (1546), nos 

Miscellaneorum iuris civilis libri sex (1549), e em um volumoso livro contendo comentários aos títulos de 

iustitia et de iure e de iurisdictione do Digesto (1558), sua obra mais sistemática e sofisticada. Em 1610, o jurista 

M. Jacques Baron traduziu uma série dos comentários de Corásio e também algumas de suas decisões no 

Parlement (Resolutions du Droict, contenant questioni notables de matieres beneficiales, ciuiles et criminalles). 
303 Hugues Doneau nasceu na região da Borgonha e frequentou, na juventude, tanto a Universidade de Toulouse, 

onde tomou os primeiros rudimentos de direito, quanto a Universidade de Bourges, ganhando a rara simpatia de 

François Douaren, doutorando-se antes dos 25 anos de idade. Um assumido calvinista com pouca propensão aos 

riscos daquela turbulenta metade de século – bastante diferente do ativista Jean de Coras e da militância de 

François Hotman (vide nota infra) –, Doneau foi um dos muitos exemplos de juristas-professores franceses a se 

radicar em terras outras, vivendo e lecionando ao longo das décadas na Alemanha e se tornando uma chamariz 

para muitos estudiosos humanistas autoexilados: dentre seus alunos, Scipione Gentili merece destaque por 

publicar postumamente os manuscritos do preceptor. Ao lado de Cujas, Doneau foi um dos humanistas mais 

produtivos em comentários filológicos e históricos ao direito romano. Publicou comentários ao Codex (1565-

1566), a títulos esparsos do Digesto (1566-1567) e escreveu trabalhos a respeito dos títulos De rebus dubiis 

(1571), De pactis (1572), De praescriptis verbis (1574), De actionibus (1581), De rebus creditis (1582), De 

verborum obligationibus (1599). Expressou sua máxima ratio docendi no seu Commentarium de iure civile in 

libri viginti octo, in quibus ius civile universum singular artificio atque doctrina explicatur (mais conhecidos 

como os Commentarii iuris civilis).  
304 O parisiense François Hotman estudou direito em Orléans aos quinze anos, período no qual, ainda como 

estudante, conheceu um futuro e importante amigo íntimo, Calvino. Trabalhou em Paris, auxiliando os 

romanistas Du Moulin e Baudouin em suas atividades no Parlement e lecionando como romanista a partir de 

1546, mesmo período no qual se converte ao protestantismo. Como a maior parte dos protestantes franceses de 

boas posses de seu tempo, Hotman se deslocava muito: viveu – na maioria das vezes, também lecionando – nas 

cidades de Lyon, Genebra (onde seus laços com os huguenotes se estreitam, conhecendo, entre outros, Théodore 

de Bèze), Lausanne e Estrasburgo (onde substituiu seu velho colega, Baudouin em 1556), Valença e Bourges 

(passando a lecionar no reduto humanista em 1567, ocupando a vaga de Cujas quando este se transferiu para 

Valença). Outros humanistas aderiram à fé e ao movimento huguenote, mas poucos foram tão politicamente 

ativos quando Hotman: atuou como espião e intermediário entre líderes huguenotes franceses e alemães, instigou 

a conspiração de nobres que em 1560 planejou raptar o jovem François II após a morte de seu pai e conseguiu 

escapar com vida do período mais violento das Guerras de Religião. Temendo por sua segurança e a dos seus, 

foge da França na esteira da Noite de São Bartolomeu, retornando apenas na década seguinte com a ascensão de 

Henrique de Navarra ao trono, a quem serviu como conselheiro. Entre suas obras, certamente as mais famosas 

são: o polêmico Antitribonian (1567, dedicado a Michel de L’Hospital) – uma das obras que mais 

contundentemente expressam o catálogo de características típicas do humanismo jurídico – e o tratado 

monarcômaco Francogallia (1573), mas também escreveu outras obras como Juresconsultos sive de optimo 

generi juris interpretandi (1539, ainda quando estudante, uma obra tipicamente humanista), de gradibus 

cognationis et affinitatis libri duo (1547), nouus commentarius de verbis iuris (1559), de legibus XII Tabularum 

tripartita (1559), in sex leges obscurissimas (1564, uma obra de droit coutumier), commentarius de verbis iuris 

antiquitatum elementis (1569) e de feudis commentatio tripertita (1573).  
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“Cujácio”)305. Em repetição à história, após frequentar a Universidade de Bourges entre 1555-

1557 e iniciar uma carreira docente, também Cujas teve que se ausentar por algum tempo da 

cidade após a oposição de Duareno, a ela retornando com sua morte. Faz-se notar a marca de 

uma época cuja polarização (religiosa e política) se refletia em várias searas ao mesmo tempo: 

enquanto partícipes de um mesmo método de engajamento no estudo histórico e filológico do 

Corpus Iuris Civilis, ainda assim os humanistas poderiam ser – por razões intelectuais, mas 

também políticas e religiosas – inimigos ferrenhos entre si.    

A violência da Reforma Protestante também impulsionava o deslocamento desses 

humanistas que, temporariamente instalados, foram docentes em curto, médio ou longo prazo 

em terras como a Alemanha e a Suíça. François Hotman, por exemplo, após ter completado 

seus estudos em Orléans e assumido uma cátedra em Paris em 1546, aderiu à Reforma no ano 

seguinte. Seguiu para Genebra, onde se tornou secretário pessoal de Calvino e professor da 

Universidade de Lausanne. Retorna a dar aulas na França apenas em 1564, em Valença, 

sucedendo Cujas em Bourges no mesmo ano de publicação do opúsculo Antitribonian ou 

Discours d’un grand et renomnmne Iurisconsulte de nostre temps, sur l’estude de loix (1567). 

Tendo sido um período extremamente instável por conta da irrupção da violência religiosa e 

política, Hotman teve de se ausentar da cidade diversas vezes e, após a noite de São 

 
305 Jacques Cujas nasceu em Toulouse, na primeira metade do século XVI uma Universidade majoritariamente 

voltada à doutrina bartolista e ao direito canônico. No entanto, a presença do professor humanista Arnaud Du 

Ferrier (ca. 1508-1585) – toulousiano de nascença, mas formado no bastião humanista de Bourges – garantiu a 

Cujas acesso rico a ambas as doutrinas, sem dúvida, uma das fontes de sua reconhecida erudição. Por questões 

políticas e, por vezes, pessoais, Cujas acabou por ser um peregrino na terra natal: lecionou em Toulouse (nos 

anos em que a Universidade era frequentada por Bodin), em Cahors, Bourges (sob o patronato de L’Hospital, 

mas angariando a antipatia de Douaren), Valença e Paris. Como Doneau, Cujas optou por não adentrar nas 

querelas religiosas e, em sendo católico, não precisou temer diretamente os eventos de São Bartolomeu nem se 

ausentar de França. Foi talvez o mais produtivo dentre os humanistas franceses dos Quinhentos, produzindo 

comentários  rigorosamente filológicos basicamente exaustivos em: Observationes et Emendationes libri XXVIII 

(publicadas a partir de 1556 até 1595, após sua morte), Paratitla in libros L. Digestorum (a partir de 1570), 

Paratitla in libros IX. Codicis Justiniani (a partir de 1579) e De Feudis Libri V. et in eos Commentarii (1566). 

Como Godefroy, Cujas também se dedicou à editoração de codices e de autores medievais, sendo o responsável 

por uma versão nova da Lectura Codicis de Azo e uma versão sem glosas do Corpus Iuris Civilis. Podendo se 

beneficiar do trabalho de editoração de Godefroy, as obras de Cujas foram as primeiras a dar atenção à Littera 

florentina após se convencer de sua autenticidade após anos de análise e considerações graduais em suas 

Observationes. Se Doneau ou Connan foram os mais sistemáticos dentre os Cultos, o toulousiano representaria 

por excelência o historicismo mais fundamental do mos Gallicus. Assim como Pompônio foi o grande 

historiador do direito entre os jurisconsultos clássicos por seu trabalho no Enchiridion (ou, no século XX, F. 

Schulz com seu Classical Roman Law), Cujas tinha entre suas agendas de pesquisa uma atenção individualizada 

– ao menos, até aonde fosse possível – frente a de cada um dos juristas clássicos, inclusive os juristas 

republicanos menos presentes nos textos do Digesto.  
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Bartolomeu, fugiu definitivamente para Genebra, publicando pouco depois Francogallia 

(1573), consagrando-se como um dos maiores teóricos monarcômacos306.  

Caso semelhante ocorreu com Hugues Doneau: ele foi aluno direto de Duareno e 

professor da Universidade de Bourges a partir de 1551, mas precisou fugir da França após o 

fatídico ano de 1572. Sua carreira docente itinerante o levou a dar aulas em Heidelberg, 

Leiden e, por fim, em Nuremberg, na Academia Altdorf, onde terminou seus dias. Parte de 

suas obras foi editada postumamente por um humanista italiano radicado e criado na 

Alemanha, Scipione Gentili (1563-1616)307, irmão do consagrado jurista Alberico Gentili 

(1552-1608). Doneau e Hotman tiveram melhor fortuna do que muitos de seus colegas. 

Corásio, por exemplo, foi assassinado pouco após a noite de São Bartolomeu: ele foi vestido 

com seus trajes de conseiller e enforcado no mesmo palácio em que atuara como membro do 

Parlement de Toulouse.  

É possível mencionar ainda uma terceira geração francesa de humanistas no século 

XVI. Além de Charondas, seu nome mais eminente, essa geração contemplou autores Guy 

Coquille (1523-1603), Etienne Pasquier (1529-1619); Pierre Gregóire Toulousain (1540-

1599); Claude Du Pré (1541-1614) e Antoine Monarc (1544-1619), estes dois últimos 

romanistas que investiram fortemente contra as críticas feitas por Hotman em Antitribonian. 

Mencione-se ainda o parisiense Denys Godefroy (1549-1622), o mais produtivo editor do 

período (Gothofredus). Sua formação humanista incluiu estudos em Colônia, Heidelberg e, 

por fim, o doutoramento em Orléans em 1579. Também convertido ao calvinismo, retirou-se 

da França em pouquíssimo tempo. Lecionou em Genebra, Estrasburgo e Heidelberg e se 

tornou eminente por sua edição da compilação justinianeia, inaugurando o título Corpus Iuris 

Civilis (1583) ao conjunto dos textos, com as numerosas edições dispersam sua Littera 

gothofrediana para o centro dos estudos romanísticos; trabalhou ainda em uma versão 

 
306 A literatura política dos monarcômacos abarcou a produção de huguenotes e calvinistas que, especialmente 

em uma França majoritariamente católica e pouco tolerante, colocou-se, assim, contra a tendência dos escritos 

políticos em prol da centralização e do poder absoluto (dos quais muitos adeptos eram eles mesmos humanistas). 

Marcados por autores profundamente antimonárquicos como John Ponet e William Barclay, também na história 

do pensamento político a Francogallia (1573) do humanista François Hotman (1524-1590), ao lado do Vindiciae 

Contra Tyrannos (assinado em 1579 pelo pseudônimo Stephanus Junius Brutus), aparece como um dos 

primeiros documentos do moderno constitucionalismo. Veja-se D. LEE, Popular Sovereignty, cit. (nota 3), 2016, 

p. 120-127.  
307 O italiano Scipione Gentili deixar sua terra natal por conta das querelas religiosas do século como vários de 

seus pares na França. Estudou direito inicialmente em Wittenberg, mas teve sua aproximação com o mos gallicus 

na Universidade de Leiden ao longo da década de oitenta, tornando-se discípulo do também expatriado Hugues 

Doneau. Depois disso, tornou-se professor em Heidelberg e, em seguida, em Altdorf. Após a morte de seu 

preceptor, dedicou-se a completar seus Commentaria de iure civili. Dentre as obras jurídicas relevantes de sua 

produção, pode-se citar Parergorum ad Pandectas (1588), Disputationum illustrum, sive De iure publico Populi 

Romani (1598), De Alimentis (1600), um conjunto de Orationes rectorales (1600) e o De Iurisdictione (1601).  
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comentada dos Paratitla de Cujácio (1587); uma Opera Omnia anotada de Cícero (1588). um 

corpus de autores latinos incluindo Varrão, Festo e Nônio (1585); também uma reprodução da 

Glossa Ordinaria de Acúrsio (1589), acompanhada de notas críticas; por fim, seus 

Commentarii in Parisienses supremi Galliae Parlementi (1591).  

A produção francesa e a intensa movimentação humanista fizeram com que seus 

escritos se disseminassem e alcançassem adeptos em países muito diferentes da Europa. 

Estiveram entre eles, os portugueses Arias Piñel (1515-1563) e António de Gouveia (ca. 

1510-1566), os espanhóis Diego de Covarrubias (1512-1577) e Antonio Agustin Albanell 

(1517-1586), os holandeses Joachim Hopper (1523-1576) e Gerard Noodt (1647-1725), bem 

como oo flamengo Gabriel van der Muyden (1500-1560) e o belga Everard van Bronkhorst 

(1554-1627), que sucedeu Doneau na sua cátedra308; e em terras germânicas, Johann 

Oldendorp (1486-1567), Georgio Obrecht (1547-1612), Valentin Wilhelm Förster (1574-

1620), Tobias Paurmeister (1553-1608) e Johannes Althusius (1557-1638), um leitor assíduo 

dos autores do mos Gallicus. 

 

III. O imperium contra-ataca: a redefinição humanista de iurisdictio 

 Nossa persecução pela iurisdictio no pensamento jurídico do século XVI 

inexoravelmente alcança as discussões em torno do poder real (imperium, iura regalia, 

maiestas etc.) e do direito público de um modo mais amplo (donde iria surgir a doutrina da 

soberania), especialmente no que concerne ao ius magistratus. São estes os temas que, em 

geral, interessam prioritariamente aos autores até então alinhavados, como Vincenzo Piano 

Mortari, Daniel Lee, Luca Mannori, Richard Bennert e Walter Ullmann. A bibliografia 

jurídica em torno do surgimento histórico do conceito moderno de “soberania” – ou, noutra 

 
308 Os Países Baixos constituem um caso especial na história do humanismo, como destacou F. Wieacker. 

Aquele país foi o destino da maior parte dos juristas alemães que aderiram à Reforma e não puderam permanecer 

na terra natal. Particularmente por conta da produção intelectual nas Universidades de Leiden, na Holanda, e em 

Louvain, na Bélgica, criou-se a alcunha da Escola (ou jurisprudência) elegante. O florescimento jurídico belga-

holandês foi muito grande (alcançando os extremos recantos do país, como a Frísia) e não se limitou apenas à 

literatura histórico-filológica referente ao direito romano, mas firmou as bases para o jusnaturalismo, o direito 

internacional e o direito de guerra (cujo expoente mais óbvio é, naturalmente, Hugo Grócio no século seguinte). 

Wieacker ainda aponta que o “apogeu romanístico” retomado na Alemanha no século XVIII vai se dever 

justamente ao intercâmbio com a jurisprudência holandesa – ou, de certo modo, ao retorno daquilo que lhe havia 

sido tirado. Fizeram parte da jurisprudência elegante os juristas Nicolaas Everaert [Everardi] (1462-1532); 

Gabriel van der Muyden [Mudaeus] (1500-1560); Jacob Reyvaert (Raevardus) (1535-1568); Mattheus van 

Wesembeke (1531-1586), Wigle van Aytta van Zwichem [Viglius] (1507-1577); Everard van Bronkhorst (1554-

1627); Arnold Vinnius [Vinnius] (1588-1657); Ulrik Huber (1636-1694); Johann Voet (1647-1713); Cornelis 

van Bijnkershoek (1673-1743); Vide F. WIEACKER, História, cit. (nota 3), 2010, p. 180-182.  
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visão, acerca de suas raízes medievais309 – é vasta. O problema está ligado tanto às questões 

institucionais (a formação do Estado Nação, a gradual estatização do Direito) quanto às 

questões da doutrina jurídica, das novas formas de interpretar o direito romano e o direito 

nacional.  

 Ainda que esta tese não seja diretamente uma investigação acerca do conceito de 

“soberania”, impossível não notar a presença dessa nova questão ao perscrutar os textos que 

discutem a iurisdictio na primeira Modernidade. A soberania moderna, cujo destino seria 

central na teoria jurídica do Estado, nasce, outrossim ,das tratadísticas dos humanistas sobre a 

iurisdictio e o imperium. Acreditamos que, dessa forma, a análise semântica e histórica da 

iurisdictio no século XVI francês pode muito contribuir com a história da moderna soberania, 

sem perder a centralidade de seu problema.  

 A análise desta seção se centra nos escritos produzidos ao longo do século XVI, 

impressos e veiculados sobretudo na França. Como mostrado a seguir, o tema “iurisdictio et 

imperium” é profícuo e ganha corpo ao longo do século: a discussão se inicia ainda com 

Alciato, quando ganha, por assim dizer, sua delimitação, e permanece debatida – verdadeira 

maturaçã,o acadêmica – até o final do século. A discussão gira em torno, basicamente, de 

 
309 De um modo geral, os historiadores medievalistas e também entre alguns especialistas da primeira 

Modernidade tendem a destacar os fundamentos, as raízes, os precedentes, os antecedentes, a perenidade ou a 

persistência dos ideais tardo-medievais a conceitos vários como soberania, representação, território, Estado (e 

razão de Estado), direito de resistência, o próprio Humanismo e os ideais renascentistas, direitos subjetivos 

(como liberdade de expressão ou liberdade religiosa), havendo ainda quem enxergue em pensadores como 

Aquino, Marsílio, Bártolo e Baldo elementos-essenciais a diferentes -ismos modernos (contratualismo, 

liberalismo, republicanismo e mesmo positivismo jurídico). Tal não deixa de ocorrer na bibliografia sobre a ideia 

de soberania, e, a bem da verdade, só se torna bem qualificada a discussão a respeito do “medievalismo” ou do 

“modernismo” ao versar especificamente sobre um determinado tópico, formulação ou conceito. No que tange à 

“soberania”, à iurisdictio e ao imperium, viu-se que autores como W. Ullmann, B. Tierney, E. Kantorowicz, O. 

Gierke e, no limite, Q. Skinner e F. Calasso, amenizam assim as fronteiras entre Medievo e Modernidade 

reconhecendo que, no limite, aquela trouxe significativas contribuições conceituais da iurisdictio medieval para a 

formulação moderna da soberania. Noutra perspectiva , aqueles que são norteados pelos escritos dos juristas e 

pensadores a partir dos séculos XV-XVI – especialmente os historiadores do direito e os historiadores das ideias 

– tendem a ressaltar as fissuras, as contingências, as mudanças de rumo, as contestações, os rompimentos e a 

consciente projeção de novos ideais, sem necessariamente acusar a incomunicabilidade entre os dois períodos 

históricos ou advogar por uma absoluta ruptura do tempo novo (Neuzeit, na historiografia dos conceitos de R. 

Koselleck). Tal qual na concepção da razão prática de Kant, o jurista moderno, uma vez ciente que poderia 

pensar a diferença e se portar de modo alheio ao que lhe é exterior e dado pelas coisas anteriores, vê-se então 

capaz de agir sobre o mundo, moldá-lo segundo sua razão e alterar o status quo. Para tais autores, portanto, os 

elementos definitivos da Modernidade, mesmo se rearranjos linguísticos fossem, comportariam pleno conteúdo e 

novidade. Dessa forma, em que pese a continuidade de símbolos ou conceitos – perspectiva que quiçá mais 

pertence à arqueologia das ideias do que à história da cultura jurídica – ou ao reconhecimento de que as 

mudanças se dão no plano da longue durée, toma-se como pressuposto que a soberania (pari passu também o 

conceito de Estado) tem sua certidão de nascimento datada na Modernidade Jurídica, seus genes relacionados a 

juristas como Bodin, Grócio e Vattel, bem como filósofos tais quais Hobbes, Rousseau e Tocqueville. Alinhamo-

nos a essa segunda tendência de compreensão da soberania como um produto moderno, linha de pensamento 

essa que pode ser exemplificada por autores já fartamente citados (servindo a título de exemplo: P. Costa, R. 

Orestano, P. Grossi, A. Hespanha, M. Villey, D. Lee, F. Wieacker).  
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quatro temas: (1) a reformulação dos conceitos de imperium e iurisdictio na estruturação do 

direito público, rompendo com a tradição do mos italicus; (2) uma renovada discussão acerca 

da titularidade do imperium e a formulação de doutrinas acerca do seu mero uso ou 

exercitatio; (3) a amplitude do mixtum imperium e sua relação com a iurisdictio; (4) as 

consequências dessas discussões para a doutrina da delegação (iurisdictio mandata) e seus 

reflexos no poder do rei, dos magistrados e das autoridades públicas.  

 

3.1. Disputatio de iurisdictione: a teoria humanista do poder público 

Nada espantoso que a ponta de lança do humanismo entre os juristas franceses tenha 

sido o milanês Andrea Alciato, já no segundo livro dos Paradoxorum ad pratum de 1518, 

com um notável esmiuçar do tema nos seus comentários póstumos ao Digesto (1560). O De 

iurisdictictione – sobretudo à lex de imperium de Ulpiano (D. 2.1.3) – foi um lugar 

privilegiado em seus Paradoxa para a aplicação prática da crítica humanista herdada de Valla 

e Poliziano. Vamos nos deter mais pontualmente nos textos de Alciato desde logo, uma vez 

que ele forneceu as balizas gerais (supra referidas) para toda a discussão do humanismo a 

respeito da iurisdictio. 

Alciato constatou que a communio opinio medieval a respeito daquele importante 

título (especialmente da lex de imperio, D. 2.1.3) era textual e contextualmente injustificável; 

não mais do que uma erudita fantasia a respeito do que fora a iurisdictio e entre os romanos e, 

ademais, quanto àquilo que os próprios fragmentos do Digesto autorizavam a conjecturar. 

Para Alciato, os erros de interpretação dos doctores eram evidentes – ademais, licenciosos, 

criando definições completamente novas e alienadas ao texto – diante mesmo de leituras 

superficiais de Ulpiano e Papiniano310 . Fazendo jus ao método, Alciato inicia a discussão de 

cada fragmento do Digesto reiterando as uerba que ali se encontram, não autorizando saltos 

hermenêutico-conjecturais (nem mesmo filológicos) que se voltem contra o texto311, moldura 

 
310 Alciato, Paradoxorum, lib. II, cap. VI, p. 75-76: “Quamobrem satis impudenter Bartolus, et id genus 

scriptores faciunt qui ipsi nouas [de]finitiones excogitant, tanquam ea quae Iurisconsulto Ulpiano traditur, ueris 

rationibusnon subsistat. Longe igitur melior nostra causa fuerit, cum multo minori nota recentiores accusare 

possim, quam ipsi Iurisconsultum tacita saltem reprensione coarguant: in eo praesertim, quod optimo iure 

defendi potest”. No parágrafo anterior Alciato nomeia alguns dqueles que erroneamente seguiram Bártolo, como 

Baldo, seus irmãos Pietro e Ângelo de Ubaldi, e também Giason de Mayno, professor de Alciato. 
311 Segundo Alciato, existem quatro modos de entender as verba dos jurisconsultos: sua propriedade intrínseca 

(proprietas... sed ad uim significandi referenda), seu uso (contextual e pelo jurisconsulto especificamente), seus 

abusos (ex improprio, i.e., as extrapolações do significado intrínseco da palavra, como o recurso à metáfora), e 

sua interpretação, cf. Alciato, de verborum significatione, lib. 1, p. 5-6. O objetivo da leitura é compreende a 

significatio propria da palavra no texto. É por isso que mesmo um erudito filólogo como Alciato afirma que 
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histórica e interpretativa a ser respeitada. No âmbito da doutrina dos Cultos, Alciato operou 

uma rotura metodológica que, fosse apreciada ou não, era uma novidade que dificilmente 

poderia ser ignorada312, especialmente em suas consequências.  

Primeiro, e o mais importante passo, o humanista investe contra a pietra d’angolo do 

edifício juspublicístico erguido até então: a centralidade da iurisdictio-potestas como 

categoria da autoridade pública, genus generalissimum do poder e das funções públicas, o 

coração da arbor iurisdictionum. Desde Irnério, os jurisconsultos entendiam que a definição 

de iurisdictio no fragmento ulpinianeu, por trazer um rol meramente exemplificativo, 

autorizava um procedimento analítico-escolástico para alçar uma definitio. Para ele se dava 

exatamente o contrário: “per multa probat, quod Potestas, in dubio significat iurisdictionem 

generaliter sumptam”313: o “solum (unum) exemplum” contido no fragmento impingia cautela 

interpretativa. Assim, em nome de Ulpiano, o milanês profanou sem pejos o templo bartolista: 

para Alciato a função pública correspondente à iurisdictio romana era certamente uma 

atividade muito menos importante do que o imperium. Afinal, não se poderia ignorar que a lex 

volta suas atenções àquele instituto, não à iurisdictio e, por decorrência lógica, impossível 

afirmar que o merum e o mixtum imperium se identificavam como espécies da iurisdictio-

genus:  

Primo Iurisconsultus diuidit imperium in merum, et mixtum deinde describit merum 

imperium, quod est habere gladii potestatem et c. deinde descibrit mixtum quod est 

cui iurisdictio inest, quod in danda bonorum possessione consistit, iurisdictio est 

etiam iudicis dandi licentia, id est, iurisdictio est etiam in licentia dandi iudicis (…)  

Iurisconsultus in princ. legis promittit nisi de duobus scilicet, mero et mixto. Unde 

non est verosimile, quod voluerit etiam penere de iurisdictione. Item sicut describit 

merum et mixtum imperium, descripsisset etiam iurisdictionem quod tamen non 

facit, quia nil describit, sed ponit solum unum exemplum314. 

 

Como visto no capítulo anterior, a tese da iurisdictio-genus de Azo e Bártolo 

identificava a concretização de toda atividade pública – i.e., administrativa, jurisdicional, de 

mantença da ordem, de produção legislativa etc. – com o exercício do poder juridicente. 

Apegando-se às fontes romanas e tendo destronado a iurisdictio, Alciato eliminou a unidade 

 
“argumentum ab etymologia vocabuli valet, quando non repugnat diffinitio, etiam affirmatiue”, Alciato, In 

Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. Iud., in l. 3, §40, p. 33.  
312 É bem verdade, como considera Mannori, que a doutrina de Alciato não tocou imediatamente no quotidiano 

dos práticos do direito. Como vemos a seguir, o velho sistema do mos italicus não só teria sua própria história no 

século XVI, convivendo com as críticas da Escola Culta, como no âmbito da praxe forense, sem dúvida 

prevalecia ainda no começo do século o velho sistema. Esse não é um fenômeno estranho aos juristas: inovações 

doutrinárias, dogmáticas e metodológicas não são necessariamente recepcionadas pela prática tão logo surjam.  
313 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. iud. Comm., in l. 3, §161, p. 49. 
314 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. iud. Comm., in l. 3, §14, p. 31. 
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iurisdictio-imperio através da qual o medievo tingira seu pluralismo. O merum imperium não 

só é despido de iurisdictio – característica que o distingue do mixtum imperium (cui etiam 

iurisdictio inest), seguindo Ulpiano à risca – como é uma categoria distinta, e consiste apenas 

em potestas (ou ius) gladii adnimadvertendi in facinorosos homines (quod etiam potestas 

appelatur). Assim, as definições centrais da velha arbor precisam ser redimensionadas: 

Imperium aut merum, aut mixtum est: merum est potestas animaduertendi in 

facinorosos homines: mixtum est cui etiam iurisdictio inest, quod in danda bonorum 

possessione consistit. Iurisdictio est etiam iudicis dandi licentia. Et hoc responsum 

ita exponunt interpretes, ut non de utroque; imperio tantum locutus sit 

Iurisconsultus, sed et de minima iurisdictione.315  

Iurisconsultum uidelicet ea in lege solum de mixto meroque imperio loqui, 

mixtumque iilud definire, cui etiam iurisdictio inest, ut in bonorum possessione, et 

in iudicis dandi licentia. Nam, in ea quoque, sicut in bonorum possessione, 

iurisdictio est: quocirca mixti imperii existimatur. Dictio itaque, licentia in eo 

contextu, sextum casum respicit: licet praepositio, in, adiecta non proponatur, non 

idcirco tamen ab hac sententia discendum est: cum plerumque eas subtrahi, non 

ueterum consuetudinem solum doceamur, sed et elocutiones elegantia admoniti 

simus … Cicero oratione pro domo sua: domo me contineo pro in domo et quo 

libentius nostra hanc interpretationem hisce quisquiliis inserem, illud in primis 

suasit, quod perquam eruditos complures uiros inuentum nostrum probare 

cognoueram, ut etiam praeceptores nostri sibi eam arrogare interpretationem non 

dubitauerint. Ex Greco uti opinor adagio, quo, amicorum omnia communia esse, 

admonemur.316 

 

A iurisdictio-genus não existe mais e a iurisdictio simplex passa a ser um conceito que 

orbita (inest) especialmente o mixtum imperium. A interpretação de Alciato propõe a 

separação da antiga unidade iurisdictio-imperium por meio de uma bifurcação muito clara317: 

de um lado, o merum imperium, poder coercitivo em forma pura, distinto quer da atividade 

legislativa, quer da atividade juridicente; doutro lado, mixtum imperium (cui iurisdictio inest) 

 
315 Alciato, Paradoxorum, L. II, cap. VIII, p. 77.  
316 Alciato, Paradoxorum, L. II, cap. VIII, p. 78. O adágio amicorum communia omnia (atribuído à Sócrates) foi 

restabelecido pelo gênero literário dos adágios morais, primeiro com Erasmo em 1500 (Adagia I, 1.1); e então, 

reproduzido pelo próprio Alciato em seu Emblematum libellus (Embl. XXXII) de 1531. A utilização do adágio 

neste trecho dos Paradoxa (1518) é notável, após as múltiplas indicações que faz a necessidade de retornar ao 

sentido original dos textos dos juristas romanos. Declara Alciato assim uma função (não meramente epistêmica, 

mas moral) do intelectual de compartilhar a mais adequada interpretatio do fragmento em contrassenso às 

equivocadas consuetudines vetera. Nesse caso em particular, declara Alciato oferecer o “eodem uero sensu 

perceptum responsum Iurisconsulti ultimum, in lege imperium, de iurisdictio omnium iudicum”. É no mesmo 

sentido que faz referência à oratio de Domo Sua de Cícero, performada diante do colegiado de pontífices.  
317 O jurista se vê forçado, no entanto, a contrastar os loci dos conceitos iurisdictio-imperium entre a sua teoria 

humanista e o esquema bartolista, de modo a ser melhor compreendido: “in mero imperio inest iurisdictio in 

genere, in mixto inest iurisdictio et in genere, et in specie”, Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De 

iurisdict. omn. iud., in l. 3, §12, p. 31. 
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e a iurisdictio (dita minima) propriamente dita (bonorum possessio, iudicis dandi licentia, 

interpositio decreti), que faz parte do mixtum imperium318.  

Essas assertivas incisivas eram apenas o começo. Toda a doutrina do mos italicus se 

pautava naquela velha distinção e, uma vez derrubada, toda a estrutura vinha abaixo. Isso fica 

evidente quando o milanês une suas premissas à ressurreição da velha querela entre Azo e 

Lotário a respeito do merum imperium. Como visto, enquanto Lotário entendia que o merum 

imperium era um atributo de poder indelegável e exclusivo do princeps, Azo entendia que ele 

também pertencia aos magistrados, e que, como parte da iurisdictio, o merum imperium 

estava disperso no eixo de poderes plural da sociedade medieval, podendo pertencer a 

sublimes magistratus. O princeps seria, segundo Azo, detentor de uma iurisdictio plenissima, 

mas uma iurisdictio inserida numa pluralidade de outras formas de poder; o merum imperium 

não seria sua exclusividade, o que as gradações da arbor iurisdictionum deixaram 

particularmente claro.   

Tendo prevalecido a opinio Azonis a questão jurídica caiu em maximo silentio319. 

Alciato acredita que, no entanto, há que se fazer justiça com o adversário de Azo, “quod 

opinio Lotharii sit magis vera, tamen disputando qui vellet tenere communem, posset 

respondere ad allegata in contrarium”320. Para Alciato, aquela fragmentada medieval de 

iurisdictio-potestas descentralizava o modelo da autoridade pública justamente porque (i) não 

compreendera o conceito de merum imperium, que ganha então lugar de destaque na análise 

em toda a literatura e, por consequência, (ii) tampouco compreendera a distinção fundamental 

entre o direito do imperium em si, como parte do patrimônio jurídico do governante, e o 

exercício da mesma (ipsus ius = plena proprietas e exercitatio = usus = factum, 

respectivamente) e (iii) a fonte do poder público.   

É importante destacarmos, nesse ponto, a construção de uma posição moderna – mas 

não necessariamente absolutista – e centralizadora do poder proposta por Alciato. A 

diferenciação ente a titularidade e o exercício do imperium foi, de fato, “il problema politico-

 
318 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De iurisdict. omn. iud., in l. 3, §38, p. 34: “… quod Bartholo male 

loquutus fuerit hic, in versic. idem de mero et mixto, dum ponderat hunc texto ad probandum, quod iurisdictio 

inest mero et mixto imperio, quia iste texto probat contrarium. Nam loquitur de iurisdictione in specie, quae inest 

mixto, non autem de iurisdictione in genere quae inest mero”. 
319 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. iud, in l. 3, §89, p. 41: “…solaque Azonis opinio 

sit probatur, ut nemine unquam extitisse credibile uideatur, qui in contrariam ire ausus fit”, Alciato, 

Paradoxorum, lib. II, cap. VI, p. 73. E ainda: “Contrariam opinio, tenent omnes, qui venere post Azonem, nam 

cum super hoc articulo fuisset quaestio inter Lotharium, et Azonem (...) utcunque licet praedicta opinio contra 

communem mihi videatur verior”.  
320 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De iurisdict. omn. iud., in l. 3, §92, p. 41. 
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giuridico più interessante affrontato da Alciato”321. O milanês alçou à tese ao se debruçar de 

modo mais cauteloso os textos – especialmente, deitando atenções aos textos relacionados 

com a delegação de iurisdictio –, chegando à conclusão de que a iurisdictio é um nomen 

verbale (um gerúndio) com dois significados distintos, que não devem ser confundidos. De 

um lado, o ipsum ius dicere e, doutra perspectiva, a ipsum factum dicendi iuris (= exercitatio), 

diferença mesma entre um ius proprium e um ius in re aliena: 

Sed ad hoc respondeo: Iurisdictio est nomen verbale, aliquando significat ipsum ius 

prout est potestas de publico introducta et cum aliquando significat ipsum factum 

scilicet, ipsum ius dicere modo prout est ius: militarent supradicta fundamenta: sed 

prout est factum non. Voluit enim ibi Iurisconsultus [Bartholus] dicere male facere 

eos, qui mandant iurisdictionem, idest, ipsum factum dicendi iuris, et sic ipsam 

exercitationem. Idem in principio legis ibi, mandata iurisdictione: non ipso iure, 

quod habet nullum quantum ad proprietatem, sed ipso facto et sic quodammodo 

iurisdictione delegata. Nam ordinarii, quod iurisdictio aliquando significet delegati 

legis, cum penes principem remeneat ipsa proprietas. Et quod iurisdictio aliquando 

significet ipsam exercitationem et sic merum factum ius dicendi probatur in l. inter 

tutores, secundum intellectum Din. Bart. et communem ... Dum igitur dicitur, suam 

iurisdictionem facere, quod est sua iurisdictio, idest, sua exercitatio. Ipse enim usus 

est suus322. 

 

Tanto Azo quanto Bártolo discutiam o instituto da iurisdictio mandata de modo 

apartado à tópica da definição e fonte da iurisdictio-potestas dos magistrados: os magistrados 

dos quais falavam os jurisconsultos do medievo italiano possuíam iurisdictio pela qualidade 

de sua magistratura, não por delegação de uma autoridade hierarquicamente superior. Alciato, 

por sua vez, apregoa que o “princeps est fons, et origo, et constitutor omnium 

magistratuum”323. A seu ver, isso não só não estava em desacordo com a realidade jurídica e 

era a melhor interpretação dos textos romanos, mas também era necessário para compreender 

o itinerário normativo que do Império Romano alcançava a França de seu tempo. Os 

magistrados exercem, usam ou administram um direito cujo verdadeiro dominus é o rei, o 

princeps, aquele único a deter a titularidade do ius gladii324.  

 
321 V. PIANO MORTARI, Il potere sovrano…, cit. (nota 279), 1973, p. 49.  
322 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. iud., in l. 3, §89-90, p. 40-41. 
323 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. iud., in l. 3, §87, p. 40.  
324 Vide nota 191. Alciato e outros humanistas também descartam a teoria medieval do dominium divisum em 

dominium directum e dominium utile. Bártolo lançara mão da teoria para afirmar que mesmo o dominium utile 

do vassalo compreendia correspondente parcela da iurisdictio. Os humanistas simplesmente passam a distinguir 

o dominium dos iura in re aliena;  o humanista germânico e contemporâneo de Zásio, Joannes Apel (1486-1536) 

assinou a distinção entre a (nuda) proprietas e o usufructus de modo claro. Essa concepção neoclássica do 

dominium incidia diretamente na doutrina sobre a iurisdictio. Não fazendo sentido falar em dominium utile, 

igualmente não faz sentido dizer que um magistrado possui um direito à autoridade pública juridicente (que era, 

agora, o imperium) como se fosse direito ou coisa de seu patrimônio (ou seja, como se fosse iurisdictio propria). 

Quem utiliza (utitur) a propriedade de alguém tem o mesmo direito que um usufrutuário: isso não é um ius 

proprietatis, mas um direito limitado de uso. Um juiz privado que “usa” (utitur) a iurisdictio de um magistrado 
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Destarte, quando os jurisconsultos romanos afirmam que os magistrados possuíam o 

merum imperium, esclarece Alciato, trata-se da segunda acepção do nomen verbale, i.e. o uso 

ou o exercício; factum, não um ius; não uma iurisdictio propria ou imperium proprio325, mas 

uma administratio do meri imperii ius ipsum. Qualquer que tenha sido o ato jurídico 

autorizativo do seu exercício, ele não tem o condão de transferir (translatio) a propriedade 

mesma da função pública: “est verum quod ipsa proprietas remanet in principe, sed lex 

nunquam moritur”326. Dessa feita, a opinio Lotharii poderia ser restabelecida ao menos na sua 

tese principal: o merum imperium pertence unicamente ao princeps327, enquanto os 

magistrados ordinários e municipais, governadores de província328, os prefeitos, cônsules e 

prócônsules todos permanecem como meros licenciados de uma res aliena que pertence à 

 
propriun nihil habet; como qualquer usufrutuário, o delegado sicut usuarius non habet proprium; sua autoridade 

é devida a outra pessoa, alicui debita, é utilizada sub conditione, e dicitur aliena. “Iurisdictio est nomen verbale, 

et significat iurisdictionem actiua et passiua... Prius dictum est de iurisdictione quam quis habet in cognoscendo, 

et sic de iurisdictione actiua: nunc dicitur de iurisdictione quae est in delegando passiua: hoc est de iurisdictione, 

quam capit delegatus ab ordinario” (§12). Veja-se especialmente Alciato, In Digestorum commentaria, tit. de off. 

eius, cui mand. est iurisdictio, l. 21, §10-14, p. 4-5; §42, p. 7-8.  
325 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. iud., in l. 3, §89-92, p. 41: “Et ad l. i. in verbo, 

exercitium, et ad alia iura quae dicunt quod ordinarii habent executionem seu administrationem causarum 

criminalium, quod per hoc non excludunt, quod etiam non habeant iure proprio: nam executio, administratio, et 

exercitatio regulariter est connexa cum ipsa proprietate. Unde ex tali executione et administratione seu 

exercitatione qui praesumitur dominis nisi aliud constaret: sicut ex possessione quis praesumitur dominus”.  
326 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. iud., in l. 3, §90, in fine, p. 42. Há que se 

perceber aqui a proximidade com alguns fragmentos de Baldo: “Iustitia debet esse constans, et perpetua 

voluntas, et in Principe requiritur potissime tanquam in fonte iustitiae.  Iustitiam quippe colimus; et boni et aequi 

notitiam profitemus, aequu, ab iniquo separantes (...) Unde maxime conuenit Regibus et Imperatoribus, illud 

verbum, semel locutur est Deus, et iterum, quod scripsi, scripsi. Unde Princeps debe habere unum calamum, et 

umam lingua, et non plures linguas : quia scriptum est, quae processerunt de labiis meis, non faciam irrita, et 

ideo debet esse immobilis, sicut lapis angularis: et siut polus in coelo”, Baldo, Consiliorum, 1, c. 327, §4º,. 

“Solus princeps confert magnas dignitates”. Baldo, Commentaria in primam partem Digesti Veteri, l. imperium, 

ff. de iurisd.omn.iud. [Ulp. 3 ad ed., D. 2.2.2], §7º. 
327 Alciato, Paradoxorum, lib. II, cap. VI, p. 72-73: “Et in eo praesertim quod merum imperium apud solum 

principem esse Lotarius credebat, Azo etiam caeteris magistratibus propium esse profitebatur (...) Azonis opinio 

sic probatur ut neminem unquam existisse credibile uideatur, qui in contrariam ire ausus sit. Verum ipse uereor, 

num fortasse probabilior sit causa, quae rei iudicatae autoritate defenditur quod uidelicet magistratus solum meri 

imperii exercitium habent, at ius ipsum in principe resideat: quae sententia Papinianum uerbis adumussim 

quadrat, qui in uulgatissimo illo respondo: uidentur, inquit, errare magistratus, qui cum publici iudicii 

exercitationem lege Iulia delatam habeant iurisdictionem suam mandant. Hic enim exercitatio delata (si 

impropria definio absit) quod aliud significare potest, quam ius ipsum principi, exercitium aliis competere? Nam 

et maiores illi magistratibus non alia de causa ubique administratores dicuntur, quam ratione meri imperii, in quo 

solam administrationem habent, quae uox eum comprendit, qui alieno nomine, non proprio agit”.  
328 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. iud., in l. 3, §91, p. 41. “Sed ad hoc respondeo 

quod verbum, imperio, capitur generaliter pro quocunque iussu ita quod compraehendit etiam merum imperium, 

quod ad exercitationem. Nam exercitatiomeri imperii etiam dicitur imperium, sicut exercitatio iurisdictionis 

potest dici iurisdictio, ut s. dixi. facit l. prima. s. eodem. ibi, ius dicentis officium, idest exercitatium officii, ut 

communiter ibi dicunt doctores. Ad illud quod dicitur, quod exceptio non est de regula. Dic primo quod ibi illud 

post principem, non est dictum ut exception, sed potius ut quaedam exclusion, nam princeps habet ipsum ius et 

proprietatem ipsius meri imperii, preses exercitationem”,  
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autoridade pública, é exercida alieno beneficio e “remanet in principe... pleno iure 

potestatis”329.  

A atualização da posição de Lotário traz consequências relevantes em conjunto com as 

novas definições de iurisdictio, merum e mixtum imperium. Uma vez que Alciato forneceu as 

bases para a análise humanista da iurisdictio, é relevante destacarmos suas definições 

fundamentais:  

Dic ergo quatuor esse gradus [iurisdictionis] et c. ista glossa in hoc male loquitur, 

quia sunt nisi tres gradus iurisdictionis. Sub primo [= merum imperium] 

comprehenduntur omnes causae criminales respicientes sanguinem hominis. Nam 

facultas condendi legem non est meri imperii, ut infra dicam. Item leuis mulcta, et 

merum imperium nunquam delegatur. Sub mixto sunt omnes causae pecuniam 

respicientes tam publicam quam priuatam, quae tamen expediuntur officio iudicis 

nobili, et sic mulcta est mixti imperii. Sub iurisdictione sunt omnes causae, quae per 

viam actionis expediuntur, importantes interesses pecuniarium tam publicum, quam 

priuatum, ut infra declarabimus. Modica vero coercitio, si expediantur de perse ad 

puniendum facinorosos homines, est meri imperii indelegabilis. Si vero veniat in 

consequentia actionis, et sic expediatur officio iudicis mercenario, est iurisdictionis. 

Ita declarat Alberico de Rosate et haec sunt veriora veris licet disputando infra 

aliquid dicam in contrarium. Nam si teneamus has opinio, cessant mille contraria hic 

adducta et per Fulg. et per alios moderniores330. 

Merum imperium consistit circa causas criminales, mixtum vero partim consistit ex 

mero imperio, partim ex iurisdictione minima, ut est interpositio decreti et iudicis 

dandi licentia, hoc dicit. Ista legem intendo ordinate repetere, quia utilis est eius 

materia, et eam doctores secundum Bartolo male explicant. Unde est diligenter 

attendendum.331 

 

O que poderia se passar por uma mera repartição de competências é, na verdade, a 

continuação da profanação da velha arbor iurisdictionum e a visão de mundo que ela 

representava na doutrina.  

O merum imperium é a categoria que mais chama atenção à primeira vista. Como foi 

asseverado anteriormente, para Alciato, é certo que merum imperium dos romanos não é 

 
329 Alciato, Paradoxorum, lib. II, cap. VI, p. 73: “Iurant magistratus, occasione traditae administrationes, fidem 

se Caesari seruaturos, at traditionem, iuris translationem non respicere uulgo scitur, Azonem tamen 

communemque opinionem adiuuat, quid praetorem pro imperio suo agere, praesidem maximum imperium post 

principem habere praefectum Aegypti imperium quo illi datum est, deponere legitur: quae uerba ius ipsum 

significare uidentur, nisi dixeris imperium iurisdictionemque dupliciter accipi: quandoque pro ipso iure, 

aliquando pro iuris ipsius usus tantum et exercitatione: et hoc casu praedictae dictiones illa interpretandae sunt. 

Nam et iurisdictione delegatam dicimus, quae tamen alieno iure pendet, et merum usum complectitur. Validius 

igitur communiora iuuerit, quoniam si merum imperium nil aliud est, quam potestatem animaduertendi in 

facinorosos homines habere, certe haec potestas magistratibus tribuitur, quocirca et merum habere dicendum est. 

Sed et hic fortasse Lotarius: uerbum, habere, latissimum esse, et respectu principis ius ipsum, in persona uero 

magistratuu exercitationem solum comprendere: sic utroque modo definitione illam intelligenda”.  
330 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. iud., in l. 3, §56, p. 37. 
331 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. iud., in l. 3, §2, p. 29. 
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delegável332, mas tais textos lidam com a acepção do merum imperium como ipsum ius, como 

forma de dominium que pertence ao patrimônio do princeps ou rex. Uma vez que não podem 

existir dois senhores in solidum, todo exercício de poder coercitivo esboçado por terceiros 

deriva de uma forma de delegação. Além disso, evidentemente, também o merum imperium 

de Alciato não inclui mais a facultas condendi (condere legem/statuta) que Bártolo percebia 

como símbolo máximo do merum imperium imperial333. A significar, quanto às legislações e 

aos estatutos locais, que sua existência e validade em nada contradizem quem, de fato, deve 

ser visto como ápice do poder público, uma vez que seu signo distintivo é visto agora mais o 

poder de coerção do que a legislação (ainda que ele não o exerça direta e pessoalmente).  

Também não há lugar na obra de Alciato para a distinção bartolista entre iudex nobilis 

e mercenarius que, com Bártolo, era o modo essencial de distinguir merum imperium de 

mixtum imperium. Ato contínuo, também não se podia mais afirmar que o merum imperium 

era a única categoria juridicente par excellence envolvendo a utilitas publica, enquanto o 

mixtum imperium tocaria apenas em questões de utilitas privata334, já que ambas as distinções 

eram conceitualmente ligadas. A principal distinção entre as duas categorias se dá, no fundo, 

pela relevância da função pública envolvida: o merum imperium diz respeito apenas àquilo 

que não é delegável, i.e. tudo aquilo que specialiter et nominatim lege competat335. 

Com a transferência do conteúdo do merum imperium unicamente às questões ligadas 

ao poder geral de uso da coerção, da força e da violência do ius gladii336, a categoria do 

 
332 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. iud., in l. 3, §16-17, p. 32: “Breuiter ego puto, 

quod haec ultima opinio sit verissima, et quod solus princeps habeant merum imperium: praesides vero illud non 

habeant, sed solam exercitationem (…) Pondera quod bis positum est exercitatio, ad denotandum, quod habent 

praesides solum exercitium, seu usum. Unde cum habeant in mero solum usum, non possunt illud delegare, cum 

ipsi sint tanquam delegati (…) sicut, ergo usuarius non potest constituere alium usuarium (...) quod delegatus 

ordinarii non potest subdelegare (...) idem est in his, quae sunt magis imperii, quam iurisdictionis. Nam illa 

quamuis sint in ordinario iure proprio, sapiunt tamem naturam meri imperii, unde nec ipsa delegantur”. 
333 O poder legiferante encaixava-se na categoria de maximum merum imperium, reservado ao princeps, 

enquanto o ius gladii era alocado em outras gradações dentro do merum imperium. É bem verdade que já Baldo 

de Ubaldis, como visto, não alocava o poder de statuta condere no merum imperium, identificando-o como 

severius ultio e potentia. Alciato, no entanto, completa a passagem de Baldo, porque também separa plenamente 

as categorias de merum imperium e iurisdictio. Veja-se Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. 

omn. iud, in l. 3, §110, p. 43. Alciato minuciosamente descreve como a facultas condendi é perceptível na 

atuação pública dos reis e duques (“Sic etiam in duce qui etiam ipse est monarca in regno suo, licet minor, unde 

plus vel minus nom debere facere differentiam in specie ut in similibus terminis dicit Bartholo), governadores de 

província (respectu prouinciae cui praeest”), prefeitos do pretório, do Senado Romano e do próprio Papa. Como 

diretiva geral, “nam et alii ordinarii possunt facere legem generalem quod ad suos subiectos”, Alciato, Ibid, 

§115, p. 44. 
334 Alciato, Paradoxorum, lib. II, cap. VIII, p. 76-79.  
335 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. iud., in l. 3, §222, p. 56. 
336 Alciato, de verborum significatione, lib. 4, p. 93: “Imperium est gladii potestas, nec enim de fabrili gladio 

materialiter, ut ita loquar, dicitur, sed de iure puniendi facinorosos homines”.  
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mixtum imperium passa a ser a mais abrangente de todas337, especialmente porque pressupõe 

por sua própria natureza a modica coercitio da iurisdictio338. Diz-se do mixtum imperium que 

ele concurrent duae rationem, vez que é compositum ex mero et iurisdictione minima339, 

englobando tanto as questões ligadas ao interesse privado das partes quanto questões de 

interesse público340. Ao contrário dos juristas medievais, portanto, os humanistas advogam em 

favor da plena delegabilidade do mixtum imperium pelos magistratus municipales em virtude 

de conter a iurisdictio simplex.  

A certa altura, Alciato propôs que as categorias iurisdictio, mixtum e merum imperium 

fossem lidas respectivamente341 como actio, persecutio e accusatio342. Não vamos esmiuçar 

essas três categorias, porque elas não frutificaram: como observou Guido Rossi no ponto, o 

detalhamento do conteúdo do merum e do mixtum imperium ainda seria objeto de precisão (e 

disputa mesmo) entre os humanistas ao longo da primeira metade do século XVI343, 

 
337 Alciato, Paradoxorum, lib. II, cap. VIII, p. 76-77: “Mixtum imperium iurisdictio est, inquit Bartolus, quae 

officio iudicis nobili tractatur, et ad privatam utilitatem spectat. Longe brevius Ulpianus, qui, mixtum imperium, 

ait, est quod iurisdictioni cohaeret. Quae uerba, cum ob brevitatem obscura sint, eo modo fere accipi debent, ut a 

caeterorurn opinionibus nihil novi inducant: nisi, quod alias docui, distinctionem eam nobilis et mercenarii 

officii apud veteres non observatam fuisse, sed praetoris officium dici, quod in mixto imperio versatur, id est 

circa coerctionem seu executionem, quae etiam in bonorum possessione danda necessaria erat”. Veja-se também 

Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. iud., in l. 3, §169-172, p. 50-51. 
338 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. iud., in l. 3, §57, p. 37. 
339 Alciato, In Digestorum commentaria, tit. De Iurisdict. omn. iud., in l. 3, §9, p. 30. 
340 Muitas das prerrogativas bartolianas, naturalmente, permanecem incluídas no mixtum imperium (bononum 

possessionem decernere, iudices litigantibus dare, in possessionem mittere etc.), mas outras funções 

completamente novas são acrescidas, como a facultas creandi notarium, veniam dare (= ignoscere), remotio e as 

formas de cognitio que não foram reservadas ex lege a uma magistratura.  
341 Alciato, de verborum significatione, lib. 4, p. 244, §potestati: “Merum igitur imperium in inquisitionibus, 

accusationibus ue consistit; Mixtum persequutionibus; Simplex Iurisdictio actionibus”. 
342 Alciato, de verborum significatione, lib. 4, p. 111, §persecutione: “Quam uulgo officium iudicis merum 

appellamus, ea causae omnes mixti imperii absoluuntur”. E ainda: “Persequutio est imploratio oficii iudicis, 

quod nobile uulgo appelant, estque extraordinarium remedium: sicut enim actiones aduersus eos qui ex facto suo 

uel alia iusta obligatione tenentur, competunt, ita persequutiones aduersus eos datur, qui sola aequitate et quod 

dicit de bono et equo, sunt obonoxii quare harum actionum instar habent persequutione: et ubi de stricto iure 

nulla actio datur, ex aequitate officium iudicis imploramos. Quandoque autem huiusmodi imploratio uim actionis 

habet, quandoque exceptionis; non tamen dubium est, quin ex larga significatione persecutio actionis uerbo 

compraendatur”, Alciato, de verborum significatione, lib. 4, p. 128, §actionis. Veja-se também Alciato, de 

verborum significatione, lib. 4, p. 111, §actionis; p. 141, §cognoscendi; p. 230, §indicasse; tratamento menos 

detalhado estava já presente em Alciato, Paradoxorum, lib. 2, cap. X-XII. 
343 Destacando a polifonia teórica, G. Rossi afirmou: “Humanist jurists proved considerably more apt at digging 

into the texts than building on them.”, vide GUIDO ROSSI, Deconstructing Iurisdictio…, cit. (nota 279), 2016, p. 

65. Como bem percebeu L. Mannori, no entanto, é menos relevante que os humanistas tenham levado algumas 

décadas para se harmonizar quanto ao significado preciso dos institutos da iurisdictio e do imperium – os 

medievais, afinal, tiveram séculos para fazê-lo – do que o fato que “la disputa culta a cui questa ricerca dà luogo 

nel corso del Cinquecento trae il suo alimento - non nascondiamocelo - dalla acribia filologica e dai livori 

accademici dei suoi partecipanti non meno che dal bisogno di individuare nuovi modelli funzionali per una realtà 

in mutamento. È un fatto, però, che il dibattito sul significato di ‘imperium’ coincide col momento costitutivo 

dello Stato moderno (e di quello nazionale francese in ispecie); sì che, anche non volendo, esso reca in sè il 

segno di un travaglio ideologico indubbiamente autentico.”, L. MANNORI, Per una ‘preistoria’…, cit. (nota 279), 

1990, p. 362.  
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ressalvadas as premissas básicas alinhavadas. No entanto, a proposta de Alciato serve para 

ilustrar ponto fundamental da interpretação humanista: as funções públicas visíveis na vida 

quotidiana – desde o ius puniendi e o poder de multar que pertencem ao princeps, mas é 

exercido por outros, até a cognitio de causas privadas ou o exercício de poderes gerais –, 

aquelas funções exercidas pelas autoridades públicas reconhecidas enquanto tais, estas se 

identificam tão somente com a esfera de administração da justiça e do direito, e não mais com 

as atividades de governo (regere).  

A partir do começo do século, os ataques de Alciato àquelas fundações medievais 

levaram à perda de status de conceitos definidores da autoridade política tanto à iurisdictio-

genus quanto aos conceitos de imperia, todos avizinhados com as tarefas de conhecer 

(cognoscere), dizer (dicere) e aplicar o direito (exequuntur, decernere, dare, mittere...), todos 

formas de potestade ligadas quer aos magistrados e oficiais delegados, quer aos magistrados 

ordinários. A potestas de iure publico introducta é agora mais humildemente como um 

habere potestatem dos magistrados344. As consequências ligadas à mandata iurisdictio correm 

no mesmo sentido: o elevado munus publicum de que falara Piacentino passa a um “officium 

priuatis hominis” escolhidos ou confiados pelo princeps345, quer para a delegação de funções 

(iudices, arbitrores etc.) menores, quer para o exercício delegado do merum imperium, quer 

mesmo para atuar nas funções da iurisdictio propria dos magistrados. Em última instância, o 

que subjaz à erudição, ao rigor filológico-textual e ao repúdio do anacronismo dos intérpretes 

medievais, é um projeto político moderno da construção da juspublicística nacional e da 

racionalização centralizadora da autoridade pública sob os súditos de um mesmo território.  

Tais foram as linhas gerais pelas primeiras lições de Alciato acerca do tema, bem 

como a largada para um século extremamente produtivo em torno da quaestio. Ao contrário 

do que aconteceu com as Escolas de Irnério ou Bártolo, os humanistas franceses não iriam se 

limitar a comentar ou complementar as teorias precedentes. A bem da verdade, a interpretação 

 
344 Alciato, de verborum significatione, lib. 4, p. 244, §potestatis: “Potestatis uariae sunt significationes, ex 

quibus quinque hic connumerantur. Prima est, cum de magistratu dicimus, cum habere potestatem: intelligimus 

enim merum imperium, quod nil aliud est, quod potestas animaduertendi in facinorosos homines; dicitur autem 

merum, quasi liberum: quoniam cum delicta ex uariis causis uel aggrauentur, uel eleuentur, in arbitrio ius 

dicentis residet, quam potissimum poenam irroget: quod non est in causis pecuniariis, in quibus certam profere 

sententiam, secundum ea. quae probata sunt debet. Unde in his, quae officio iudicis expediuntur, quoniam 

summo iure non debetur, plurimumque in arbítrio eius constitunt, et tamen priuatam utilitatem respiciunt, 

imperium mixtum exercetur”.  
345 Alciato, de verborum significatione, lib. 4, p. 264, § munus: “Principes enim ea subiri mandant, non autem 

ipsi exequuntur.  Subiicit, ex quo commodum ad singulos, uniuersosque ciues, remque eorum, scilicet publicam, 

peruenit”. Alciato não deixa de dizer que os magistrados operam com assuntos de utilidade tanto privada quanto 

pública, tanto universais quanto particulares; no entanto, o lugar de sua potestas publica (= munus) não era mais 

o mesmo que no esquema juridicente de Azo e Bártolo.  
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do título De iurisdictione se torna o tópico de uma disputatio por todo o século XVI. Tal 

embate era movido pela imensa erudição dos humanistas que, trabalhando com um infindável 

número de fontes, podiam facilmente encontrar contra-argumentos para as formulações ou 

explicações anteriormente fornecidas por seus predecessores. Uma simples frase de Cícero ou 

uma consideração de Tácito tinham nas mãos de um autor humanista o poder necessário para 

coloca toda uma obra em cheque. Não se tratava, no entanto, de uma limitação da 

competência ou erudição dos primeiros humanistas para a elaboração teórica, mas de uma 

decorrência do despertar de uma sensibilidade histórica que informava suas exigências 

metodológicas, bem como de sua preponderante atitude antidogmática. O vigor da narrativa 

acerca do jusracionalismo dos séculos XVII-XVIII acaba por obscurecer que os Cultos do 

século XVI não são meros antecessores daqueles que viriam a marcar a história do 

pensamento jurídico pelo emprego do raciocínio dedutivo e do pensamento sistemático. 

Mesmo entre os mais sistemáticos dentre os humanistas – o De iure arte libellus de Jean de 

Coras, por exemplo, e o próprio Methodus de Jean Bodin – a fonte histórica era um limite  

para o engenho do jurista. Pace M. Villey, que toma como característica principal da 

produção humanista uma tendência à sistematicidade racional, fruto de um entusiasmado neo-

estoicismo, a metodologia do mos Gallicus era muito mais próxima de uma jurisprudência 

historicamente informada do que uma ciência nova pautada em princípios gerais e 

abstratos346.  

 
346 Ou, em fazendo uma comparação com a Escola Histórica Alemã, os humanistas franceses estão antes para o 

jovem Savigny do Vom Beruf unserer Zeit e aos eruditos trabalhos histórico-críticos de Mommsen, Lenel e 

Krueger do que para a Pandektenharmonistik de Puchta, Windscheid e do “primeiro” Ihering. Como asseverou 

L. Mannori, “Il risultato di questa lettura, nel suo faticoso sforzo di composizione tra ‘imperium-potestas’ e 

‘iurisdictio’, è veramente emblematico delle difficoltà concettuali di questo periodo. Difficoltà che, una volta 

intrapresa la ricerca di una interpretazione innanzitutto verisimile del testo, sulla linea alciatiana, non possono 

ormai trovare soluzione definitiva unicamente sui piano della logica astratta, ma risultano superabili solo 

attraverso una preliminare indagine storico-filologica dei significati del testo stesso.”, L. MANNORI, Per una 

‘preistoria’…, cit. (nota 279), 1990, p. 367. Veja-se ainda GUIDO ROSSI, Deconstructing Iurisdictio…, cit. (nota 

279), 2016, p. 69-60; F. CARPINTERO, ‘Mos italicus’, ‘mos gallicus’…cit. (nota 277), 1977, p. 130-135. Pace M. 

VILLEY, A formação…, cit. (nota 3), 2009, p. 550-580, para quem a tendência de centralização em princípios 

jurídicos gerais (de inspiração neoestoica ou – para Villey, o que dá no mesmo – neociceroniana, o germe “desse 

direito oriundo do sujeito”, com a “progressiva tendência de submeter o sistema do direito à moral estoica”) seria 

a principal realização dos jurisconsultos do século XVI. O próprio filósofo admite, no entanto, que a produção 

jurídica do século XVI é extremamente variada e com muitas tendências e que mesmo a sistematicidade de seus 

textos era didática e científica, antes uma readequação da forma de exposição da matéria ante a sensibilização 

histórica e filológica (cf. M. VILLEY, ibid, p. 551, 570). Em que pese a análise bem fundamentada de Villey, os 

romanistas e historiadores do direito tenderam nos últimos decênios a colocar em suspenso a possibilidade de 

generalizar as pretensões (diríamos, performáticas) dos Cultos. Como destacou Orestano, superado o princípio 

da autoridade medieval (o traço “crítico-demolitório”), o que é pacífico é que os juristas se embrenharam na 

história (R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico, cit. (nota 3), 1968, p. 158-163). Isso parece sobretudo 

válido para a primeira metade do século XVI: quaisquer incursões frente a sistemas, princípios gerais ou à forja 

do conceito de direito subjetivo são antes particularidades dos autores de uma época – sem dúvida, com ideias 

que serão aproveitadas pelos juristas dos séculos XVII e XVIII – do que uma tendência uniforme de toda a 
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O núcleo crítico da teoria da iurisdictio-imperium de Alciato seria ponto pacífico para 

a imensa maioria dos Cultos. Ficaram mais do que assentes as críticas à metodologia 

medieval, às suas definições e às interpretações anacrônicas347; faz-se terra arrasada da 

iurisdictio-genus-potestas como núcleo conceitual da autoridade e do direito públicos348; 

cinde-se em definitivo o merum imperium da iurisdictio, agora exercido por magistrados no 

lugar do monarca, cavando caminho para a especialização da coerção de um lado e da 

atividade jurisdicional  de outro; o imperium é tido como função pública superior à 

iurisdictio; em geral, reforça-se a tese pauliana de que a iurisdictio é inerente ao mixtum 

imperium.   

Entretanto, como bem destacou Guido Rossi, o rigor dos métodos humanistas podia se 

voltar contra eles mesmos quando se tratava de seguir adiante349. Fieis à atitude 

antidogmática, ao longo da primeira metade do século XVI os juristas franceses iniciam uma 

verdadeira disputatio com o objetivo de mais bem esclarecer – sempre à luz das fontes 

romanas, jurídicas e literárias – os sentidos de iurisdictio e imperium nos textos. A questão 

ainda estava longe de ser tomada por resolvida fosse entre os humanistas com pendências 

mais sistemáticas, fosse entre aqueles com interesses majoritariamente histórico-filológicos 

(elementos combinados de modos diversos por cada um daqueles autores). Não é difícil 

entender a razão: utilizando não apenas o Corpus Iuris Civilis, mas todo o imenso manancial 

da literatura latina, humanistas encontravam contraexemplos que impediam uma teorização 

 
“Escola”. Mesmo no caso de autores como Loriot, Coras e Doneau, não estamos diante de Grócio, Domat ou 

Pothiers.  
347 Assim, por exemplo, após expor o tratamento medieval acerca do fragmento de Ulpiano (D. 2.1.3), Jean de 

Longueval assim escreve: “Adeo tenebrae superauerant et caecitas inualuerat, ut lucis inuestigandae 

recuperandaeque spes nulla superesset. Aduertendum autem ex comentariis et scholiis antiquorum multa, quae 

adversum ista definitiones obiiciuntur, decepi et colligi: Quinetiam  suboriri quotidie sentimus alis super alias 

difficultates, quae quo largius exhauriuntur hoc scatent uberius, eoque tandem mehercule peruentum est, ut 

plerique omnes in his definitionibus sibi parum constare videantur”, Longueval, Nova et facilis declaratio in lex 

Imperium sub titulo de iurisdictione omnium iudicum, p. 4. Gillot guarda seu ataque à lógica medieval-

aristotélica que subjazia às muitas ramificações da arbor iurisdictionum: “Nam si pro caussarum qualitte 

iurisdictio, aut poenarum gradibus imperium diuidenta essent, certe in innumerabiles veluti átomos partienda 

mihi viderentur, tamen non ignoro quosdam magistratus esse qui caeteris imperium maius habere dicantur: Idque 

cum inuidicem conferuntur: sed senario numero partitionem huiusmodi concludere, tam ineptum quam 

impossibile est: nec de ea totó iuris ciuilis corpore, vel litteram reperias”, Gillot, De iurisdictione et imperio, l. 1, 

cap. 4, p. 5.  
348 François Hotman sintetizou esse aspecto em seu contundente Antitribonian, considerando o gritante absurdo 

de que todo o direito público (a significar, também a ciência política) tenha sido extraída do amontoado de 

comentários feitos ao Digesto: “…on n’a fait moindre estat de l’un que de l’autre de sorte que ceux qui nous 

recommandent si affectueusement l’estude des livres de Justinian comme une fontaine de toute science politique, 

semblent (pour en parler naysvement) nous presenter à boire de l’eau d’une fontaine bien troublée. Mais pour 

n’en tenir plus long propos, voyons en troisiesme lieu un autre accident, survenu en cét estude, fort digne d’estre 

consideré”, Hotman, Antitribonian, cap. 13, p. 107.  
349 Vide nota 337 supra.   
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geral (doutrinário-dogmática e histórico-filológica) dos poderes iurisdictio-imperium. 

Partindo sempre do texto de Ulpiano, buscam explicá-los sob melhor luz. 

Os primeiros Cultos franceses a levar as premissas de Alciato ao tópico da iurisdictio 

– inaugurando, na prática, basicamente um filão de literatura jurídica integralmente voltado à 

iurisdictio e ao imperium – foram Jean de Longueval (?-1586)350 e Jean Gillot (ca. 1520-

1584)351, ambos membros respeitados do Parlement de Paris. Longueval publicou em 1529 

um tratado específico – possivelmente, o primeiro moderno – sobre o título primeiro do livro 

segundo do Digesto, intitulado Nova et facilis declaratio in lex Imperium sub titulo de 

iurisdictione omnium iudicum. O livro foi republicado em 1539 como uma resposta à obra a 

De iurisdictione et imperio de Jean Gillot, lançada em 1538, quando o livro recebe acréscimos 

significativos (com não poucos disparates contra o rival intelectual, taxado de mercenarius 

Barbaro inepto sordidoque).  

Rememorar esse primeiro debate é relevante para que se perceba que o itinerário da 

iurisdictio entre os humanistas (e, ao fim e ao cabo, da jurisdição e da soberania modernas) 

não nasceu pronta e, como no caso dos medievais, respondia ao contexto intelectual, 

doutrinário e também político daqueles intérpretes. A disputatio de Longueval e Gillot – mais 

uma entre tantas na história do pensamento jurídico – inaugurou um filão na literatura jurídica 

culta entre os romanistas. Além de ser objeto de análise nos comentários ao Digesto, a partir 

de então, títulos similares ao De iurisdictione et imperio fariam parte do repertório usual dos 

juristas franceses. Mais do que as pontuais discordâncias entre as obras, ambos protagonizam 

a primeira discussão interna ao próprio humanismo jurídico e a aplicação das teses 

alavancadas por Alciato. A despeito do que o título poderia levar a imaginar, ambos os 

tratados recusam o método de exposição medieval. Não se tratava de glosar cada um dos 

fragmentos, mas realizar uma pesquisa histórico-filológica capaz de recriar o significado 

original (redacta ad lucem).  

 
350 As origens precisas de Jean de Longueval (Johannes Longovallius) são desconhecidas. É provável que ele 

seja um dos filhos ou o neto (ambos são homônimos) de Roberto de Longueval, parte de uma pequena nobreza 

da região de Tenelle (no norte da França), existindo outro homônimo contemporâneo na região de Vaux-en-

Amiénois, nos Hauts-de-France.  As primeiras edições contam com um enxerto da ata que aprovou a veiculação 

da obra, assinada pelo então presidente do Parlement de Paris, o também jurista e humanista Jean Du Tillet (?-

1570), autor dedicado à história do direito francês.   
351 Jean Gillot (Johannes Gillotus Briennensis), nasceu em Langres, na Borgonha, e ao tempo da publicação do 

seu tratado sobre iurisdictio atuava como advogado no Parlement de Paris. Gillot se dedicou a traduzir obras 

sobre história da religião e teologia, especialmente Ambrósio, Gregório I e Nicéfor Xantopoulos. Entre as obras 

jurídicas, publicou Juris Themata e Isagoge in iuris civilis sactionem, ambas no ano de 1538. Seu tratado De 

iurisdictione et imperio libri duo recebeu pelo menos mais uma edição em 1570 (Paris), e mais tarde foi 

integrado em um dos tomos do Tractatus universi iuris (1586) de Francisco Zilleto.  
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Longueval primeiramente refuta as definições da “seita de Bártolo” incluindo na sua 

revisão da discussão as contribuições de Alciato. Seu objetivo está em demonstrar 

pontualmente que as communes definitiones da tradição– puras especulações que eram – não 

resistiam ao contraste com os textos352. Sua primeira providência foi enfatizar que, ao 

contrário do que os medievais pensavam, o conceito de iurisdictio tratado no fragmento de 

Ulpiano dizia respeito tão somente a um tipo de imperium que cabe magistrados. Não estaria 

em jogo, portanto, discutir o imperium principis – como incessantemente fizeram os 

Glosadores e Comentadores – a partir do merum imperium; este é um atributo de todos os 

magistrados que, em maior ou menor grau, exercem o ius gladii (incluindo não apenas 

cônsules, pró-cônsules, pretores, os governadores de província, o prefeito do pretório e o 

prefeito da Urbe, os ditadores, os quaestores parricidi e os latrunculatores)353. Azo e Lotário 

teriam gastado seu latim à toa.  

Segundo Longueval, o merum imperium deveria ser lido basicamente como mera 

coercitio; o imperium dos magistrados nihil aliud quam coercitionem, animaduersionem, 

summamque iudicis potestatem354. Por isso mesmo, é uma atribuição dos magistrados que 

possuem atribuição de cognitio criminal, uma força coativa pura; e não, pois uma função 

exclusiva do princeps, destinado a atividades mais elevadas. O mixtum imperium, por sua vez, 

 
352 Longueval, Nova et facilis declaratio in lex Imperium sub titulo de iurisdictione omnium iudicum, fol. 15: 

“...qui vim verborum propius Bartolo et sectatoribus eius speculatis mihi fuisse videtur (...) Vides quantum se 

cruciat Speculator [referindo-se ironicamente à Guillaume Durand] et quam profundissime potest in hac doctrina 

speculatur, [de]finitionesque rerum inuestigat, at certe lumen verar intelligentiae apud eum non emicuit, nec 

penitur absque ullo tenebrarum ofendículo effulsit: recitaui tamen eius opinionem, quam miror acceptiorem non 

fuisse iurisperitis quam supradictas Bartoli et communes definitiones, cum verbis et sententiae legum magis 

accomoda ac vero propiora vicinioraque scopo Speculator ille diligentissimus meo iudicio depromserit”. Os 

exemplos são muitos. Tomemos o caso do merum imperium: segundo Bártolo, considera Longueval, a potestas 

condendi statuta, leges et constitutiones promulgandi é um atributo do (maius) merum imperium. Outrossim, um 

colegium ou uma societas lícitas – que, sem dúvida alguma, não possuem merum imperium, tão somente 

iurisdictio quanto aos seus – pode criar constituições e normas ad corporis negotia pertinentes, algo que o 

próprio Bártolo ao comentar a lex omnes populi (Longueval, Nova et facilis declaratio in lex Imperium sub titulo 

de iurisdictione omnium iudicum, fol. 7). As refutações continuam ao tratar do mixtum imperium e da iurisdictio 

propriamente dita. 
353 O merum imperium permanece indelegável, porque não é possível delegar aquilo que só pode ser concedido 

specialiter por lei, senatusconsulto ou constituição imperial; o limite da delegação de um magistrado se encontra, 

assim, na fonte de seus poderes públicos e função. Para Longueval, apenas o mixtum imperium e a iurisdictio são 

delegáveis. Nada impede, naturalmente, que certos magistrados possuam simultaneamente o mixtum e o merum 

imperium – como os governadores de província, procônsules e cônsules –, um delegável, outro não delegável; ou 

ainda, mixtum imperium e iurisdictio, como os defensores civitatum, os procuratores Caesaris, os edis e os 

magistrados municipais. Os iudices possuem apenas iurisdictio mandata. A esse propósito: “Quod ad primum 

attinet, Credo merum imperium illis solum competere, quibus a lege, senatusconlta vel principum constitutione 

specialiter & nominatim est concessum. Non enim imperium huiusmodi generali concessione iurisdictionis, aut 

aliter confusa & indeterminata verborum congerie vel formula transfertur, sed ipsum speciali & expressa 

denominatione concedine”, Longueval, Nova et facilis declaratio in lex Imperium sub titulo de iurisdictione 

omnium iudicum, fol. 31-32.  
354 Longueval, Nova et facilis declaratio in lex Imperium sub titulo de iurisdictione omnium iudicum, fol. 37.  
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é uma modica coercitio quae iurisdictioni seruit et sine qua iurisdictio commode exerceri non 

potest, isto é, um exercício instrumental de formas de coação para a efetivação da atuação do 

magistrado355. Não à toa a figura exemplar do mixtum imperium está ligada à atuação 

pretoriana por meio de editos e stipulationes com fins de cautela, com a imissão da posse, a 

atuação nos procedimentos de adoção e manumissão, a restitutio in integrum, a condenação 

da contumácia em juízo, multar, indicar as ações da lei e, de um modo geral, proteger a sua 

potestas mixta através de um iudicium criminal356.  

Por último ; a iurisdictio já não era o mesmo conceito – Longueval analisa a 

iurisdictio que os medievais chamavam de simplex. A iurisdictio não fora definida no 

fragmento de Ulpiano a respeito do imperium: justamente porque ela está exclusa 

completamente, segundo Longueval, do poder de coerção. Por decorrência lógica, ela diz 

respeito apenas à cognitio de causas privadas (actiones civiles, personales et mixtae... quae 

nullam sapiunt aut continente animaduersionem357). Longueval estava bastante próximo das 

linhas gerais de Alciato, indo mais além do que aquele na radical separação entre o imperium 

coercitivo dos magistrados (fosse em causas civis, fosse em causas penais) e a iurisdictio.   

Jean Gillot seguiu uma análise algo diversa, em certos pontos francamente oposta à 

readequação dos conceitos proposta por seu colega de Parlement. Sua obra De iurisdictione et 

imperio libri primeiro se dedica a mostrar as insuficiências das leituras, até então, feitas 

(assunto que basicamente domina o primeiro livro) e fornecer uma interpretação histórico-

dogmática mais condizente com os textos romanos (ao longo do segundo livro). A seu juízo, o 

erro da tradição medieval – repetido por Alciato, Zásio e Longueval358 – fora identificar a 

iurisdictio simplex tão somente com a atividade jurisdicional concernente às causas privadas.  

Na verdade, Gillot estava convicto do oposto: “iurisdictionis verbum tam ad causas 

criminales quam civiles proprie pertinere”359. Para Gillot, os humanistas ainda não lograram 

 
355 Longueval, Nova et facilis declaratio in lex Imperium sub tit. de iurisdictione omn. iud., fol. 31: “Reliquum 

est omnes causas esse ciuiles aut criminales. Si ciuiles sunt, dicuntur iurisdictionis: si criminales, censentur ese 

meri imperii. Mixtum autem imperium coercitio est iurisdictioni permixta vel ciuilibus adhaerens ut supra 

diximus”.  
356 Longueval, Nova et facilis declaratio in lex Imperium sub titulo de iurisdictione omnium iudicum, fol. 36 ss.  
357 Longueval, Nova et facilis declaratio in lex Imperium sub titulo de iurisdictione omnium iudicum, fol. 28-29. 
358 Em tom crítico aos seus contemporâneos e paternalista aos bartolistas, diz Gillot: “tolerabilis hic error in 

Bartolo plebensque illis iurisconsultis fuerat, in Zasio autem, Longouallio ac Salomonio, minus, minime vero in 

Alciato bonarum omnium literarum peritíssimo (...) Antiquorum autem siue ratione errores secutus, cosdem 

confirmauit veritatique ac meae actioni praeiudicium attulit”, Gillot, De iurisdictione et imperio, lib. I, cap. XVI, 

fol. 26.  
359 Gillot, De iurisdictione et imperio, lib. I, cap. XVI, fol. 25.  
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êxito em encontrar a definição360 ao observar as fontes históricas: o imperium sem dúvida 

incluía um elemento de coerção, como afirmava Longueval – que tomava a coerção como 

elemento suficiente para distingui-lo da iurisdictio simplex, por exemplo, algo que Gillot não 

discordava – mas ele era uma atribuição mais ampla derivada do poder de comando361.  

O merum imperium (solum; purum; ele próprio simplex – não por ser uma “coerção 

pura”, mas por ser desprovida de iurisdictio e de cognitio) consistiria, então, em atos de 

executio do ius gladii, tratando-se tão somente de execução de sentença criminal, não 

incluindo a cognitio criminal362 (mais precisamente: in rerum iudicatarum executionibus 

consistere363). Gillot dirige as atenções para as numerosas descrições da atividade pretoriana 

encontradas nos discursos de Cícero; em todos os casos, o “praetor via (ut dici solet) facti ac 

per executionem procedens, nulla”364. O mixtum imperium (cui iurisdictio inest) contém a 

cognitio causarum e a executio (é este precisamente o caso do iubere e cavere pretorianos, 

quando o que está sendo envergado pelo magistrado é o mixtum imperium; é igualmente onde 

 
360 Gillot perfila uma série de argumentos para firmar suas posições. Eis um deles, de cunho hermenêutico. Se o 

merum imperium puder se subsumir ao ius gladii (portanto, coercitio), a definição deve respeitar o uso que os 

juristas romanos faziam da palavra (naturalem enim semper verborum significationem possunt). Dessa forma, 

não se pode incluir – como fez Alciato e Longueval, e antes dele, também os medievais – todas as formas de 

coerção ou punição no termo gladium. Contra a análise de Alciato de que o termo ius gladium seria uma 

metáfora, Gillot afirma que os juristas romanos não utilizavam tais recursos linguísticos sem razão, tampouco o 

teriam feito em uma definição (Verbum est ubique rei substantiam naturaleque significatum designat 

demonstratue). Além disso, o mixtum imperium também era caracterizado por possuir potestas gladii (de modo 

que não poderia ser tão somente coercitio, contra Longueval; mas também não poderia ser, como quisera 

Alciato, cognitio causarum criminalium, pois a aplicação de certas penas – como a condenação ad bestas – não 

incluem nenhuma cognitio, apenas executio). “Itaque cum imperium merum ex neutrius verbi vi, gladii 

significationem habeat, nec gladii potestas, rei criminalis cognitione, aut quancunque coercitionem significet, 

nec animaduersionis vox cognitionis sed executionis tantum sit, cum denique in hoc respondo, imperium merum 

est habere gladii potestatem etc nihil sit quod generis loco esse possit, consequens est, nec imperium merum hic 

diffiniri, nec in causarum criminalium cognitionibus consistere”, Gillot, De iurisdictione et imperio, lib. I, cap. 

IX, fol. 16; ver também lib. I, cap. VII-VIII. 
361 Gillot, De iurisdictione et imperio, lib. III, cap. IV, fol. 30-31. Não se trata de mera decorrência lógica, mas 

de uma explicação histórica. Os vocábulos imperium e imperator significavam radicalmente até o final da 

República tardia tão somente o exercício de atos executórios (tendo, à sua disposição, poderes de coerção). 

Cicero imperator deveria ser entendido, nesse sentido, como uma epítoma que faz ode à administração da res 

publica e dos assuntos da guerra. Foi somente após Júlio César e Augusto (quando os principes passam a ser 

chamados também de imperatores) passou a definir competências mais amplas, inclusive a cognitio imperial. 

“Ius dicentis imperium non in causarum cognitionibus, sed executionibus versatur” (ibid. fol. 31), de modo que 

“ex principibus linguae latinae authoribus ex exempla adduxi ut verborum vis, propriaque eorum significatio 

innotceret, quam iureconsultos nostros caeteris omnibus authoribus longe religiosius observasse excoluisseque, 

nemo est qui nesciat”.  
362 Isto é, estritamente falando, no âmbito da precisão técnico-jurídica. Isso porque, lembra Gillot, assim como 

potestas ou maiestas, o vocábulo imperium é extremamente polissêmico. Do ponto de vista técnico, merum 

imperium significa precisamente executio (sine iurisdictio, sine cognitio); em outros textos, trata-se, por vezes, 

não do uso preciso e jurídico. Em um sentido lato, quando se está diante de causas cíveis que envolvam algum 

uso de coerção, os textos podem mencionar merum imperium num sentido geral, como potestas iuris dicendis. 

Veja-se Gillot, De iurisdictione et imperio, lib. I, cap. VIII, fol. 14-15.  
363 Gillot, De iurisdictione et imperio, lib. II, cap. IV, fol. 31. E pouco antes: “constat iudicium in causarum 

cognitionibus, imperium vero in executionibus”, Gillot, De iurisdictione et imperio, lib. II, cap. III, fol. 31 
364 Gillot, De iurisdictione et imperio, lib. II, cap. III, fol. 31. 
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Gillot encaixa a potestas condendi). A iurisdictio consiste especialmente nos atos 

interlocutórios, preparatórios ou incidentais quod imperium non continent365 que integram o 

caminho processual até a sententia. Conclui Gillot que “si intellexerimus imperium simpliciter 

et in actu nihil aliud [est] quam magistratus quodcumque iussum, cui necessario parendum 

sit... inteligimus merum imperium nulli iurisdictioni coniunctum”366. 

Além do senso de historicidade, os humanistas também são semelhantes em sua 

propensão à polêmica. Longueval não deixou de responder a Gillot através da reedição da sua 

obra. A interpretação gillotiana – criticou – guiava o instituto do merum imperium ao papel de 

mera execução material vinculada a um ato juridicente inferior e anterior. Isso iria contra o 

texto romano: o imperium é a atribuição que manifesta a maior parcela da autoridade pública 

e não poderia estar vinculado, por exemplo, à atuação prévia do julgamento de simples 

iudices367. 

É notável que, a despeito da querela com Longueval e por análises distintas das fontes, 

Gillot termina por alcançar um resultados muito similares tanto do ponto de vista institucional 

quanto do ponto de vista ideológico: o isolamento da atividade coercitiva/potestativa pura 

(merum imperium) do exercício de funções ligadas à cognição, ao foro e à administração do 

direito (mixtum imperium e iurisdictio simplex) entre os súditos. Sua análise da iurisdictio 

mandata é extremamente similar tanto na crítica à tradição medieval quanto no que decorre 

dela: o merum imperium (ex lege) não é delegável, ocorrendo, de fato, um uso da potestas 

exequendi por terceiros (meri executores vulgariter adpellantur), não suo iure, mas alieno 

beneficio. E são plenamente delegáveis as atribuições da iurisdictio simplex e do mixtum 

imperium, bem como a execução de sentenças cíveis, já que não são da alçada do merum 

imperium368. O tratado nos permite entrever uma verdadeira divisão de atividades ou funções 

 
365 Gillot, De iurisdictione et imperio, lib. II, cap. XVI, fol. 61.  
366 Gillot, De iurisdictione et imperio, lib. II, cap. V, fol. 35.  
367 Longueval, Nova et facilis declaratio in lex Imperium sub titulo de iurisdictione omnium iudicum, fol. 57: 

“Quis non senserit rectius ea meri imperii esse dicenda, quae meram continent animaduersionem, et in quibus 

iudex ad puram meramque coercitionem animum intendit quam ea quae merum iussum, et purum citra causae 

cognitionem praeceptum, complectuntur? Gillotum sequimur, lictores, apparitores viatoresque merum imperium 

magis dicendum habere, quam iudices (...) Si Gilloto credimus, haec clausula quae sententiis quotidie per 

logographos inseritur (quocirco primo curiae nostrae apparitori mandamus etc.) merum imperium summamque 

iudicis maiestatem continet quod est absonum et ridiculum”. 
368 Gillot, De iurisdictione et imperio, lib. II, cap. VII, fol. 41 : “Ita intellige, mandata iurisdictione, 

iurisdictionem quidem transferri, id est hacten iurisdictionem mandari: ut etiam delegat ius sententiamque dicere 

possit, id enim iurisdictio proprie significat, cognitio autem caussae etiam exclusa sententiae dictione adpellatur, 

verius est igitur iurisdictionem transferri (…) Quod delegatus proprium nihil habeat mandata iurisdictione hinc 

constat, quod quamius sententiae fedenrae potestatem habeat, non tamen eam exequi potest”. E ainda: “Mandata 

iurisdictione cum delegatus proprium nihil habeat, imperium merum non transit, id est exequendi potestas, imo 

mixtum imperium quod iurisdictioni coheret, mandata iurisdictio ne simul hoc ipso transit (...) consequens est 
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públicas: de um lado, um simples ius dicere que se manifesta ao longo da cognitio causarum; 

num segundo momento, o efetivo poder de mando para a execução, cuja potestas é 

transladada (mas jamais transferida) pelo princeps aos seus executores.  

Destaque-se que, embora se tratasse de uma questão pungente entre os romanistas, 

também os humanistas preocupados com o direito franco-gálico passaram a operar com essa 

nova cartografia de conceitos. Nota-se, assim, que, também no ano de 1539, a primeira edição 

dos Commentarii in consuetudines Parisienses de Charles Du Moulin reflete a respeito desses 

mesmos institutos tal qual teriam sido consuetudinariamente incorporados pelo droit 

coutumier de la France et de Gaule369. O jurista considerava que seria sumamente vantajoso à 

França seria se omnimodam iurisdictionem de todos os dominia da França se unissem sob 

unum tantum iurisdictionus gradum, administrado de modo centralizado e eficiente (regem 

esse fundatum de iure communi in omni iurisdictione et imperio)370. Para Du Moulin, a teoria 

bartolista fincava raízes teóricas em uma mistura conceitual equivocada entre iurisdictio e 

dominium. Conceber a iurisdictio atrelada ao dominium fatalmente conduziria a uma teoria 

pluralista do exercício do poder: esse era o diagnóstico de Du Moulin quanto à história do 

direito público francês.  

Para o humanista, a iurisdictio, em sendo conceito de direito público, não poderia ter 

sua análise jurídica trabalhada pelos esquadros do direito privado. Du Moulin queria fazer 

perceber que as propriedades feudais eram bens jurídicos diversos (especificamente, a 

categoria de proprietas praediorum371) da iurisdictio, que não é uma coisa in comercio e 

 
legatum proconsulis animaduersionem causarumve criminalium executionem non habere, quia videlicet in eis 

proprium nihil habet” (ibid, fol. 41-42). No entanto, há que se destacar que Gillot não vê com bons olhos a 

analogia da delegação de iurisdictio com o usus.  
369 A obra de Du Moulin não prescinde, dessa forma, de um sólido conhecimento tanto das fontes romanas 

quanto das fontes literárias clássicas. Isso se dá, porque, para Du Moulin, o direito público – através da narratio 

histórica – é o produto de consuetudines e de instituições que se assentam na marcha da história de cada nação. 

O direito franco-gálico precisa ser obtido na inteireza histórica de sua produção. Du Moulin apresenta já no 

epítome do título primeiro dos Comentários Parisienses – antes, pois, dos costumes propriamente ditos serem 

comentados – uma minuciosa história constitucional da história da antiga Gália e também da história de Roma. 
370 Naturalmente, o feudalismo – com todos os particularismos, os loci, os privilégios e iura speciala – era o 

grande obstáculo que fossilizava o desenvolvimento de uma comunidade jurídico unitária com uma iurisdictio 

regia. Para Du Moulin, “Quia imo in omni gradu et specie iurisdictionis est fundatus in toto regno et in qualibet 

eius parte, ... ita iure communi, et gentium omnis iurisdictio regni est Regis, quod nec minima iurisdictio potest 

exerceri, nisi ab eo, vel eius nomine et auctoritate”, Du Moulin, Commentarii in consuetudines Parisienses, Tit. 

1, De fiefs, glo. 3, in Opera, t. I, col. 253, §10. 
371 Du Moulin, Commentarii in consuetudines Palisienses, Tit. 1, De fiefs, glo. 3, in Opera, t. I, col. 152, §44: 

“Iurisdictio potest per se subsistere, et separari, salua sui substantia à castro, praediis, et rebus feudalibus, quae 

poterunt esse unius et iurisdictioniis alterius (...) imo posset territorium esse sine iurisdictione et iurisdictione 

sine territorio”. A iurisdictio “in suo origine et effectu: non est in patrimonio, nec in commercio nec potest vendi, 

nec tractari sicut bona patrimonialia: à quibus tantum distat quantum sacra à prophanis publica à priuatis quum 
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permanece vinculada ao dominium directum do rei372. Nessa mesma linha, Du Moulin de 

modo absolutamente contundente – indo além de Alciato – investe contra o nexo iurisdictio-

dominium que, em Bártolo, formalizava o fenômeno juridicente territorial. A iurisdictio – 

conclui – é uma concessa res de tipo pessoal, não territorial (concessa personae, et non 

territorio). Ninguém pode, portanto, ser um “dono” da iurisdictio; são administradores – ou 

como diria Alciato – usufrutuários da iurisdictio373. Como uma coisa não pode ter dois 

senhores, somente um poderia declarar omne ius, dominium et possessio em matéria 

jurisdicional. Todas as iurisdictiones, como rios, afluem no mar da iurisdictio régia374.  

O próximo humanista – novamente um romanista – a trazer novidades ao tópico foi 

Pierre Loriot (?-1573)375 com um tratado igualmente intitulado De iurisdictione et imperio 

(1545), uma proposta de conciliação ante o debate.  A obra foi escrita a partir de uma série de 

axiomata encadeados: bastante curta, seu objetivo não era realizar a análise do título ex nihilo 

e sim, partindo daquilo que Alciato, Longueval e Gillot já alinhavaram376, aparar os 

problemas teóricos que persistiam. Por um lado, ele concordava com Gillot sobre a 

necessidade de separar completamente a categoria do merum imperium da iurisdictio de modo 

a ser fiel para com as fontes do Digesto; por outro, para manter a mesma fidelidade, tomara 

 
sit publici iuris (...) quicumque regno, vel alio principatu fungutur eo ipso debitores sunt iustitiae ... nec debent 

priuatae utilitati negotiari, sed se gerere tanquam res publica” (ibid., col. 160, § 64). 
372 Du Moulin, Commentarii in consuetudines Palisienses, Tit. 1, De fiefs, glo. 5, in Opera, t. I, col. 156, §53:  

“Declaro ut in concessione castri, vel ducatus, aut comitatus, facta per supremum principem cum omni imperio, 

etiam cum hac clausula omni iure, quod habet nullo reseruato non veniant transeant regalia, et alia reseruata 

regia majestati in signum summa potestatis (...) nam duplex ius habet rex in castro, vel res concessa, unum 

tanquam dominus specialis et utilis ipsius castri, quod forte emerat, et illud censetur transfere. Aliud tanquam 

rex, quia habent dominium directum et ius regium universaliter in toto regno, et de isto iure regio nihil 

transfertur (...) Ratio est duplex, prima, quia huiusmodi regalia sunt de iuribus coronae, et illi annexa, et 

inseparabilia: nec sunt in comercio”.  
373 Du Moulin, Commentarii in consuetudines Palisienses, Tit. 1, De fiefs, glo. 5, in Opera, t. I, col. 157, §57: 

“Verum magistratum constituere non est in se de regalibus: sed est de effectus dominii iurisdictionis vel imperii, 

et sic et multo minus, qua suo iure habent iurisdictionem vel imperium (...) Nec magistratus habent aliquod ins 

aut dominium in iurisdictione cuius omne ius, dominium, et possessio, residet penes principem, vel alium 

dominium: sed habent exercitium et administrationem tantum”.  
374 Du Moulin, Commentarii in consuetudines Palisienses, Tit. 1, De fiefs, glo. 3, in Opera, t. I, col. 155, §49. 
375 P. Loriot [Petrus Loriotus ou Loriolus] era originário da Borgonha e foi professor em Bourges desde 1528 e, 

ao que se consta, foi um dos mais prestigiados e populares professores da Universidade. Sem perder a erudição 

histórico-filológica típica dos cultos, claramente Loriot tem uma propensão mais sistematizadora do que os 

colegas, o que fica claro em sua ordenação de axiomata generalia. O jurista escreveu uma série de tratados sobre 

títulos específicos do Digesto e do Codex, como o De gradibus affinitatis commentarius (1542) mais relevante e 

extenso deles o Commentarius de Regula Iuris. Redigiu muitos desses tratados em uma forma bastante sintética, 

reunindo-os em uma mesma publicação em 1545 (De iuris apicibus tractatus VIII, et de iuris arte tractatus XX).  
376 Loriot, De iurisdictione et imperio in De iuris apicibus tractatus, axiomata XIII-XIX.  
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por válida a crítica de Longueval, considerando temerário separar as funções de cognitio 

causarum e executio, como se o merum imperium pudesse se subordinar à iurisdictio377.  

Para resolver a questão, Loriot se voltou especificamente para a categoria de 

iurisdictio. A iurisdictio era, segundo os textos romanos, o poder ou função pública 

relacionada à pronúncia da sententia (a se levar a sério afinal que iurisdictio é ius dicere, 

pronunciar o direito; é ius dicentis officium in civilibus, o ofício ligado ao bem-dizer do 

direito). O imperium por sua vez deveria ser lido não apenas como coercitio (Longueval) ou 

executio (Gillot), mas também como uma forma de potestas378. Especificamente, merum 

imperium seria pura potestas a iurisdictione separata379 (cujo mero exercício compete aos 

exequutores e à proprietas ao princeps)380, mixtum imperium uma potestas (cui iurisdictio 

inest) specialiter concessa381 e a iurisdictio um officium iure magistratus concessum382. Dessa 

forma, seria possível divisar as funções do itinerário processual de um modo muito claro: 

exercendo a iurisdictio, as funções do juiz terminam com a sentença; aos magistrados cabe as 

práticas de atos de imperium (seja ele qual for, inclusive a primeira cognitio da causa), de 

maiestas, em suma, de potestas383. Ao fim e ao cabo, Loriot conseguiu seu objetivo pagando 

um preço: contrariamente à tendência dos demais humanistas – e nisso ele permaneceu 

 
377 Loriot, De iurisdictione et imperio in De iuris apicibus tractatus, axioma XXVI, col. 38 : “Et iurisonsultus 

dum dicebat, imperium gladii potestatem esse, ab uno effectu definiuit: cum plures alios, cognoscere, iudicare, 

criminaliter exequi, (ut supra declaramus) habeat”.  
378 Loriot também se utiliza da estratégia de compreender na palavra um sentido específico e técnico, e um 

sentido geral, como Gillot, mas aplica tal lição à potestas. Em sentido genérico, potestas é poder, é liberdade. Já 

em sentido técnico, a potestas se diz de muitos modos: no direito privado, por exemplo, fala-se em patria 

potestas e dominium; no direito público, imperium significa a possibilidade de uso da força (in specie 

praeceptum, quod uim continet) e a obediência (... et obtemperandum significat), vide Loriot, De iurisdictione et 

imperio in De iuris apicibus tractatus, axioma III, col. 29. Do ponto de vista hermenêutico-histórico, informa 

Loriot, se não se sabe qual a acepção da palavra potestas está em jogo em um texto, deve-se toma-lo no seu 

sentido específico. 
379 Loriot, De iurisdictione et imperio in De iuris apicibus tractatus, axioma XX, col. 36: “Nam gladii potestas 

meri est Imperii, criminalis causae cognitio est potestas, ergo haec cognitio meri est imperii. Adde sanam non 

esse Gilloti interpretationem, causae cognitionem pro iurisdictione accipientis: cum res separatae sint, et assessor 

cognitionem habeat, non iurisdictionem: sit qu[a]e cognitio usque ad sententiam dumtaxat, iurisdictio proprie et 

in sententia est, et in executione”.  
380 Loriot, De iurisdictione et imperio in De iuris apicibus tractatus, axioma XXV, col. 36-37; axioma XII, 

col.32.  
381 Loriot, De iurisdictione et imperio in De iuris apicibus tractatus, axioma XXXI, col. 39. 
382 Loriot, De iurisdictione et imperio in De iuris apicibus tractatus, axioma XXXVIII, col. 41: “Ego nihil aliud 

iurisdictionem esse arbitror, quam iuris officium iure magistratus concessum. Haecque iurisdictio in civilibus 

cognitionibus et decisionibus consistit, item et delegationibus. Merum vero imperium in criminalibus 

cognitionibus, decisionibus et exequutionibus versatur. At mixtum in civiliibus exequutionibus, et omnibus 

extraordinariis persequutionibus consistit. Vnde consequens est, ea quae iurisdictionis sint, tam generaliter quam 

specialiter delegari posse”.  
383  Loriot, De iurisdictione et imperio in De iuris apicibus tractatus, axioma XXVI, col. 37: “Non obstat quod in 

executionibus non admittatur causae cognitio, id enim ex eo fit, quod ante exequutionem iam plena causae 

cognitio adhibita fuit, sine qua nulla esset exequuti. Sed hoc non impedit, quin in mero imperio cognitio non 

insit”.  
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peculiar –, ele consideravelmente teve que diminuir a amplitude do mixtum imperium e da 

própria iurisdictio simplex em prol do merum imperium384.  

O português António de Gouveia385, à época professor em Toulouse, publicou naquele 

mesmo ano um sucinto comentário ad Legem III. D. Imperium, De iurisdictione omnium 

iudicium (1545), dedicado a Jean de Coras. Como Loriot e, com mais elegância, Gouveia 

enfatiza os pontos pacíficos entre os humanistas. Todo o comentário de Gouveia cerceia a 

atuação do pretor urbano testemunhada nas orationes de Cícero: os conceitos de merum, 

mixtum imperium e iurisdictio386 são discutidos na esteira daquilo que se descrevera 

historicamente como atuação pretoriana no mixtum imperium, verdadeiro e mais amplo poder 

público387. O merum imperium é definido pelo lusitano simplesmente como aquele que não é 

misto, i.e. aquele que não contém iurisdictio, constituído por lei ou constituição imperial para 

atuar nas quaestiones criminais. Em Gouveia, está plenamente lapidada a consideração de que 

 
384 Discordamos, no entanto, de G. Rossi, que enxerga a teoria de Loriot como tomada por uma “doença 

bartolista”. Se, de fato, Loriot dá um certo passo para trás em prol da categoria do merum imperium e é menos 

ácido com juristas tradicionais como Filippo Décio (algo que não o diferencia, por exemplo, de Jean de Coras, 

um inegável humanista, porém extremamente respeitoso com seu professor bartolista), nem por isso ele deixa de 

lado todas as contundentes premissas humanistas. Para além do que já foi exposto, Loriot não deixa de seguir a 

tese alciatiana de que “meri imperii proprietatem solus habet princeps, sed illius usum habent consul, praefectus, 

praetor, proconsul, praeses” (Loriot, De iurisdictione et imperio in De iuris apicibus tractatus, axioma XXIII, 

col. 36; também em axioma XII, col. 32); ele rejeita completamente a distinção de Bártolo entre juízes nobres e 

mercenários (ibid., axioma XXXIV, col. 40); e a delegação do mixtum imperium (ibid., axiomata XXVIII-XXX, 

col. 37-39). Cf. GUIDO ROSSI, Deconstructing Iurisdictio…, cit. (nota 279), 2016, p. 67-69. 
385 António de Gouvêa (em latim, Antonius Goveanus) nasceu em Beja, Portugal, mas se radicou praticamente 

toda a sua vida na França. Estudou na Universidade de Paris com financiamento da Coroa, cidade onde lecionou 

até a década de quarenta, concluindo seus estudos em Direito à mesma época de suas primeiras obras publicadas. 

Neste período o jurista se aproximou de Jacques Cujas e de Jean Coras (sendo não apenas colega, mas amigo de 

ambos), e também de François Douaren (Duareno). O humanista lusitano teve uma vida essencialmente nômade, 

estudando e lecionando em cidades como Valença e nos alpes de Grenoble. Dentre as obras jurídicas pode-se 

destacar seu Commentarius ad Titulum Pandectarum ad Legem Falcidiam – que dedicou ao chanceler Michel 

L’Hospital, seu Liber de iure accrescendi, seu Commentarius ad Titulum de Vulgari et Pupillari Substitutione, 

além de comentários à Topica, às orationes e ao De Legibus de Cícero. Mais do que mera filologia, o jurista se 

mobilizava a partir dos textos ciceronianos para retirar deste manancial histórico as conclusões, interpretações e 

análises que fazia aos textos jurídicos.  
386 António de Gouveia, ad Legem III. D. Imperium in Opera iuridica, philologica, philosophica, p. 4: “Duo 

igitur haec attigit Orator, Mixtum scilicet imperium, quod Praetorium ideo appellavit, quia Praetori iure 

Magistratus insit, et Merum imperium, quo fraudibus ex lege poena inFligitur., postremo illud signiſicavit, Mero 

imperio nihil esse cum iurisdictione commune, quod nihil ad ius dicentem, contraque Mixto imperio magnam 

esse cum iurisdictione affinitatem, cum ad eius, qui ius dicir, oſlicium curamque perrineat”, conclusão a que 

chega diante das Verríneas. “Ut autem merum imperium, ita et vehementissimum est hoc imperium: ad capitales 

namque res pertinet, de quibus nisi ex lege quarei non potest” (ibid., p. 3), descrição retirada do pro Caecina de 

Cícero.  
387 António de Gouveia, ad Legem III. D. Imperium in Opera iuridica, philologica, philosophica, p. 3: “Illud 

vero imperium, quod Urbis Praetor in danda bonorum possessione utitur, mixtum est: quanquam enim officio ius 

dicentis contineatur, et iurisdictionis nomine censeatur, magis tamen imperii naturam redolent haec dare 

possessionem, in integrum restituere, iubere cavere, iubere possidere, mittere in possessionem, quae omnia  pro 

arbitrio Praetor per se ipsa administrat, magis, inquam, haec imperii naturam redolent, quam iurisdictionis: quae 

si ad exactum iudicium revocatur, aliud nihil est, quam aequitatis quaedam praeceptio et praescripto, ad quam, 

qui de privatorum controversiis dantur a Praetore iudices, suam dirigant accommodentque sententiam”. 
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o mixtum imperium é, no fundo, mais relevante ao reino, porque ele combina a força com a 

iurisdictio388.  

François Douaren (doravante, Duareno, como é mais referenciado) trabalhou a questão 

no primeiro livro de suas Disputationes anniversariae (1547), no capítulo Quid sit iurisdictio, 

quidque imperium tam merum, quam mixtum, seguindo uma trilha muito próxima àquela de 

Loriot e Gouveia. O primeiro ponto de novidade digno de ser destacado é que Duareno 

sustenta que, ao longo de toda a história romana, o merum imperium de lado, a iurisdictio e 

mixtum imperium de outro, foram funções completamente diferentes389. Em sua origem 

histórica, o pretor romano fora munido tão somente de iurisdictio em virtude de seu ius 

magistratus. Consequentemente, ao contrário do que habitualmente se dizia, o pretor surgira 

para atuar apenas em disputas privadas390, munido de cognitio e iudicis dandi licentia sem 

qualquer poder de coerção, enquanto as disputas criminais eram da alçada de outro 

magistrado criado para tais fins, os quaestores391. Somente após muito tempo, por uma 

concessão ex lege specialiter do povo romano (cuius summa potestas erat), os pretores e os 

governadores de província puderam, por meio das quaestiones perpetuae, exercer a potestas 

animaduertendi, afirma Duareno seguindo Pompônio392. Também foi da necessidade da 

 
388 António de Gouveia, ad Legem III. D. Imperium in Opera iuridica, philologica, philosophica, p. 5: “maiora 

esse im minoribus, ut animal in homine, quia homo animal dicatur, ut mixtum imperium iurisdictio”.  
389 Duareno, Disputationes anniversariae, lib. 1, cap. LIII, p. 113-114: “Sed et imperium quoquepaulo generalius 

interdum accipitur, ut iurisdictionem etiam contineat: et ius dicere, seu iudicum dare, pars quaedam eius imperii, 

quod Praetor iure Magistratus habet, esse videatur”. Assim como os demais, Duareno também distingue um 

significado geral do termo iurisdictio (no qual ele é usado, especialmente nas fontes literárias, como sinônimo de 

funções públicas: omni cognitione, pronuntiatione, decreto in quacunque causa, siue ea fit ciuilis, siue 

criminalis. Quo senso non distinguitur ab imperio) e um significado especial. É no seu sentido técnico que 

iurisdictio se distingue de imperium: “Nam potestas animaduertendi in facinorosos homines, imperium dicitur, 

non iurisdictio ... ex quo apparet iurisdictionem in causis tantum priuatis, et pecuniariis versari id quod etiam 

vulgo receptum est”. Duareno, In primam partem Pandectarum Methodica Ennaratio, Tit. I De Iurisdictione, 

cap. I, p. 24. Por fim, de modo ainda mais claro: “Hoc igitur imperium, quod merum dicitur, separatum est a 

iurisdictione ... sunt alii loci ubi haec duo, merum imperium et iurisdictio aperte distinguuntur”, Duareno, In 

primam partem Pandectarum Methodica Ennaratio, Tit. I De Iurisdictione, cap. VI, p. 29. 
390 Duareno, Disputationes anniversariae, lib. 1, cap. LIII, p. 110: “Praetor causas priuatas iudicare non solebat, 

sed iudicem dare qui accepta formula, et praescripto quodam iuris de facto tantum cognosceret (...) iudex igitur 

datur, qui et pedaneus dicitur, nec ius dicit, nec iurisdictio habet, sed notionem tantum, et cognoscendi, 

iudicandique facultatem, quam a iurisdictione differre, arguit etiam títulos [de re iudicata] (...) Proinde 

sententiam suam [iudex] exequitur, sed Magistratus, qui eum dedit”. Por exemplo, “Praetor igitur cum actiones 

ex variis contractibus, ac negotiis, partim iure ciuili proditas, partim ex propria ipsius iurisdictione comparatas 

daturum se proponeret, nullam ex pactis conuentis si daturum, sed tantum ea seruaturum edicit”, Duareno, 

Commentaria in titulo de Pactis, VII (lex iuris gentium), p. 53.  
391 Duareno, Disputationes anniversariae, lib. 1, cap. LIII, p. 111; Duareno, In primam partem Pandectarum 

Methodica Ennaratio, Tit. I De Iurisdictione, cap. VI, p. 32. Gouvêia já havia percebido a ligação entre o merum 

imperium e os questores (António de Gouveia, ad Legem III. D. Imperium in Opera iuridica, philolohica, 

philosophica, p. 5), mas foi Duareno quem esmiuçou as fontes a respeito.  
392 “Idem dicendum est et cum in una atque eadem persona concurrunt iurisdictio, et merum imperium, 

Iurisdictio videlicet iure magistratus, cum imperio quod illi cohaeret: et merum imperium, tanquam lege 

specialiter delatum”,  
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atividade juridicente romana que o mixtum imperium surgiu, com o fito de fundir à iurisdictio 

uma modica coercitio para possibilitar seu funcionamento393.  

 Embora não haja grande mudança na conceituação do imperium, não se poderia 

deixar de notar o empenho particular desse jurista quanto aos temas da origem e fonte desse 

poder público, bem como de sua delegação. O merum imperium – insiste Duareno – não tem 

fonte espontânea – o mos maiorum, por exemplo – nem tampouco decorre do ius magistratus 

concedido nas eleições republicanas. É por isso que, por um lado, Duareno se permite 

concordar com Azo na afirmação de que não apenas o princeps possui merum imperium, mas 

fá-lo com a ressalva de que, nos casos em que o merum imperium pertence a alguém que não 

o príncipe, obteve-o daquele por concessão especial (concessa a principe)394. A única forma 

de transferir o imperium é através de uma lex de imperium, consideração que já seria válida 

aos pretores e governadores de província, uma vez que não recebiam o imperium em virtude 

do ius magistratus395, e que permaneceria válida na França tendencialmente centralizadora de 

seu tempo.  

Noutro lugar, em seu In Primam partem Pandectarum sive Digestorum methodice 

enarratio (1561) Duareno aprofundaria a questão da titularidade do merum imperium. 

Duareno distingue cuidadosamente ao longo do seu texto o “iurisdictionem habere” do 

“iurisdictionem exercere”. Os magistrados delegados jamais possuem por si sós o merum 

imperium, apenas exercitando a iurisdictio como se usufrutuários do poder público fossem396, 

tal qual explicitamente na comparação de Duareno entre os magistrados e os procuratores 

(similis procuratori, cui negotia gerenda mandavit)397. O magistrado é alguém que age em 

 
Duareno, Disputationes anniversariae, lib. 1, cap. LIII, p. 111. Em mesmo sentido ver Duareno, In primam 

partem Pandectarum Methodica Ennaratio, Tit. I De Iurisdictione, cap. III, p. 25-26. 
393 Duareno, In primam partem Pandectarum Methodica Ennaratio, Tit. I de Iurisdictione, cap. III, p. 25: 

“Merum manque id dicimus, quod purum, solum, nec cum alio mixtum est ... ac magistratus qui iurisdictioni 

praeest, iure Magistratus sui modice coercere potest, bonorum possessionem dare, in possessionem mittere, in 

integrum restituere, et cetera, id genus facere, quae ideo mixti imperii esse dicuntur, quia quodammodo accedunt 

iurisdictio”. 
394 Duareno, Disputationes anniversariae, lib. 2, cap. XIX, p. 194-195; Duareno, In primam partem 

Pandectarum Methodica Ennaratio, Tit. I De Iurisdictione, cap. VI, p. 29.  
395 Duareno, In primam partem Pandectarum Methodica Ennaratio, Tit. I De Iurisdictione, cap. VII, p. 28. 

Duareno tem o cuidado de destacar que uma concessão lata, genérica, não é uma lex de imperio; para tal, ela 

deve necessariamente conter a expressão “specialiter concedo”, de modo a efetivamente transmitir a inequívoca 

voluntas do legislador (princeps ou populus em tão importante concessão.  
396 Duareno, In primam partem Pandectarum Methodica Ennaratio, Tit. I De Iurisdictione, cap. VII, p. 29. Tal 

posição de Duareno, tal qual Alciato, concordando com o axioma medieval de que os poderes públicos são 

objetos de dominium, tendo por impossível a existência de duo domini sobre um mesmo objeto (in solidum), Para 

Duareno, a essência do merum imperium é semelhante à nuda proprietas.  
397 Duareno, In primam partem Pandectarum Methodica Ennaratio, Tit. I De Iurisdictione, cap. VII, p. 30: “Ut 

in illa quaestione an merum mixtum sit principis, an magistratus. Dixi esse magistratuum, non quod non pendeat 

ex principe, et ius resideat apud eum: magistratus autem tanquam procuratores esse: sed tamen puto latius dici 
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benefício do princeps (ou mais propriamente, age como um locumtenens, um guardador de 

lugar), aquele que nihil proprium habet, do mesmo modo que os iudices ou os legati podem 

exercer a iurisdictio no lugar do próprio magistrado.  

Uma amostra de que a questão estava ganhando contornos precisos a essa altura – e 

que passos para trás, retornando ao esquema medieval, já não eram cabíveis – é a polêmica 

entre Eguinaire Baron com Duareno e Gouvêia. O então professor de Bourges publicou duas 

obras no ano seguinte, em 1548: Ad τα πρώτα Digestorum e Variarum quaestionum publice 

tractatarum, ad Digesta iuris civilis l. de iurisdictione. A análise de Baron é a mais sui 

generis entre todos os humanistas, no limite, aproximada apenas até certo ponto com a de 

Gillot. O único ponto em comum é a distinção entre merum imperium de um lado, iurisdictio 

et mixtum imperium de outro. Seu raciocínio partia da ideia de que o merum imperium não 

consistia apenas na animadversio, mas também tudo aquilo que, seguramente, estava excluído 

da iurisdictio; por assim dizer, ao contrário da tendência dominante entre seus colegas, Baron 

esvazia o conceito de mixtum imperium para o de merum imperium e para a iurisdictio. Ao 

fazê-lo, sua divisão bipartida de iurisdictio acaba se parecendo em muito com a do velho mos 

italicus398: dividida em (1) iurisdictio em sentido estrito, que descreve as prerrogativas dos 

iudices pedanei399 e (2) em sentido amplo, a iurisdictio como um poder juridicente íntegro, 

um genus que abraça em si o mixtum imperium (iurisdictio, quaes misto imperium inest)400. O 

professor de Bourges também previa uma distinção entre imperium extraiudiciale (o aspecto 

 
magistratus habere merum imperium. Omissa logomachia videamos, quid in re sit. Officium itaque 

magistratuum potest distingui: Magistratus quedam faciunt propter iurisdictionem suam, ut est iudicem dare, 

quaedam propter imperium ut est bonorum possessionem dare, quaedam propter imperium, quod lege specialiter 

defertur, ut animaduertere in facinorosos gladio. Sed an haec sint imperii, haec quaestio est de verbis. Itaque 

homonymia aduertenda est (...) Mandari iurisdictio dicitur, sicut alia quaeuis negotia mandari dicuntur, sicut ego 

procuratori mando, ut aliquid meo nomine agat, ita et magistratus mandat, ut iurisdictionem aliquis suo nomine 

exerceat. Itaque id liberum est magistratui vel mandare vel per se exercere, leg. solet hic., sicut mihi liberum est, 

per me vel per procuratorem aliquid gerere”.  
398 De modo que, comparado com seus colegas, Baron é completamente gentil com o legado medieval: “Bartolus 

iurisdictionem misto imperio inesse, ut genus inest speciei, non male scripsit: sed male tam generaliter accepit 

iurisdictionem, ut merum quoque imperium complectatur in misti imperii definitione”, Baron, Ad digesta iuris 

civilis l. de iurisdictione, p. 122. 
399 Baron, Ad digesta iuris civilis l. de iurisdictione, p. 69: “Et in his omnibus iurisdictio, latissimi huius uerbi 

significatione, consistit: quae publica iuris dicundi potestas, non male definitur, si ius dicere, late in ea 

definitione usurpes”, “huius imperii ea particula, quae in cognoscendis, iudicandisque privatis causis, et civilibus 

versatur, iurisdictio angustissima verbi huius significatione, appellata est”.  
400 Baron, Ad digesta iuris civilis l. de iurisdictione, p. 68: “Consequens est igitur ut iurisdictio, quae misto 

imperio inest, de re privata iurisdictio sit, quae decretis omnibus inesse recte dicitur”, Baron, Ad digesta iuris 

civilis l. de iurisdictione, p. 83. “Iurisdictio enim dicitur generaliter, et cum decernit, et cum iudicat qui 

iurisdictionem habet: Mistum imperium, quod magis est imperij quam iurisdictionis, species est eius 

iurisdictionis”, Baron, Ad digesta iuris civilis l. de iurisdictione, p. 106. “huius imperii ea particula, quae in 

cognoscendis, iudicandisque privatis causis, et civilibus versatur, iurisdictio angustissima verbi huius 

significatione, appellata est: quod reliquum est, imperium, contracto uerbo, dictum: uti in aliis plerisque in iure 

ciuile obseruamus”. 
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de comando militar) e imperium iudiciale (quod ad edicta, decreta, cognitiones 

magistratuum, et iudicia quibus maleficia puniuntur, fere pertinet401), cujas subespécies 

seriam o merum e o mixtum imperium, e define o imperium como potestas quam privatus non 

habet. O objetivo de Baron era unir as tarefas de sententia e executio na mesma categoria402, 

de modo que a iurisdictio englobaria sententia e sua executio, separando a cognitio para os 

iudices. 

A obra de Baron não só não encontrou ressonância geral entre os pares, mas também 

foi vigorosamente repelida pelo seu adversário, Duareno, que escreve em 1549 um tratado 

mais amplo (De iurisdictione et imperio commentario, Apologia Fr. Duaireni iurisconsulti 

adversus Eguinarium Baronem iurisconsultum) e também por Gouveia em 1551, que 

responde com os extensos De iurisdictione libri II adversus Eguinarium Baronem. Foram 

oposições veementes – ambas as obras abusam do vocativo e da ironia – que atacaram as 

simpatias de Baron pelo esquema bartolista e buscaram demolir a sua análise403.  

Para além das disputas pessoais, a querela simboliza que, ao menos entre os Cultos, 

não havia mais como voltar atrás. Quaisquer dificuldades interpretativas e analíticas a respeito 

das fontes deveriam ser enfrentadas ab ovo, sem tentativa de retorno ao pensamento jurídico e 

político medieval. Finda a primeira metade do século XVI, os Cultos fizeram da profanação 

da iurisdictio e redimensionamento do imperium uma tabula rasa, mas se obstaram com as 

 
401 Baron, Ad digesta iuris civilis l. de iurisdictione, p. 68.  
402 Baron, Ad digesta iuris civilis l. de iurisdictione, p. 154-155: “Non enim ius dicit proprie qui decernit 

iudicium, sed imperat, ut per alium iudicantem, ipse ius dixisse videatur. Nam nec ipsa cognitio causae, 

iurisdictio est: sed ipsa pronuntiatio, et sententia magistratus, aut eius cui mandavit iurisdictionem: et hoc in 

civili negotio, qud propria legis actione ordinatur d. l. notionem de verb. sign. Deinde ait Cicer. ad Heren. I.1. de 

imperio misto. Et hoc quidem imperium ideo mistum dicitur, quia iurisdictioni admistum, et coniunctum est, 

pertinentque omnino ad officium ius dicentis: adeo ut quisquis habet iurisdictionem, hoc quoque imperium 

habeat; et qui hoc imperio utitur, ius dicentis officio fungi existimetur”.  
403 A maior parte das críticas ad hominem vem da parte da vaidade ferida de Duareno: “Tu non tanquam 

exponens Bartoli opinionem, sed tuam expromens (nusquam enim Bartoli mentionem facis)”, vide Duareno, De 

iurisdictione et imperio, XIX. Gouveia, até pela extensão da obra, tem oportunidade de rebater todos os 

argumentos de Baron. A distinção entre imperium judicial e extrajudicial, por exemplo, é resultado de uma má 

compreensão da origem de suas fontes: Baron está confundindo as distinções dos retores latinos com aquelas 

próprias dos juristas; doutro lado, toma por incongruente afirmar que o merum imperium (que para Baron 

também é purum et simplex, de modo a não conter iurisdictio) é uma subespécie de imperium iudiciale 

(Gouveia, De Iurisdictione libri, 1, 16). Naturalmente, a crítica é pesadamente voltada à caracterização do 

mixtum imperium e da iurisdictio simplex: “Hoccine docere esdt, Eguinari? Hoccine rebus obscuris lucem 

afferre? Ecquem tam stupidum fore putasti, qui haec sine risu legeret. Naturam meri imperii ex significatione 

unius verbi in definitione misti imperii posisti, aliam atque aliam facere? Nae tu Comicorum advocatorum modo, 

incertiores nos multo dimmitir, quam acceperas” (Gouveia, De Iurisdictione libri, 1, 22); “Multo igitur magis 

mistum erit, cui propria inerit iurisdictio. At criminalis iurisdictio species iurisdictionis est: vera igitur est 

iurisdictio: ut et homo vere animal et est, et dicitur” (Gouveia, De Iurisdictione libri, 1, 16). Diante da morte de 

Baro, a tréplica teve que ser feita por seu aluno – à época já professor de Bourges –, o escocês Edward Henryson 

(ca. 1520-ca. 1590) no ano de 1555 através do livro Pro Eg. Barone Adversus A. Goveanum de iurisdictione 

libri II, uma resposta ante a obra minuciosa de Gouveia.  
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dificuldades inerentes à tentativa de harmonizar os conceitos fundamentais aos textos 

romanos.  

Com a vantagem de olhar sua produção em retroprojeção, podemos perceber 

claramente a tendência geral de submeter as funções públicas do imperium e da iurisdictio 

(conceitos que recebem então esta precisa ordem de relevância) ao tendencialmente 

centralizador aparato burocrático da monarquia. É desse modo que, na segunda metade do 

século XVI, a discussão dos conceitos de iurisdictio e imperium aumenta seu nível de 

sofisticação ( da mesma forma que o eixo centrípeto do poder monárquico também se tornava 

maior), contando também com a atuação dos grandes expoentes do humanismo. A forma 

moderna de compreender a jurisdição e a soberania – conceitos que estavam quase prontos a 

essa altura – será primeiramente formulada nos termos da jurisprudência histórica e metódica 

mos Gallicus, e a querela iurisdictio-imperium permanece o provando através de obras 

exaustivas quanto ao manejo de suas fontes.  

A maturação dos eixos centrais do debate foi realizada ao redor da década de 

cinquenta com as obras de Jean Coras [Corásio] (1549, de iurisdictione et imperio, um 

capítulo de seu Miscellaneorum iuris civilis); de Louis Le Caron [Charondas] (1553, de 

iurisdictione et imperio libellus) – ambos já apresentados – e o menos conhecido Jean 

Tavard404 (1557, de iurisdictione et imperio liber unus). Trata-se mais de clareza das bases do 

que de novidade: as três obras oferecem uma análise comum, que se torna mais consciente de 

si e sem titubeios. A convicção a respeito do que efetivamente constituía a iurisdictio e o 

merum imperium leva a uma consequência política-administrativa, a separação definitiva 

entre o tipo de poder que é da esfera mais elevada e perpétua de autoridade, e o tipo de poder 

propriamente jurisdicional e/ou executório derivado dos magistrados. 

Escrevendo nos anos de tempestade da disputa mencionada, Corásio, um raro 

humanista sem aparentes desavenças com os colegas, seguiu a linha fixada de Duareno (com 

algumas modulações), embora evite citar qualquer um dos três partícipes da disputatio405 e 

 
404 Jean Tavard Borboniensis (ca. 1510- ca.1572) era originário da Borgonha e ocupou o posto de professor em 

Angers e em Toulouse (donde estava quando da publicação de seu opúsculo em 1557). Sabe-se muito pouco a 

respeito desse humanista: acusado de ligações com o protestantismo, já não figurava mais no quadro docente de 

Toulouse em 1571, sendo possivelmente uma vítima da Noite de São Bartolomeu. Escreveu um tratado de 

interdictis et actionibus publicado postumamente (1590).  
405 De pronto, Corásio assenta que “iurisdictioni mixtum imperium cohaeret, mixtoque imperium inest 

iurisdictio” e que o imperium “publicam illam magistratus dignitatem designat, hoc est vim quandam et 

autoritatem, quae est apud magistratum, iubendi, dicernendi, coercendi, permittendi, vetandi, et alia faciendi, 

quae priuatus nequit” (Corásio, de iurisdictio et imperio in Miscellanorum iuris civilis, cap. XVII, n. 1, p. 273). 

O merum imperium (ius gladii) diz respeito à atuação dos magistrados que detém alguma forma de ius puniendi, 
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enfatize, como Baron, que a natureza do imperium é o imperare e que, portanto, a palavra 

pode ser utilizada numa acepção mais ampla, fora do contexto das funções dos magistrados 

(Imperium Oceano, famam qui terminat astris), e também como um verbum forense406. 

demarcação entre as categorias é extremamente visível e clara. O merum imperium (solum, 

purum...) diz respeito à potestas e à vis completamente separadas da cognição de causas, 

apartando-se visivelmente do quotidiano da maioria dos magistrados: a estes cabem a 

iurisdictio ou mixtum imperium, com a cognição e a modica coercitio que lhe são inerentes.  

Louis Le Caron também extrai considerações particularmente claras da análise 

humanista. Seu tratamento da questão segue cuidadosamente os passos da história do direito 

público apresentada por Pompônio e Cícero: a criação da iurisdictio (que é mixtum imperium) 

é explicada a partir da necessidade humana de se reunir em civitates, constituir iura e delegar 

a resolução de questões jurídicas. Os reis foram os primeiros magistrados do populus 

Romanus, seguidos dos cônsules, consistindo ambas as potestates em iuris dicendi licentia, 

acompanhadas dos poderes coercitivos necessários para exercer seu officium (quod totum in 

jure dicundo versatur, ipsumque sine imperio et sine potestate esse non potest407).  

Misto, portanto, e não merum imperium ou summa potestas é o poder dos magistrados. 

O imperium merum para Le Caron é um poder de natureza constitucional e político, 

pressuposto para manter a conservação do status rei publicae e a libertas do populus408; ele 

não só contém nenhum traço de ius dicere, mas também era um poder totalmente reservado ao 

 
o que inclui os quaestores parricidi, os triumviri capitales e os pretores. O mixtum imperium é assim dito por ser 

inseparabiliter e permixtum à iurisdictio (ibid., cap. XVII, n. 6, p. 276), e consiste numa autoridade ligada às 

funções mais relevantes da iurisdictio (decernere, dare, addendere, coercere, restituere etc.). A iurisdictio in 

specie corresponde à cognitio de causas privadas e pecuniárias menores, exercida por quem não possui ius 

gladii, tão somente exercendo o controle da controvérsia. Coras distingue aqueles que possuem o ius dicendi por 

si mesmos (proprio iure) daqueles que o possuem alieno beneficio (ibid, cap. XIX, n. 2-8, p. 284-286), 

entendendo que todos os magistrados maiores de Roma efetivamente possuíram (habere) imperium.  
406 Em sua obra postumamente publicada, in Primum Pandectarum librum commentarii (1584), Coras também 

se debruçou longamente sobre o tema.  Nesse ponto, o jurista concorda com Baron a respeito da opinião de Azo 

ser mais acertada que a de Lotário, vez que o merum imperium não apenas pode ser exercido por um executor 

(caso no qual a propriedade permanece com o princeps: dignitas nunquam moritur), mas também ser 

efetivamente transladado, porque o verbo habere importa em transferência de proprietas. Corásio, in primum 

Pandectarum librum commentarii, tit. de iurisdictione, l. III imperium, n. 11, p. 537.  
407 Le Caron, de iurisdictione et imperio libellus, II, col. 841; também em XVII, col. 847, donde se lê : “Et fatis 

ex antiqua historia intelligere possumus, Populi Romani magistratum omne omnino potestatem, quae necessaria 

juri dicundo erat, habuisse, ut simul cum juris dicundi licentia ipsum acciperet magistratus imperium (...) Jus 

dicentis vero magistratum appellat Ulpianus, ut alii etiam Jurisconsulti”. 
408 Le Caron, de iurisdictione et imperio, XIII, col. 845: “Ut naturam hujus imperii cognoscamus, intelligendum 

est, eam semper potestatem sibi reservasse populum quae non ad jus dicendum, sed ad conservandum popularem 

statum, continendaque publicam libertatem pertinebat: adeo et ipsam magistratus sibi vindicare nunquam 

voluerit (...) summa fuit potestas, eaque mera: cum ne consulibus quidem illud ipsum jure magistratus tributum 

fuerit imperium. Sed Dictatori quidem specialite jure datum fuisse, ex Pomponio aliisque accepimus: adeo ut, 

ejectis magistratu depofitisque Decemviris, qui tantum sibi arrogabant, quarum olim sibi Reges sumpferant, ea 

fuerit lex revocata”.  
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populus nos tempos da República. Segundo Charondas, o merum imperium nem mesmo tem 

que ver com a causarum criminalium cognitio, nem com a maleficii coercitio ou a 

sententiarum executio, mas apenas com o poder de coerção dos facínoras, convertendo-se em 

um poder de coerção absoluto409. O mixtum imperium e a iurisdictio – a essa altura, para os 

humanistas, uma e uma; a iurisdictio simplex dos medievais deixa de existir na teoria de 

Charondas – realmente representam o exercício quotidiano do ius dicens410, este já alheio à 

esfera da máxima potestade. 

Jean Tavard publica de iurisdictione et imperio liber unus em 1557, uma das 

produções imerecidamente menos comentadas da produção dos Cultos. A partir daquelas duas 

categorias Tavard – quase uma década antes de Bodin começar a escrever411 – criou um 

ambicioso trabalho de estruturação do direito público, de suas categorias e divisões 

fundamentais, extraídas da razão histórica do direito público romano. Tavard parte de uma 

constatação de que não seria irreconhecível aos medievais: todas as funções públicas são 

manifestações de poder. Se, no entanto, aqueles buscavam explicar uma teia multidimensional 

de potestates  ̧ Tavard utiliza os fundamentos da quaestio de iurisdictione para desenvolver 

uma teoria própria que, ao mesmo tempo, divide e explica toda a distribuição do poder 

público dentro de uma comunidade política.  

Ainda que com Coras e Caron estivesse cada vez mais clara a existência de um poder 

supremo reservado ao princeps/rex diferente da esfera de atuação magistral dos imperia e da 

iurisdictio, Tavard transforma esta na distinção fundamental. Assim, a potestas publica 

contém duas modalidades de poder. A mais grandiosa é a summa potestas omnium rerum: o 

 
409 Le Caron, de iurisdictione et imperio libellus, IX, col. 844; XVI, col. 846-847. Como explica Charondas 

pouco antes (ibid, XV, col. 846-847), é justamente pela gravidade da potestas envolvida que o merum imperium 

tem tantas restrições quanto à delegação: “Quibus verbus significat hoc ipsum imperium non coercitionem, non 

animadversionem non gladius esse, verum potestatem ipsam et jussum cujus vi potest graviori coercitione in 

facinorosum animadverti”.  
410 Le Caron, de iurisdictione et imperio libellus, XX, p. 848: “Quamobrem [sic] constat, inutiles esse et 

Jurisconsultis indignas distinctiones eorum, qui jurisdictionis partem quanda magis imperiosam esse, quanda 

magis juridicam: et imperii, quod in jure dicundo versatur, quandam etiam partem magis juridica, quando magis 

imperiosam dici posse existimant. Si enim propius inspiciamus, in jus dicentis officio imperium et jurisdictionem 

propria sua munera habere intelligemus. Est enim imperium ipsa magistratus potestas; jurisdictio autem juris 

dicundi licencia. Sed haec ita cohaerent, ut mixtura quadam conjungantur, nec separari possint”. E também em 

XVII, col. 847, donde escreveu: “Recte illud ipsum a Jureconsultis mixtum dici imperium existimo. Hujusmodi 

est enim, ut sine jurisdictione esse nequeat; et sine eo ipsa sit vana et inutilis. Mixtum est igitur imperium, quod 

jurisdictioni immixtum est, sive, ut Jurisconsulti loquuntur, quod jurisdictioni cohaeret, sive cui jurisdictio 

inest”. 
411 Só podemos conjecturar se Bodin teve contato com a obra de Tavard (por mais provável que pareça), na 

medida em que não existem quaisquer estudos a esse respeito. Certo é que Bodin viveu em Toulouse ao longo de 

toda a década, só retornando a Paris no ano de 1560. É justamente no período de maturação do debate que Bodin 

estudou e lecionou na Universidade, tendo contato direto com humanistas como Coras – de quem certamente foi 

aluno –, Baudouin, Cujas (este, misto de colega e rival) e, possível e até provavelmente, Tavard. 
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poder que não reconhece nenhum superior e administra a res publica412: é de sua alçada criar 

as leis, dirigir a comunidade política através de um consilium e, a fim de possibilitar o 

exercício desse imenso poder, criar e direcionar os officia dos magistrados. Tal summa 

potestas pode ser propriedade de um populus (como o populus Romanus na República), de 

um Senado, de um dictator ou de um princeps ou rex. A summa potestas é uma espécie de 

potestade régia, porque lida com o regere. O título de princeps não é um título de 

magistratura413, justamente porque o princeps (a quem foi transmitida a summa rerum 

potestas) é a sua fonte, não um magistrado ele mesmo.  

Pode-se imaginar qual a segunda modalidade de poder público: o poder que, no limite, 

existe porque reconhece um poder superior e dele deriva. Tal poder público dependente e 

derivado compreende três categorias: os magistrados (quorum potestas est), os senadores e os 

iudices414. A criação dessa categoria secundária de poder para Tavard é necessária, tanto 

porque possibilita o exercício difuso da autoridade415 quanto porque desincumbe o detentor da 

summa potestas de modo que este pode se dedicar efetivamente às tarefas mais fundamentais 

que não podem ser deixadas a cargo de outrem: as questões de paz e guerra, as relações com 

outras civitates, a administração do exército, a expansão colonial, a decisão de supplicationes, 

a manutenção de cerimônias públicas, a produção de leis, em suma, “omnia quae ad 

Reipublicae salutem spectabant, per eos administrabantur et expediebantur”416.  

 
412 Tavard, de iurisdictione et imperio, cap. I, p. 10. Tavard parte da clássica tipologia de governo de Políbio e 

Aristóteles: monarquia, aristocracia e democracia. Cada qual representa uma forma consilium para a res publica. 

Em se tratando de um trabalho que se pretende jurídico, analítico-descritivo, Tavard se abstém de – como Cícero 

fizera em De Re Publica – informar sua preferência. Como visto, Coras já lançara mão de uma narração histórica 

quasi-filosófica para justificar a origem da iurisdictio; Tavard fá-lo sem pudores nos seus três primeiros 

capítulos. Bodin, por sua vez, não iria abordar o tema da origem do poder nos Six de republica libri.  
413 Tavard, de iurisdictione et imperio, cap. XVII, p. 54: “Ut principem, magistratum non esse, quod plusquam 

manifestum est significaremus”. 
414 “Tria hominum genera repetiantur, qui publico munere funguntur: et quorum industria Respubl. gubernatur; 

scilicet Senatores, iudices, magistratus”, Tavard, de iurisdictione et imperio, cap. XVII, p. 52. Iremos nos 

concentrar unicamente nos magistrados. Tavard pouco alude aos senadores (porque estes, por si sós exercem 

apenas uma função de apoio no consilium, ou de incumbências específicas e pontuais delegadas pelo soberano). 

Os juízes recebem um pequeno tratamento (cap. XIII, p. 24-29), dividindo-os entre juízes privados e públicos, e 

ressalvando que alguns juízes públicos também são magistrados, outros não; e que estes últimos podem exercer 

tanto uma iurisdictio mandata de um magistrado, ou não ter iurisdictio alguma, exercendo apenas notio.  
415 “Verum quia is qui summam potestatem habet, semper et ubique eam exercere nequit, (neque enim per nos 

omnia agere possumus) ideo magistratuum creatio necessaria fuit, qui consiliis sui atque specie ipsa dignitatem 

Reipublicae sustinerent, eamque pro virili gubernarent. Non abs rei taque Ulpianus afferit, ius publicum in sacris 

sacerdotibus ac magistratibus consistere”, Tavard, de iurisdictione et imperio, cap. I, p. 11.  
416 Tavard, de iurisdictione et imperio, cap. I, p. 12. Naturalmente, Tavard sabe que mesmo a summa potestas 

omnium rerum não é exercida sozinha: na República romana, por exemplo, o Senado (e os senadores não são 

magistrados) e os censores tinham em suas mãos potestas exequendi, uma particula potestatis (ibid., cap. I, p. 

14). No entanto, esses poderes eram muito específicos e concedidos pelo povo (a populum permissa est), 

dependentes deste. O mesmo se dá com o edito pretoriano: o verdadeiro exercício normativo prestado 

anualmente pelos pretores fora concedido – e anuído – pelo povo. Não se pode deixar de notar a semelhança 
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Desse modo, Tavard pretende esboçar uma teoria que alcance todo o poder público: 

 

 

Figura 2. Schema potestatis in Tavard, de iurisdictione et imperio, cap. XVII, p. 51, 1557. O jurista também 

trabalha com um schema magistratuum (cap. XVI, p. 56), um schema iudicum (cap. VII, p. 30) e um schema 

stipulationis (cap. XVIII, p. 63).  

 

O esquema de Tavard, apenas em aparência, é similar àquele de Bártolo, uma vez que 

não se trata de uma radiografia de poderes estratificados coexistentes, mas de uma análise 

hierarquizada e derivada do poder. O jurista faz questão de sinalizar que é somente de modo 

impróprio que uma “iurisdictio generaliter sumpta” possa abarcar o merum imperium417; é 

 
desse texto com o famoso capítulo sobre as marcas (notae) da soberania de Jean Bodin, não exatamente no 

conteúdo das marcas (Bodin sero, mas na própria forma de concebê-las enquanto tais.  
417 Tavard, de iurisdictione et imperio, cap. XV, p. 47-48. Igualmente, considera ele, o imperium não poderia ser 

um gênero abarcando a iurisdictio (ibid., cap. XI, p. 41-44). O modo como Tavard elegantemente busca 

substituir a velha arbor iurisdictionum pela sua própria indica que o mos italicus e os esquemas bartolistas não 
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por isso,  prefere o termo potestas. De toda a forma, é nesse âmbito da atuação jurisdicional 

(potestas iuridicialis)418 dos magistrados que se fala em merum imperium, mixtum imperium e 

iurisdictio stricta419. O merum imperium continua a ser um poder completamente distinto dos 

atos jurisdicionais (nullam natura cum iurisdictione communionem habere), simplesmente o 

poder indelegável de aplicar as mais severas punições aos facínoras420, que o princeps 

concedeu aos magistrados (specialiter à lege deferatur). O mixtum imperium é descrito como 

uma potestas libera extremamente ampla que engloba a cognitio causarum, a capacidade de 

ordenar os litígios e os negócios civis, aplicar expedientes coercitivos, executar sentenças e 

realizar ações acessórias ao exercício da iurisdictio. A iurisdictio em sentido estrito, embora 

exista de modo em separado nos iudices, limita-se ao conhecimento de causas, à pronúncia de 

uma decisão (subscrita às fórmulas pretorianas, por exemplo) e ao ato de constituição dos 

juízes dos magistrados; os únicos munidos de vis cogendi para perfectibilizar uma sentença 

prolatada.  

Fosse através de um merum imperium destinado a conservar a comunidade política 

(como Le Caron) fosse a partir de uma reserva de summa rerum potestas (Tavard), os autores 

se dedicam a separar, de um lado, os poderes máximos ligados à regência política dos poderes 

dos magistrados. Com maior ou menor liberdade que se dê à atuação dos magistrados, tanto 

Coras, Le Caron e Tavard identificam os magistrados, sobretudo com o mixtum imperium. E 

os humanistas franceses da última geração daquele século não mudam essas linhas gerais. 

Escrevendo em 1585 a respeito do tema em suas Observationes et Emendationes, um Jacques 

 
estavam esquecidos no universo dos potenciais leitores. A Universidade de Toulouse, de fato, era, ao contrário 

de Bourges, um ancoradouro tanto do mos gallicus (alavancado por professores do porte de Jean de Boyssoné, 

Gouveia, Coras, Cujas e Bodin) quanto do mos italicus (a tradição de autores como Pierre de Belleperche e 

Guillaume de Cuhn não se apagaria da noite para o dia); o próprio Cujas se formara em um currículo típico do 

mos italicus. Tavard certamente tinha isso em mente ao construir seu esquema, tornando-o compreensível – até 

mesmo apelativo –  para os potenciais leitores de formação bartolista.  
418 Uma peculiaridade da teoria de Tavard é distinguir três formas de exercício de poder entre os magistrados; a 

potestas extraiudicialis é aquela ligada à iurisdictio voluntaria, ou um poder inominado concedido a um 

determinado indivíduo. O autor distingue ainda uma específica potestas plenissima, que não deve ser confundida 

com nem com a velha expressão medieval (plenitudo potestatis) nem com a summa potestas. Trata-se do poder 

exercido por aqueles magistrados que por sua própria natureza exercem poderes jurisdicionais e 

nãojurisdicionais, como pró-cônsules e governadores.  
419 Como toda a teoria de Tavard é uma teoria que distingue a extensão dos poderes, cada uma dessas formas 

possui suas próprias subdivisões. A iurisdictio pode ser ordinaria, mandata ou prorrogata; o merum imperium 

pode ser summum/capitalis (quando exercita a coerção máxima: a pena capital) ou non summum/capitalis 

(demais sanções do ius gladii). O imperium mixtum é aquele que recebe, naturalmente, maior detalhamento. 

Embora todo imperium mixtum pressuponha iurisdictio, Tavard distingue o mixtum imperium exercido 

diretamente através da iurisdictio (é o caso da execução de sentença e de quaisquer formas de coerção) e os 

poderes acessórios que pertencem ao detentor do mixtum imperium para viabilizar os atos jurisdicionais (por 

exemplo, o ius edicendi pretoriano, a cognitio das causas propriamente dita etc.).  
420 Tavard, de iurisdictione et imperio, cap. XII, p. 44-46; III, p. 16-17. Destaque-se que o merum imperium, 

mesmo após efetivamente transladado, permanece na prática ligado ao poder original em expedientes como a 

provocatio ad populum republicana e a cognitio ex rescripto real (ibd., cap. X, p. 37).  
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Cujas aparentemente satisfeito com o que já havia sido alcançado pelos seus antecessores 

igualmente identificava o imperium (e com ele, a iurisdictio) com o poder próprio dos 

magistrados e não trouxe acréscimos à disputatio421.  

Em sentido similar, mas mais detalhada, a opinião de Hugo Doneau sobre a matéria foi 

conhecida cinco anos após sua morte com a publicação dos Commentaria iure civili (entre 

1591 e 1596) por seu zeloso pupilo, Scipione Gentili. A obra não fora finalizada devido ao 

falecimento de Doneau e foi completada por seu discípulo, mas havia sido escrita ao longo de 

seus anos de cátedra na Hochschule de Altdorf. Igualmente buscando fidelidade aos textos, 

Doneau entendia que tanto o imperium quanto a iurisdictio (e esta não existe sem aquele422) 

não tinham a ver com a atuação do princeps romano, mas com o exercício jurisdicional dos 

magistrados. Ao invés de entender o termo como um potestatis verbum423,  a iurisdictio 

representava a potestas de re cognoscendi iudicandique e a potestas iudicati exsequendi; ou 

em outros termos, a potestas imperandi dos textos romanos era, na sua raiz histórica, 

meramente o poder de dizer o direito424. A marcha histórica dos reinos modernos exigiu, no 

entanto, a simbiose entre a potestas iuris dicendi com a administratio das mais diversas 

funções públicas, categorias e poderes distintos do ponto de vista rigorosamente jurídico, mas 

que se confundiram quotidianamente nas mesmas figuras a ponto de tornar a iurisdictio 

inseparável da administração mais ampla. Tendo aprendido com a querela de Longueval e 

Gillot, para Doneau todo exercício juridicente pressuporia sempre a sua própria capacidade de 

execução425.  

 
421 Cujas, Observationum et emendationum libri, L. XXI, cap. 30, col. 979-982, in Opera, t. I., col. 981: 

“Mixtum est potestas, quae jure proprio magistratus competit (…) “et summa merum imperium ... est 

coercendorum facinorum potestas lege data atque finita ... vel cui jurisdictio cohaeret, adhaeret, inest”, “Mixtum 

imperium nulli competit nisi magistratui: merum imperium etiam privato competere potest, si lex id privato 

dederit specialiter, ut judici quæstionis, cui ex lege publici judicii quastio publica sorte obvenerit, qui privatus 

est, non magistratus” (ibid., col. 980).  
422 Doneau, Commentaria de iure civili, lib. XVII, cap. VIII, top. IV, col. 1131: “Sed quia iurisdictio natura prior 

est, quam imperio adiuncto confirmari oportet, idem, magis imperium iurisdictioni accedere, eique cohaere, et 

misceri videtur”. Veja-se também Doneau, Commentaria de iure civili, top. XIV-XV, col. 1130-1134. 
423 Veja-se que muito embora as teorias de Doneau e Tavard tomem a palavra potestas de modos distintos na 

forma de conceber os institutos, a estrutura final é basicamente muito similar. Como para Tavard, embora 

Doneau mantenha diferença estrutural entre iurisdictio e merum imperium, ambas podem ser compatíveis com o 

mesmo magistrado (v.g. o pretor). Veja-se Doneau, Commentaria de iure civili, lib. XVII, cap. VIII, top. XIV, 

col. 1134. 
424 Doneau, Commentaria de iure civili, lib. XVII, cap. VI, top. VIII, col. 1091: “... Latini emphasim ponunt, 

cum iis attribuitur, quibus aliqua imperandi potestas est. Non enim in hoc dicere, Latinis est tantum proloqui, sed 

dicere pro potestate et imperio ita ut exigas”. 
425 Doneau, Commentaria de iure civili, lib. XVII, cap. VIII, top. XXI, col. 1146-1148: “Imperium in universum 

dici exsequendi potestatem, efficiendique, ut ratum sit, quod magistratus statuerit (...) Isto modo et merum 

imperium dictum, quod alterius rei misturam non habet, solum et per se imperium. Sed nondum id dicimus; quod 

res est. Nam si id ista infinite et generaliter dicatur, certe falsum sit potestatem animadvertendi in facinorosos 
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Ao final do século – diferentemente do que ocorria com a teoria da iurisdictio-imperio 

nos tempos de Alciato ou Du Moulin – não havia mais qualquer empecilho na afirmação de 

que os magistrados possuem iurisdictio propria426. O poder supremo dos autores da última 

geração já é algo distinto da grelha institucional do imperium e da iurisdictio: os magistrados 

podem exercer seus poderes suo iure, porque a própria criação dos magistrados – que 

logicamente os antecede – é reservada ao poder soberano427. Seguindo o mestre no marco do 

século seguinte, Scipione Gentili principia seus De Jurisdictione Libri (1601) com uma 

observação a essa altura já difusa: uma vez que a iurisdictio e o imperium não fazem parte do 

patrimônio privado do magistrado (sed legis, id est, populi vel Principis428), definitivamente, 

“summa est penes Principem potestas omnium rerum”429. 

 
esse imperium merum, seu non mistum. Quaecumque enim haec potestas est, coniuncta est cum cognitione”. 

Nota-se claramente que a doutrina de Doneau é mais generosa quanto à margem de autonomia das velhas 

magistraturas romanas e, por extensão, dos ofícios, postos e magistraturas da França moderna. Não é de se 

estranhar que assim tenha teorizado o huguenote após estar radicado na fragmentada Alemanha, aproximando a 

sua concepção máxima de potestas com o velho ius dicere, como a tradição medieval também pensara. Doneau 

também reconhece uma maior gama de situações nas quais os magistrados são plenamente titulares de uma 

iurisdictio propria, não meros delegatários ou usufrutários, como na doutrina humanista standard proposta por 

Alciato: ““Non quaevis adrninistratio reipublicae magistratum facit, sed quae aut tota posita est in iuredicundo, 

aut hanc potestatem sibi adiunctam habet. Iurisdictio res magistratuum propria; quos constat esse constitutos, ut 

ius populo reddant, et quod idern est, ut ius populo dicant” (Doneau, Commentaria de iure civili, lib. XVII, cap. 

VII, top. VI, col. 1102). Contudo, não se pode acusar Doneau de recuar ao mos Italicus completamente, tratando-

se de um aceno respeitoso. Autor sistemático, mas também um historiador do direito romano, Doneau observa o 

caráter histórico dessa identificação (potestas – ius dicere), reconhecendo que a situação administrativa era 

muito mais complexa. 
426 Doneau, Commentaria de iure civili, lib. XVII, cap. VII, top. XIII-XV, col. 1111-1114. 
427 Doneau, Commentaria de iure civili, lib. XVII, cap. VII, top. IX-XI, col. 1106-1109: “Principem, penes quem 

summa rerum est, ut sunt Imperatores, et Reges, et si qui sunt alii principes eodem iure magistratus creare et 

constituere”. Doneau não lança mão – nem precisa, portanto – das análises de Alciato ou Du Moulin sobre o 

mero exercício, uso ou usufruto do poder. Somente o soberano (populus, princeps, rex) possui a potestas 

creandorum magistratuum, marca de summa potestas. O soberano não é ameaçado pela concessão de um poder 

suo iure aos seus magistrados, porque se encontra logicamente acima dele ou, doutro ângulo, fora e além do 

esquema do esquema do poder juridicente, uma vez que o rei não é um magistrado. 
428 Scipione Gentili, de iurisdictione libri, lib. II, cap. XXVI, p. 293. É verdade que Gentili parece oscilar ao 

longo da obra. Saindo da análise romana e entrando na história franco-gálica, Gentili considera que Carlos 

Magno e os demais imperadores verdadeiramente mudaram a estrutura do Império ao constituir dignitates 

(domini, principes etc.), concedendo-lhes tanto dominium quanto iurisdictio (ibid., lib. III, cap. XXIII, p. 417-

422). No entanto, a incongruência teórica não é a única alternativa. Uma teoria da autoridade pública certamente 

ganha feições distintas se o seu autor está escrevendo não na França dos Valois, mas na multifacetada Alemanha, 

ainda mais dividida por conta das guerras de religião. Pode se tratar, portanto, de uma questão de 

dimensionamento: a centralização do poder por aquele que detém summa potestas não implica necessariamente a 

posse de um gigantesco território como aquele do rei francês ou do velho reinado carolíngio, mas parcelas 

menores como aquelas dos Principados germânicos de seu tempo. Gentili fora, afinal, taxativo que o princeps 

mantém seu poder e seu arbítrio sobre todas as coisas do governo. 
429 Scipione Gentili, de iurisdictione libri, lib. I, cap. I, p. 1. Igualmente, considera Gentili que “si res 

consideremus et materiam, iurisdictio et mixtum imperium non differunt quaecumque enim iurisdictionis sunt, 

eadem et mixti imperii caussae sunt” (ibid. lib. I, cap. III, p. 8). O merum imperium, para Gentili, mantém-se na 

formulação clássica (merum imperium est habere gladii potestatem ad animaduertendum facinorosos homines), 

um direito que pertence de pronto apenas ao princeps (tal qual na posição de Lotário) e que só pode ser 

concedida specialiter por lei ou por constituição imperial (ibid. lib. III, cap. III, p. 345-348; lib. III, cap. XXVIII, 

p. 440-446).  
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Ao longo do século XVI a continuidade, até então, inconteste da doutrina dos 

Glosadores e dos Comentadores foi desafiada. Não é à toa que um dos objetivos cativos dos 

humanistas jurídicos franceses era o de restaurar o sentido histórico do ius Romanorum, 

depurando-o do olhar anacrônico dos Glosadores e dos Comentadores. Em sua querela com 

Lotário, Azo dissera que o princeps era possuidor de uma iurisdictio plenissima, mas que esse 

patamar de poder político e de dignidade eram apenas parte de um universo normativo 

complexo, não de uma hierarquia de pura verticalidade. Assim, os medievais fundamentaram 

a sua factual pluralidade política e normativa por meio da aproximação dos institutos da 

iurisdictio e do imperium, erigindo um ius commune e um sistema estratificado de poderes. A 

visão de Irnério e de Bártolo era tomada por míope. Isso ocorria também, porque o mundo ao 

redor dos juristas seguira adiante, desautorizando as velhas certezas de Bolonha.  

Não é difícil fazer as devidas comparações. Se já com Baldo de Ubaldis percebemos 

pontos de fratura, ainda na Itália do século XIV e no universo do ius commune, é evidente 

dizer que o panorama francês dos Seiscentos era muito distinto. Mesmo com toda a 

fragmentação feudal e as identidades provinciais que ainda persistiam – e assim o foi, no 

limite, até a tomada da Bastilha –, apesar da diferenças normativas dos territórios do norte 

(pays du droit coutumier) e do sul (pays du droit écrit), a França possuía sua monarquia como 

um elemento de certa identidade frente ao caos, um símbolo unificador do corpo político. 

Nesse estado de coisas, foi perfeitamente crível que os juristas aspirassem por uma 

centralização do poder e do direito na forma de uma unidade jurídica. Nesse ponto, certeira é 

a posição de L. Mannori quanto ao seu balanço geral da quaestio: 

Con tutto ciò, sarebbe un errore concludere che la grande disputa cinquecentesca 

abbia costituito soltanto un futile prodotto della giurisprudenza elegante. Essa è stata 

in realtà l’occasione per segnare il punto massimo fino al quale la coscienza giuridica 

della nuova epoca è disponibile a rivedere le rappresentazioni funzionali proprie della 

tradizione precedente. I giuristi, cioè, non ripongono il binomio ‘iurisdictio-imperium’ 

nella vetrina delle curiosità antiquarie per sostituirlo con un’altra dogmatica delle 

funzioni pubbliche, fondata su nuovi principii. Essi possono invece permettersi di 

dimenticare la trama erudita del dibattito in quanto il punto d’arrivo sostanziale a cui 

quest’ultimo è pervenuto è per loro del tutto appagante, e può esser mantenuto lungo 

tutto il corso dell’età moderna anche nell’ambito di contesti in corso di rapida 

evoluzione430.  

 

Foram os humanistas franceses – antes ou, pelo menos, independentemente do 

jusracionalismo sistemático que seria a marca do século XVII – os primeiros jurisconsultos a 

tomarem para si os ideais modernos e, por essa razão, tomaram a via oposta à do mos italicus. 

 
430 L. MANNORI, Per una…’, cit. (nota 298), 1990, p. 408. 
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Os humanistas queriam afirmar uma posição mais radical e apropriada ao seu tempo, mais 

profunda do que a opinio Lotharii. Em prol da centralização administrativo-burocrática e 

jurídica dos ainda nascentes Estado-nação cindiram aqueles institutos, tencionando um 

sistema normativo e político com vistas ao centro. O monarca é percebido (histórica e 

dogmaticamente) como 0o ponto de foco das lentes da centralização, detendo uma summa 

potestas que lhe é particular e inerente à sua posição na gerência da comunidade jurídico-

política. À iurisdictio e ao imperium cabiam um novo papel: o de estruturação das atividades 

judicantes e executórias. Antes do que “absolutistas” – como ainda são correntemente são 

descritos –, os romanistas e legistas franceses foram primordialmente artífices de uma 

formulação nova de direito público. Essas mesmas considerações cabem a outro humanista 

em particular, cuja relevância não pode ser minimizada na história do direito público e do 

pensamento constitucional, Jean Bodin.  

 

IV. Jean Bodin e a iurisdictio: a emergência da teoria da soberania  

Nossa incursão na leitura moderna da iurisdictio não poderia desconsiderar Jean 

Bodin, um dos juristas e teóricos políticos mais conhecidos da história moderna – 

paradoxalmente, hoje um dos menos lidos e menos comentados. A mais óbvia razão é o 

sucesso que a teoria juspublicística e política de Bodin gozou na Europa: por muitos, Bodin 

foi entusiasticamente incorporado como arquiteto de uma teoria bem definida dos 

fundamentos da comunidade jurídico-política (res publica); para outros, seus escritos 

passaram a representar um verdadeiro nêmesis que precisaria ser subjugado. Certo é que, seja 

no direito público, na filosofia política seja na teoria do Estado, ninguém poderia ignorar as 

proposições do jurista, um refinado teórico da Modernidade, de modo que não se furtaram de 

comentá-lo esmeradamente; a de partir de interpretações de suas teses, autores de escol como 

os juristas Charles Loyseau, Hugo Grócio, Samuel Pufendorf, Johannes Althusius, Jean 

Domat e Christian Thomasius, além de filósofos como Thomas Hobbes e Charles-Louis 

Montesquieu. O Estado tomou a formulação da soberania como um pilar quase incontestável 

até pelo menos o pós-guerra do século passado. Não gratuitamente, à época, um ainda jovem 

Carl Schmitt dedicou fôlego para examinar as análises de Bodin no primeiro capítulo de Die 

Diktatur (1921), reflexões que se mantiveram evidentes na sua própria formulação de uma 

teoria da soberania em Politische Theologie (1922).  
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Contudo, há uma segunda razão, a nosso juízo mais relevante, para levar a análise até 

Bodin, e ela é a profunda filiação dos seus escritos com a considerável literatura dos livros de 

iurisdictione et imperio até então analisados. A expressão “teórico da soberania”, 

frequentemente utilizada para sintético retrato, obscurece o fato de que Bodin foi moldado 

pela educação do mos Gallicus. Quiçá Bodin tivesse obtido êxito em se estabelecer como 

docente em Toulouse na década de 1950, sua produção final teria incluído, sem sombra de 

dúvidas, um bom número de tratados ao estilo de Coras e Cujas. A teoria da soberania de 

Bodin não foi extraída de um sistema dedutivo-lógico (como seria para Hobbes) nem 

compreendida com uma necessidade da razão (tal qual a passagem do direito público em 

Kant), e sim, discussões alongadas de fontes histórico-jurídicas mediante um consciente rigor 

metódico. O próprio Bodin apontou que o êxito de uma empreitada definitiva acerca da 

relação entre direito público e autoridade soberana – donde, de Aristóteles à Bártolo, a seu 

juízo, o fracasso era inegável– era a moderna formação jurídica.  

Historicizar o pensamento jurídico de Bodin, reinserindo-o no panorama do 

humanismo jurídico vigente em seu tempo constitui nosso pressuposto ao analisar esse jurista 

precisamente como uma parte da história da disputatio de iurisdictione. Não sendo o intuito 

desta seção abordar em minúcias a teoria da soberania de Bodin, propomos, todavia, que ela 

seja lida à luz da literatura jurídica humanista da iurisdictio e do imperium. As linhas 

fundamentais da Modernidade jurídica para a quaestio são identificáveis em suas páginas: a 

ascensão do poder soberano na teoria de Bodin, sobre o qual se situam todas as demais 

autoridades juridicentes, é o fecho de um processo cujo traçado se dera ao longo do debate 

jurídico do século XVI. 

 

4.1. Bodin e o humanismo jurídico 

Jean Bodin (ca. 1530-1596)431, nascido em Angers, era oriundo de uma família 

burguesa razoavelmente abastada e não politicamente irrelevante, tendo gozado durante toda a 

 
431 A bibliografia respectiva a este capítulo se divide ora nos trabalhos que, detidos em Bodin – o jurista e seu 

pensamento –, o  inserem no contexto do humanismo jurídico e da França do século XVI, ora naqueles outros 

textos, igualmente relevantes, voltados para seu papel na formulação da doutrina da soberania moderna. Além 

das obras gerais acerca do humanismo jurídico (opera cit. nota 279), tomamos as seguintes obras específicas 

acerca do pensamento jurídico e teórico de Bodin como as referências básicas: ROGER CHAUVIRE, Jean Bodin: 

auteur de la « République », Paris, Ancienne Honoré Champion, 1914; PIERRE MESNARD, Jean Bodin a 

Toulouse in Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, vol. 12, n. 1 (1950), p. 31-59; PIERRE MESNARD, Jean 

Bodin en la Historia del Pensamiento, Madrid, Instituto de Estudios Politicos, 1962; SARA MIGLIETTI, Tra 

pubblico e privato. Osservazioni sul pensiero etico e politico di Jean Bodin, Tesi di laurea specialistica 
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vida dos favores de Gabriel Bouvery, o influente Bispo de Angers. Sua cidade natal ela 

própria era um centro de movimentação cultural: nos anos em que Bodin aprendia os 

rudimentos das letras na infância, Eguinaire Baron lecionava naquela Universidade. Enviado 

por volta dos 14 anos para ser educado em um mosteiro da Ordem dos Carmelitas, em 1545, o 

então noviço Jean Bodin, em virtude de sua reconhecida competência nos estudos, foi enviado 

foi a Paris para continuar seu studium generale em um ambiente intelectual bastante eclético. 

Seu currículo à época envolvia teologia, filosofia escolástica e direito canônico, enquanto no 

ambiente universitário, Pierre de la Ramée chocava colegas em sua insurgência por um novo 

método retórico-dialético (trata-se do mesmo Petrus Ramus contra quem Antônio de Gouvêia 

se insurgira). Não são claras as razões do abandono da trilha teológica: em 1549, plenamente 

secular, Bodin conduz um famoso caso de bruxaria em Nantes. 

Por volta de seus 20 anos (circa 1550) Bodin se mudou para Toulouse, passando assim 

a frequentar sua Universidade, instituição famosa por receber grande afluxo de estudantes do 

sul da França e da Itália. Toulouse era, sobretudo, um pináculo da filosofia humanista italiana 

e do aristotelismo; nos estudos jurídicos, ao contrário da Bourges de Douaren, os humanistas 

conviviam com um dos remanescentes conclaves do mos italicus. Ao mesmo tempo, era uma 

cidade habitada por uma elite de inspiração conservadora, um Parlement fidedignamente 

monarquista – um dos mais sanguinários quanto aos julgamentos por heresia – e um sem-

número de procureurs, avocats e conseillers apoiadores do projeto de centralização em curso 

pela dinastia dos Valois. Toulouse continha verdadeiros dois mundos: ao mesmo tempo em 

que fomentava, com orgulho, a tradição intelectual medieval, esboçava uma estrutura 

administrativa e judiciária moderna aos moldes parisienses, extremamente atrativa às 

preferências políticas majoritárias entre os humanistas.  

 
(Filosofia e forme del sapere), Università di Pisa, 2008; S. MIGLIETTI, Introduzioni in BODIN, JEAN Methodus ad 

Facilem Historiarum Cognitionem, Ed. Sara Miglietti, Pisa, Edizioni della Normale, 2013, p. 5-58; ALBERTO 

RIBEIRO G. DE BARROS, A teoria da soberania de Jean Bodin, São Paulo, Unimarco/Fapesp, 2001; DOUGLAS 

FERREIRA BARROS, Julgar a República: Método, soberania e crítica à liberdade no Methodus de Jean Bodin, 

Rio de Janeiro, Loyola-Discurso, 2012; MARTA NUNES DA COSTA, Origens do Conceito de soberania: diálogo 

entre Bodin e Althusius, in Filosofia Moderna Contemporânea v. 2, n. 2 (2014), p. 70-79; JULIANA 

NEUENSCHWANDER MAGALHÃES, Formação do Conceito de Soberania: História de um Paradoxo, São Paulo, 

Saraiva, 2016; SANDRA A. RISCAL, O conceito de soberania em Jean Bodin: um estudo do desenvolvimento das 

ideias de administração pública, governo e Estado no século XVI, Tese (Doutorado em Educação), Faculdade de 

Educação, Universidade Estadual de Campinas, 2018; HOWELL A. LLOYD, Sovereignity: Bodin, Hobbes, 

Rousseau in Revue Internationale de Philosophie, v. 45, n. 179 (1991), p. 353-379; H. A. LLOYD (ed.), The 

Reception of Bodin, Leiden/Oxford, Brill, 2013; H. A. LLOYD, Jean Bodin, ‘This Pre-eminent Man of France’: 

An Intellectual Biography, Oxford, Oxford University Press, 2017; RICHARD TUCK, Jean Bodin in The Sleeping 

Sovereign: The Invention of Modern Democracy, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 1-62. 
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Sendo assim, Bodin formalmente iniciou seus estudos no currículo bartolista 

convencional através dos comentários aos títulos do Corpus Iuris Civilis. Como Alciato antes 

dele, Bodin desenvolveu rapidamente grande antipatia pela velha metodologia do estilo 

italiano. O jovem jurista tinha com o bartolismo uma divergência profunda: ante a ciência de 

teor universalista do bartolismo; para Bodin, o corpo do direito romano nada mais era do que 

uma tradição jurídica ao lado de todas as outras. Entenda-se bem: Bodin não discordava de 

que o direito romano era um produto histórico caracterizado por grande inventividade, 

complexidade técnica e sofisticação; outrossim, Bodin não poderia concordar com a inserção 

impensada a um pretendo ius commune autorizado a regular o direito da moderna França. 

Não surpreendentemente, seu repúdio ao mos Italicus inicialmente o aproximou da 

produção do mos Gallicus, em Toulouse bem representada pelos professores Jean de 

Boyssoné (ca. 1500-1558), Arnaud Du Ferrier (1508-1585), Étienne Forcadel (1519-1578) e 

Jean de Coras. Seu temperamento certamente era o de um humanista, e Bodin ora louva as 

conquistas do humanismo, ora não tem pejos em escarnecer de certos humanistas franceses 

(como Cujas, colega de estudos e rival em docência), tratando-os como meros antiquários 

mais interessados em quantidades de sílabas do que em justiça e equidade432. Seu domínio 

técnico e erudito do latim foi testado com a tradução latina de um poema grego de Opiano de 

Apaméia (Oppiani De Venatione, 1555). Todo seu afã humanista – sobretudo, pelo caminho 

do progresso pela educação – foi registrado em 1559, em meio a uma tensão política pela 

construção de uma nova escola aos moldes humanistas em Toulouse, seguindo o modelo do 

College de Trois Langues financiado duas décadas antes na capital pelo rei Francisco I por 

sugestão de Guilherme Budé. Na Oratio de instituenda de republica juventute ad Senatum 

populumque Tolosatem, vemos não apenas um ferrenho discurso em prol da expansão do 

ensino público francês, mas uma prova inconteste da marca que o mos Gallicus teve nos anos 

de formação universitária de Bodin433.  

 
432 Bodin, Methodus, 87, no qual escarnece de Cujácio; cf. Methodus, p. 5-6, em que os humanistas são elogiados 

por suas contribuições; Oratio, p. 10. 
433 A oração toulousiana de Bodin é parte de uma anedota conhecida. Seguindo os passos do pai, o rei Henrique 

II decidira no ano de 1551 destinar verbas para a construção de dois grandes colégios humanistas, um na capital, 

e outro em Toulouse, que se chamaria College de l’Esquille. Tragicamente para os humanistas, o longo período 

entre a destinação da verba e a efetiva realização do projeto foi suficiente para que um lobby de mercadores 

ganhasse força no parlament, destinando todos os recursos para a construção de uma nova ponte similar a que se 

construíra sobre o Sena no ano anterior. A despeito de seus esforços ciceronianos com a Oratio, Bodin – que não 

deixa dúvidas acerca de seu interesse em lecionar ou mesmo dirigir o novo collegium trilíngue – perdeu a causa. 

Justiça seja feita diante das prioridades, a Pont-Neuf de Toulouse permanece de pé; o College de Trois Langues 

construído em Paris, por sua vez, viria a se tornar o Collège de France. A respeito da Oratio veja-se A. R. G. DE 
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Em 1560, o jurista se fixou em Paris. As ligações dos círculos humanistas de Toulouse 

com a capital eram um frequente canal para a promoção profissional e acadêmica dos 

humanistas. Mencione-se que, naquele mesmo ano, o jurista Michel L’Hospital, também 

formado em Toulouse, foi nomeado Chanceler da França, e era um amigo íntimo do advocat 

humanista Guy Du Faur de Pibrac (1529-1584), colega de Bodin nos bancos universitários de 

Toulouse e, então, seu patrono na capital. Atuando no Parlement ao longo daquela e da 

década seguinte, informado pelas fontes históricas do passado e pela complexa situação 

política, social e religiosa do seu tempo, Bodin produziria suas grandes obras.  

Impossível deixar de destacar que os escritos principais de Bodin foram produzidos ao 

longo de duas décadas particularmente tempestuosas do século XVI. Após décadas de conflito 

entre as três principais monarquias europeias – francesa, inglesa e espanhola –, o projeto de 

centralização de França sofria seus revezes em uma aguda crise econômica derivada dos 

custos das guerras anteriores contra Inglaterra, Itália e Espanha, bem como de políticas 

internas ainda bastante incertas. As Guerras de Religião seguiam seu curso: as dissidências 

protestantes se acumulavam no território francês, sem uma geopolítica clara entre católicos e 

huguenotes como aquela que ocorria nos reinos da Alemanha. A política religiosa de 

Henrique II tinha sido muito mais agressiva do que a de Francisco I. Poucos meses antes da 

morte do rei a assinatura dos conjunto de tratados de Cateau-Cambrésis (1559) pelas 

potências europeias representava uma mudança de foco: o inimigo a ser combatido não era 

aquele que tomava as fronteiras, mas sim, os rebeldes que já estavam nelas. Ao curto reinado 

de Francisco II (1559-1560) e à regência da rainha Catarina de Médici (1561), se sucederam 

os governos dos filhos do casal, Carlos IX (1560-1574, que assumiu o trono aos tenros 10 

anos de idade) e Henrique III (1574-1589), o Duque de Anjou. Todos tendo que presidir uma 

França profundamente dividida: as últimas grandes famílias aristocráticas disputavam entre si 

o encabeçamento do projeto monárquico, enquanto huguenotes e povo comum se rebelavam e 

fomentavam guerras civis.  

Na França, os huguenotes ganharam, precisamente nesses anos, seus próprios 

campeões no reino do saber. As ideias que, até então, circulavam em panfletos dão lugar às 

elaboradas teses da resistência civil e da soberania popular registradas através da vigorosa 

pena de monarcômacos como o romanista-humanista François Hotman (1524-1590), o 

teólogo Théodore de Bèze (1519-1605) e o errante erudito Philippe Du Plessis-Mornay (1549-

 
BARROS, A teoria da soberania, cit. (nota 430), 2001, p. 48-54; P. MESNARD, Jean Bodin à Toulouse, cit. (nota 

430), 1950, p. 31-59; H. A. LLOYD, Jean Bodin, cit. (nota 430), 2017, p. 37-48. 
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1623). Com a lembrança ainda vívida do Massacre de Vassy (1562) e da Noite de São 

Bartolomeu (1572), esses representantes letrados dos huguenotes questionavam a posição 

monárquica quanto às questões religiosas, advogavam em favor de critérios jurídicos e 

normativos capazes de distinguir um reinado legítimo de uma tirania e produziram, assim, os 

primeiros textos fundantes do constitucionalismo moderno (com Hotman) e do contratualismo 

(com Mornay) 434. Marcados todos por teorias que tendem a pôr freios ao poder soberano 

(Populus universus Rege potior est), esses autores não eram antimonarquistas, mas 

basicamente opositores da política da dinastia dos Valois. Sua teoria da resistência legítima 

não advogava em favor do papel ativo da turba multa, mas precisamente dos magistrados e 

oficiais que, como cotutores da administração da res publica e parte da relação tripartite (res-

populus-magistratus), eram munidos do poder-dever de afastar qualquer guardião real 

suspectus em nome do verdadeiro poder soberano, o populus. 

Ao mesmo tempo em que a visão unificada do poder do soberano precisava responder 

contundentemente aos monarcômacos e seus simpatizantes, era igualmente necessário tornar 

defensável a ideia da unicidade jurídica do summum imperium (na França, nas mãos do rei). 

Uma vez que os expedientes medievais estavam fora de cogitação aos olhos de um humanista 

– sobretudo de Bodin, muito menos tolerante do que Cujas ou Doneau com a herança 

bartolista –, a quaestio de iurisdictione et imperio levantada desde Alciato era o caminho 

lógico para ser seguido pelo jurista. Viu-se que estava cristalizada uma tendência da qual 

Bodin também partiria: ancorados nas fontes romanas, os humanistas pugnavam: (1) a 

 
434 Sob a rubrica “monarcômacos” são agrupados um grande número de autores que, sobretudo nos anos de 1970 

e 1980, produziram uma série de obras de caráter antitirânico e antiabsolutista: não apenas os huguenotes 

franceses, portanto, mas também os eruditos calvinistas britânicos como John Knox e George Buchanan, e 

mesmo católicos como Juan de Mariana e Francisco Suarez, grupo que aponta o poder papal como controlo 

efetivo dos excessos potenciais da monarquia. Em forçoso resumo dos textos, a história da teoria monarcômaca 

francesa está centrada na Francogallia (1573) de François Hotman, o tratado Du Droit des Magistrats (1574) e 

no Vindiciae Contra Tyrannos (1579) de Philippe Du Plessis Monay, veiculado através do pseudônimo 

Stephanus Junius Brutus. Esses autores não eram simplesmente advogados de uma resistência armada radical à 

política de perseguição religiosa. Intelectuais de seu tempo, versados em direito romano, direito canônico e 

direito francês, seus argumentos são todos oriundos da mesma gramática utilizada pelo humanismo jurídico. Do 

direito romano, todavia, os monarcômacos buscaram justificar a possibilidade jurídica de resistência popular 

como expressão da soberania popular.  Suas teorias derivam de uma interpretação própria da lex regia romana e 

da doutrina da iurisdictio mandata, fazendo com que a resistência fosse um ato válido de reivindicação da res 

publica pelo populus liber – inserido na categoria de universitas –, um ato de reivindicação do verdadeiro 

proprietário da soberania. A Vindiciae de Mornay, em particular, ensaia uma teorização do poder constituinte: 

sendo a universitas maior do que o actor/procurator que constituiu, os reis são quasi Actorem publicum. Roma é 

maior do que César. Veja-se D. LEE, The Origins, cit. (nota 3), 2016, p. 120-157; H. A. LLOYD, Jean Bodin, cit. 

(nota 430), 2017, p. 107-114; FRANK VIANA CARVALHO, O Pensamento Político Monarcômaco: da limitação do 

poder real ao contratualismo, Tese (Doutorado em Filosofia), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, 2007; SILVIO GABRIEL SERRANO NUNES, As Origens do 

Constitucionalismo Calvinista e o Direito de Resistência: a legalidade bíblica do profeta em John Konx e o 

contratualismo secular do jurista em Theodóre de Bèze, Tese (Doutorado em Filosofia), Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2017.  
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separação conceitual entre iurisdictio (= mixtum imperium) e merum imperium, recusando o 

conceito de iurisdictio da tradição medieval; (2) a formação de uma categoria autônoma ao 

exercício do poder, inalienável, superior à esfera da política quotidiana e da governança (por 

uns, identificada com o merum imperium; por outros, em termos como summa potestas, 

maiestas, maius imperium etc.), pertencente ao titular máximo do imperium da res publica 

(seja este o populus seja através de uma lex regia, transferido ao princeps/rex); (3) a aplicação 

desses pressupostos ao sistema de magistraturas, aproximando-as todas, em linhas gerais, de 

formas de iurisdictio mandata.  

Embora a crítica humanista não tenha sido de forma alguma ignorada – como 

demonstrou Guido Rossi, mesmo os tradicionalistas passariam a construir suas argumentações 

se valendo de alto rigor filológico e variedade de fontes435 – , muitos ainda poderiam dizer 

que não havia clareza suficiente na formulação dos humanistas, especialmente no que tocava 

ao mixtum imperium, à iurisdictio simplex e ao ius magistratus. Nesse sentido, ao começar 

seus comentários sobre a mesma lex de imperio (D. 2.1.3) em publicação de 1558, o bolonhês 

Giovanni Bologneti (1506-1576) assim se expressou: “ista varietate opinionum causatur 

confusio magna in intellectu legis”436. Longe de ser uma divisão meramente de duas 

diferentes escolas, a fundamentação jurídica de um poder soberano centralizado e unívoco 

construída pelos humanistas ainda sofria resistências da teoria pluralista de poder. Mesmo 

autores sensíveis às críticas filológicas do mos Gallicus resistiam em aceitar que as funções 

juridicentes não constituíam, por regra, ius proprium dos magistrados, mas um mero uso ou 

usufruto do poder, na esteira de Alciato; igualmente, àqueles que ainda valorizavam a tese da 

iurisdictio-genus (ainda que, agora, na forma de um imperium-genus), parecia temerário 

afirmar que tais funções eram no fundo totalmente apartadas da categoria plena de poder.  

Como os críticos dos humanistas, Bodin também não acreditava que o instituto da 

iurisdictio mandata havia sido plenamente compreendido, não de modo a explicar a relação 

entre o imperium do princeps (o soberano) e a iurisdictio-mixtum imperium dos magistrados. 

 
435 G. ROSSI, Deconstructing iurisdictio, cit. (nota 238), 2010, p. 75-81.  
436 Bologneti, In primam Digesti veteris repetitiones, n. 1, fol. 187r. Ainda no final do século, em 1596, 

dissidentes não eram incomuns. Em seu Tractatus de Iurisdictione atque Imperio, de 1596, Hierônimo Muscônio 

[Musconius] fez uma apologia convicta do esquema bartolista da iurisdictio. Por meio de “contracitações”, ele 

tentou demonstrar que o animadvertere do texto de Ulpiano não significava apenas estritamente executio em 

causas criminais, mas um geral e neutro vertere animum, atque mentem. Merum imperium deve ser então, para 

Muscônio, suprema potestas. (Muscônio, Tractatus, n. 44). Jacopo Menóquio [Menochio] (1532-1607), em seu  

póstumo De imperio et iurisdictione de 1622, por exemplo, embora aceitasse a concepção humanista de merum 

imperium como coercitio criminal, de resto aderia o velho esquema de Bártolo, especialmente a bifurcação de 

iurisdictio-genus, buscando preservar a unidade da categoria (Menóquio, De imperio et iurisdictione, l. 1, cap. 2, 

p. 2). 
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Em um reino vasto como a França do século XVI, repleto de magistrados que há mais de 

século exerciam suas funções de modo independente da Coroa, a harmonização entre a 

atuação dos magistrados e o poder soberano do monarca era um desafio que não fora vencido 

totalmente.  

Vê-se, assim, que o contexto intelectual dos juristas trazia seus próprios desafios nos 

anos em que Jean Bodin escreveu, mesmo da Île-de-France estava ciente das turbulências que 

se passavam no reino. Pode-se imaginar a ansiedade crescente do avocat que, durante toda a 

vida, residiu em ambientes majoritariamente favoráveis à dinastia Valois e ao projeto de 

centralização administrativo-burocrática de um reino repleto poderes remanescentes do velho 

feudalismo (que, não podendo ser extirpados, deveriam ser alocados em uma nova forma de 

analisar o próprio poder público).  

Sem a inclinação para formalizar uma fundamentação puramente teológica ou 

teocrática do imperium (este seria o trabalho de Jacques Bossuet, ele sim, verdadeiro 

representante do pensamento teocrático absolutista) e com ojeriza ao pensamento dos 

monarcômacos a respeito de um difuso e perpétuo direito de resistência, Bodin se voltou à 

história do direito e à discussão de iurisdictione et imperio com um intuito que passava 

bastante longe do conceito oitocentista de “absolutismo”.  O leitor de Bodin fica rapidamente 

ciente de que seu projeto era mais ambicioso do que uma mera tese de circunstância; o jurista 

acreditava que, desvelando os arcana imperii437 do direito público, seria possível encontrar a 

chave da conservação do status rei publicae. Com o característico vigor dos textos 

 
437 A expressão arcana imperii nada tem de novo: o termo arcana domus, em referência ao palácio imperial, é 

referido em Res gestae divi Augusti (6.1), e se consagrou nesta e nas demais formulações latinas (arcana 

dominationis, arcana imperii, arcana domus) nas análises de Tácito quanto ao imperador Tibério (Ann. 1.6; 

2.36; 2.59 e Hist. 1.4.2). Na idade Média, assim como a expressão arcana Dei, o termo arcana imperii dizia 

respeito ao caráter religioso da investidura dos reis. Situava-se teoricamente em um plano transcendente e alheio 

ao conhecimento humano, pois os prestígios não se explicam, e os mistérios não se desvendam. Não seria essa a 

concepção do humanismo cívico italiano que, desde Maquiavel (ragione di stato), recuperara da filosofia romana 

a central investigação da scientia reipublicae gerendae em meio aos conflito facciosos inevitáveis de toda res 

publica. Neste ponto – nada antiaristotélico – Bodin assume como central desde o seu Methodus (p. 89; 270) o 

problema jurídico-político de dar a conhecer os principum sophismata ou imperii arcana. Não a todos, 

naturalmente: os imperii arcana competem, para Bodin, ao soberano e aos seus auxiliares, que devem estar 

versados na racional arte da administratio da coisa pública, uma publici iuris disciplina. O termo se consagrou 

pouco depois na literatura através do livro do juspublicista e humanista germânico Arnold Clapmar (1574-1604), 

De Arcanis rerum publicarum libri sex (1605, póstumo), ardoroso leitor das obras de Bodin. Clapmar tomou os 

arcana dominationis como um conjunto de técnicas secretas (artes abtrusae) – nem por isso religiosas, mas 

rationes scientiae civilis – que o soberano lança mão para salvaguardar seu ius imperii. Vê-se como Bodin se 

situa assim, também, na história da doutrina da razão de Estado. Veja-se M. SENELLART, As artes de governar, 

cit. (nota 8), 2006, p. 263-294.  
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humanistas, pôs-se a trabalhar para responder o que qualifica como quaestiones obscurae et 

difficiles438.  

 

4.2. O Methodus (1566, 1572): imperium, iurisdictio e a primeira aparição da 

soberania através de uma História comparada do Direito 

A primeira edição do Methodus ad Facilem Historiarum Cognitionem foi lançada em 

Paris em 1566, seguida, em 1572, por uma segunda edição com consideráveis e numerosos 

acréscimos. Bodin já estava seguindo as pistas intelectuais que levariam às formulações de 

seus Lex Six livres de la République. A obra é tomada até hoje como um dos pontos de partida 

da tradição da metodologia histórica francesae também como um texto inserido no 

constitucionalismo incipiente da primeira Modernidade.  

É forçoso ressaltar que, para a formação jurídica de Bodin, todavia, o conhecimento 

histórico era não um passatempo erudito, mas a conditio sine qua non para conhecer o Direito 

– sem deixar de levar em conta que, até o final daquele século, também as futuramente 

batizadas Teoria Política e Economia Política eram nada mais do que domínios dos juristas. O 

Methodus é a obra de um jurista da estirpe dos Cultos, e seu mais longo e famoso (De Statu 

Rerumpublicarum) garante por seu próprio mérito o status de um tratado de direito público e 

filosofia política, para Bodin inseparáveis. Nessa obra, afiou as diretrizes metodológicas que 

guiariam seu trabalho e, especialmente na sua segunda edição (que, nesta tese, é o  objeto de 

todas as referências), preparou o terreno para sua teoria da soberania. Como destacou V. 

Piano Mortari, “scienza giuridica, filosofia, storiografia, analisi comparative, e sociologiche 

fornivano sempre gli argomenti di sostegno ai pensieri di Bodin”439.  

Bodin parte de um pressuposto bem-conhecido dos Cultos, especialmente por aqueles 

dedicados à história jurídica de França: nenhuma tradição nacional poderá representar a 

humanidade como um todo ou, pelo menos, não isoladamente. Bodin não pretendia tecer uma 

narrativa de história nacional ou citadina aos moldes de Maquiavel ou Guicciardini, mas sim, 

identificar os traços históricos comuns a todas as nações: em um projeto que já nascia 

comparativo e metódico, Bodin substituiu a ratio scripta medieval por uma concepção mais 

radical da Historia magistra vitae. A história é, em si mesma – sem o cuidadoso olhar do 

jurista – um caótico catálogo de leis, costumes, instituições e eventos irrepetíveis. Para extrair 

 
438 Bodin, Methodus, p. 260.  
439 V. PIANO MORTARI, Il potere sovrano…, cit. (nota 298), 1973, p. 105.  
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dela um conhecimento racional e unificado do real, a história jurídica romana deveria ser 

estudada juntamente com a de outras nações. Afastando-se da tradição medieval das crônicas 

– que transformavam a história mais em um gênero jornalístico ou ensaístico do que em uma 

scientia –, estava convicto de que somente a abordagem de direito comparado e histórico 

poderia dar conta de tal grande tarefa. Escrever a história tampouco é sinônimo de reconstituir 

uma mera cronologia natural (ordo temporum ou ordo naturalis) dos eventos, mas de 

conscientemente construir a partir daquela uma ordo artificialis, erigida de modo sistemático 

e comparativo sobre o material histórico, sem privilegiar, tampouco olvidar, nenhuma 

experiência histórica.  

Indo além de predecessores humanistas como Maquiavel, e não sem inspiração 

ciceroniana, para Bodin o objeto da História, enquanto disciplina, é a res publica (ou mais 

precisamente, o rerumpublicarum status)440, decantada através do escrutínio cuidadoso dos 

institutos jurídicos, dos costumes e das leis. Por isso, todo historiador deve ser, para Bodin, 

um erudito historiador do direito e das instituições. Da ênfase sobre tais elementos decorrem 

duas consequências. A primeira consequência é o historicismo, plenamente compartilhado 

com os autores da Escola Culta: o estudo das diferentes tradições jurídicas radicadas no tempo 

embasa uma visão diacrônica da história, percebendo a particularidade das nações por meio 

de suas trajetórias normativas individuais. A segunda consequência, no entanto, é a de que 

essa ênfase historicista francamente revela a ambição da teoria de Bodin em seu elemento 

universalizante: as mesmas tradições que permitem ao jurista perceber as diferenças entre as 

histórias jurídicas nacionais são precisamente as condições para uma genuína História 

Universal do direito441 capaz de transcender localismos, regionalismos e paroquialismos. A 

melhor parte da história universal está escondida e precisa ser desvelada (in historia iuris 

universi pars optima latet442). Se os princípios genuinamente universais do Direito – 

mormente, no que interessa a Bodin, do direito público e da teoria política – são extraídos da 

comparação de experiências passadas, a História do Direito não é uma mera ciência auxiliar à 

jurisprudência, mas algo que lhe permite conhecer suas concretas bases como jurisprudência. 

A pretexto de fornecer as categorias fundamentais da interpretação historiográfica, o 

 
440 Bodin, Methodus, p. 18 (já no prefácio); p. 261. 
441 O historicismo não é de se espantar. Uma tendência à sistematização e ao universalismo era peculiar a alguns 

Cultos como Coras e Doneau, enquanto ausente em outros. A inventividade de Bodin está em sua combinação. 

Se Bodin condenava os autores do mos Italucis por transformarem as fontes do direito romano em um objeto de 

fetiche anistórico, o jurista de Toulouse também tinha fortes reservas a alguns de seus colegas romanistas, tendo-

as expressado particularmente contra Jacques Cujas. A crítica filológica permaneceria incompleta ao insistir em 

enfatizar em uma experiência nacional (romana) à revelia das demais tradições jurídicas.   
442 Bodin, Methodus, p. 8. 
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Methodus apresenta sua própria explicação acerca da origem, dos fundamentos – e também 

dos limites – da legítima autoridade pública.  

Em princípio, o jurista introduz o tema da potestas aos moldes clássicos. Assim como 

a maior parte da tradição desde Aristóteles, Bodin não nega a política como um fenômeno 

associativo inerente às famílias, às associações e às uniões de modo mais amplo (clãs, 

vilarejos, cidades etc.)– as primeiras autênticas experiências políticas do homem. A tendência 

à associação dos homens é uma constante em toda a tradição de pensamento clássica. Em uma 

família, afinal, há aquele que detém o imperium domesticum (ou potestas domestica), 

categoria que o distingue dos demais membros do grupo – no caso romano: esposa, filhos e 

escravos – e também qualifica a própria existência de uma entidade associativa de tipo 

familiar. Igualmente, outras formas de associação também se caracterizam por alguma forma 

de expressão privada de imperium ou potestas, desde a relação de tutela, dos collegia e 

corporações privadas até as mais populosas tribos. Todos esses núcleos humanos possuem seu 

próprio regramento, seja ele oriundo do direito natural seja das convenções. Para Bodin, no 

entanto, a analogia não pode ser levada para além disso, servindo a apresentação do poder 

familiar tão somente como uma antessala para o poder público. Enquanto o imperium das 

demais associações é privado e moderado (diz respeito, portanto, às relações jurídicas dos 

seus partícipes), o imperium da comunidade política é público e diz respeito à universalidade 

dos cidadãos.   

Como Le Caron e Tavard, Bodin entendia que ainda que a política e o poder eram 

fenômenos espraiados por todas as esferas intersubjetivas, havia uma diferença qualitativa 

entre a comunidade política e os demais grupos humanos. A definição bodiniana de res 

publica – e, lembremo-nos, a história nada mais é do que a observação metódica das 

instituições da comunidade jurídico-política – não a toma como uma versão agigantada de 

comunidade familiar ou collegium, mas sim, como o governo de todas as formas associativas 

sub unum et idem imperium443. Essa natureza pública que emana da res publica fundamenta 

seu amplo governo. jurisdição e amplo escopo (summum, no entanto, não é absolutum)444.  

 
443 “Republica nihil aliud sit, quam familiarum, aut collegiorum sub unum et idem imperium subiecta multitudo”, 

Bodin, Methodus, 136. Veja-se assim que embora essa definição de res publica tenha se tornado conhecida no 

principiar de République – iremos retomá-la infra –,estava já presente no Methodus desde a sua primeira edição.  
444 “Sed si plures unum in locum coeant sine legibus et imperiis, si nemo rem communem quae nulla sit, sed 

priuatam quisque teneatur si nullae poena sint improbis, nulla praemia bonis constituta, ubi nam ciuitatis imago 

existire potest?”, Bodin, Methodus, 133-134. Para Bodin, portanto, uma res publica não pode ser definida tão 

somente apelando para uma descrição de suas instituições concretas, de seus magistrados e institutos. 

Poderíamos dizer, em termos mais contemporâneos, que a descrição da estrutura do Estado não dá conta de 
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Bodin acreditava ter assim destrinçado aquilo que faltava às descrições político-

constitucionais de Aristóteles, Políbio e Cícero, o verdadeiro elemento essencial à res publica, 

capaz de – qualquer que seja a nação, qualquer que seja o tempo – adequadamente descrever o 

que é uma comunidade jurídico-política e distingui-la de quaisquer consórcios menores. O 

jurista propositalmente evita incluir em sua definição de res publica um critério normativo de 

legitimidade ou de justiça como, por exemplo, em Cícero445. Quaisquer outros elementos 

visíveis em uma república – participação política, direitos inerentes à cidadania, garantia da 

libertas e salvaguarda da propriedade etc. – são meramente acidentais, consistindo o erro da 

tradição na confusão entre o essencial e o contingente, esclarecimentos que só poderiam ser 

feitos à luz de uma história comparativa e universal do direito446.  

Assim, Res publica nada mais significa do que uma multidão de associações sujeitos a 

um e mesmo [summum et publicum] imperium447. Esse elemento qualificador tampouco tem 

que ver com as dimensões da comunidade política: assim como um elefante e uma formiga 

 
precisar aquilo que é essencial à configuração de uma comunidade política. São apenas formas particulares de 

operacionalizar o poder soberano, o summum imperium da res publica: seu estudo comparativo e histórico é 

apenas o caminho para localizar efetivamente onde se encontra o soberano. 
445 Para Cícero (Rep. 1.39), a res publica também diz respeito a uma multidão de homens, unida 

qualificadamente por dois elementos: iuris consensus e utilitatis communio. Noutro lugar, argumentamos que 

esses vocábulos dizem respeito aos dois diferentes aspectos da teoria ciceroniana da res publica: um elemento 

constitucional e político, cuja ancoragem se dá no direito da civitas (instituições, costumes e leis) e um elemento 

de legitimidade, pré-político e jusnaturalista. Some-se a isso que o aristocrático Cícero parte e aperfeiçoa as teses 

de Políbio: ele não só aceita a tipologia tradicional, mastambém as considerações acerca da constituição mista 

(ou moderada) que, na prática, repousava a maior parte das funções de gubernatio no Senado e nas 

magistraturas. A radical diferença entre ambos é, por evidência, a concepção de soberania (summum imperium) 

de Bodin, completamente ausente no Arpinate, e que o leva a uma definição bastante distinta. Adicionar uma 

categoria normativa de justiça como esta, pensa Bodin, colocaria em xeque – do ponto de vista da abrangência 

explicativa e universal de sua categoria de soberania – chamar de soberano quaisquer impérios marcados por 

grande pluralismo jurídico, como o Império Turco, o próprio Império Romano histórico. Sobretudo, para Bodin a 

definição de res publica deve ser mais ascética, sem conter nenhum traço prescritivo.  
446 Bodin critica toda a tradição política até então, especialmente Aristóteles, por não desenvolverem ou não 

compreenderem adequadamente o conceito de imperium. Se o imperium é, de fato, o núcleo do Estado, qualquer 

teoria política, constitucional ou do direito público seria imprecisa sem ele, e também todos os derivados; o 

conceito de cidadão, por exemplo, inexiste adequadamente sem Estado, já que cidadão é aquilo que goza da 

liberdade e da proteção de um imperium e está sujeito a ele. Aristóteles e todos os seus “seguidores da 

Renascença italiana” (Contarini, Sigonio, Garimberto et al) erraram, explica Bodin, ao definir cidadania através 

de elementos acidentais e atributivos sem perceber esta qualidade essencial. Assim, escreviam de modo a 

explicar a polis ateniense do séc. IV a.C. ou suas cidades italianas, a contar suas narrativas e instituições 

particulares, mas não o fenômeno do ponto de vista universal. Para Bodin, ser cidadão é essencialmente esse sub 

unum & idem imperium subjecta. A sujeição a um único imperium, aquele que define as liberdades comuns, os 

privilégios, as capacidades de participação política e seus limites (Bodin, Methodus, p. 161): é isto, e nada mais, 

para Bodin, que distingue um cives de um peregrinus. Aplicando esse raciocínio (Bodin, Methodus, p. 157-159), 

o jurista chega até mesmo a gracejar a respeito da inutilidade da lex Iulia de civitate que encerrou as Guerras 

Sociais de Roma no séc. I a.C. com os seus aliados: os socii já estavam, para a análise bodiniana, sob a 

respublica de Roma e, mesmo que não habitassem a mesma civitas ou compartilhassem de seu ius civile, 

estavam sob o mesmo poder.  
447 Bodin, Methodus, p. 136 e 138 (respectivamente): “Respublica nihil aliud sit, quam familiarum, aut 

collegiorum sub unum et idem imperium subiecta multitudo (...) Reipublicae definitio à nobis allata, pertinet ad 

vicos, urbes, ciuitates et principatus, quantumuis late pateant, modo eiusdem imperio coerceantur”.   
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são ambos animais, também são rei publicae tanto a pequena cidade de Rágua quanto o 

império tártaro cujos limites desafiam a vista do horizonte. Também é o imperium que 

permite a Bodin distinguir precisamente os termos res publica e civitas. Est’última, 

ciceroniamente falando, diz respeito a um conjunto comum de costumes e leis; uma res 

publica é algo maior do que uma civitas, porque o que é compartilhado entre todos não é o 

conjunto de instituições, costumes e normas, mas a mesma condição sub potestate448.  

Em toda e qualquer comunidade jurídico-política ao longo da história, qualquer que 

seja a forma de seu governo, sublinha Bodin, haverá uma instância única capaz de  (i) 

constituir e desconstituir a autoridade pública (imperium) dos magistrados; (ii) criar e revogar 

leis449: quis imperium magistratibus dare et adimere, quis leges iubere aut abrogare possit. 

Fonte dos magistrados e das mudanças normativas em geral, ao longo da história, toda res 

publica possuía sua própria instância soberana, apartada do nível do governo (expresso em 

alguma modalidade de status Reipublicae). Tal percepção, ao juízo de Bodin, libertaria a 

teoria do direito público e da política de todo o peso morto das velhas doutrinas aristotélicas e 

medievais, revelando a res publica tal como ela é: o enlace de homens submetidos a um e 

mesmo poder.  

Detenhamo-nos nas nuances da definição bodiniana de (summum) imperium no 

Methodus. Primeiro, Bodin distingue amplamente as três partes que compõem todo o governo 

ou regência (civile disciplina) de uma res publica: consilium, executio e imperium. 

Notadamente, é o imperium que elucida a maiestas e recebe o maior tratamento ao longo do 

Methodus. O consilium tem que ver com o aconselhamento que ladeia os atos de imperium, 

seja pelo conselho direto seja por propiciar instrumentos da razão (por meio do cultivo dos 

saberes: o ensino do direito, a oratória, o conhecimento dos ritos religiosos etc.), da virtude e 

da religião (por meio da postura prudente e équa, fornecendo exempla de retidão moral). A 

executio (noutra passagem, nuda executio) diz respeito apenas aos atos de administratio, de 

concretização daquilo que é refletido ou deliberado no consilium e constitui objeto de ações 

de imperium.  

Por fim, o imperium – entenda-se, nesse passo o summum imperium – é aquilo que, 

embora tenha sido descrito imprecisamente de muitos modos (imperium multiplex est) na 

verdade engloba cinco gêneros de ações (iura imperium) com relação ao status Reipublicae: 

(1) a criação de magistrados e a distribuição da iurisdictio – consequentemente, também do 
 

448 Bodin, Methodus, p. 138.  
449 Bodin, Methodus, p. 271.  
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imperium – entre eles, função destacada por Bodin como unica ac praecipua do soberano; (2) 

a promulgação e revogação de leis450; (3) o direito exclusivo de comandar os assuntos de 

guerra e paz; (4) a atribuição de castigos e prêmios, o que inclui as sanções penais da summa 

potestas vitae ac necis; (5) figura, por fim, como superior instância julgadora, convocada por 

provocatio, acima dos demais magistrados451. A comum confusão a ser esclarecida é, para 

Bodin, a distinção precisa entre os atos inerentes ao soberano – atos de summum imperium, 

que decorrem de sua titularidade –, essencialmente inalienáveis (porém, delegáveis)452, e 

aqueles que concernem aos magistrados, aqueles que operam com tudo aquilo que se situa 

fora da esfera do summum imperium. Inserido na literatura humanista, Bodin entende que, 

enquanto ao detentor da soberania, são reservados os direitos inerentes ao status reipublicae, 

aos magistrados cabe reinar sobre a iurisdictio – e, por consequência desta, sobre as demais 

formas de imperium. 

O summum imperium tem algo de peculiar, aquilo que, explica Bodin, os romanos 

chamavam de maiestas; em francês, foi encapsulado pela palavra souveraineté e em italiano, 

foi designado pelo termo signoria453. É algo que não se transfere a nenhum outro magistrado e 

que está além da medida de qualquer outro grau de iurisdictio ou imperium. O summum 

imperium é, sobretudo, uma instância criadora e uma instância ligada às ações de maior 

importância à res publica: ao mesmo tempo, é a instância superior em toda forma de 

auctoritas. A soberania é extralegal, fora da ordem e blindada diante das contingências do 

 
450 Como Tavard antes dele, Bodin não inclui aqui a hipótese na qual o soberano já transferiu parcela de sua 

iurisdictio (iurisdictionem dare), criando na prática uma magistratura com iurisdictio propria. Nesses casos, os 

magistrados em questão certamente teriam o poder de criar magistrados subordinados a si. No entanto, para que 

tal operação não fosse um mero recuo ao medievo, Bodin refina a tese de Alciato e passa a distinguir entre o 

imperium inerente a uma magistratura do próprio exercício da magistratura. Dessa forma, ainda que um 

magistrado exerça suas funções de modo aparentemente independente, do ponto de vista estrutural, seu ofício 

ainda tem como origem o poder soberano e, em última instância, a res publica. 
451 Bodin, Methodus, p. 37; p. 134-135; retomada propriamente no capítulo VI do Methodus, p. 261. A 

semelhança dos termos de Bodin (summa rerum et summum imperium) com a conceituação da summa potestas 

de Jean Tavard é evidente. R. Tuck adiciona a relevante observação acerca da ênfase de Bodin sobre a função de 

iubere aut abrogare leges na segunda edição do Methodus (1572). R. TUCK, The Sleeping Sovereign, cit. (nota 

298), 2015, p. 18, n. 22.  
452Bodin, Methodus, p. 134: “Imperium quod summum dicitur, eiusmodi esse debet, ut nulli magistratui 

tribuatur: alioqui summum non sit, nisi populus aut princeps imperio se penitus spoliaret. Is autem cui summum 

imperium dabitur, nisi precario detur, non iam magistratus, sed princeps erit”. Eis que a diferença entre o ser e o 

dever ser aparece claramente em Bodin. O jurista está ciente que, olhando para a história, encontraremos muitos 

exemplos de usurpação do exercício dos poderes exclusivos do summum imperium por magistrados, 

especialmente em momentos frágeis ou excepcionais da história de uma res publica. É o caso por excelência do 

ditador romano, que excepcionalmente, frente às exigências graves e urgentes, exerce tais altos poderes, sem ser 

ou se tornar ele mesmo o soberano. Tal prática é, no entanto, qualificada por Bodin como perigosa, pois coloca 

em posição vulnerável o verdadeiro titular da soberania (cf. Bodin, Methodus, p. 260-262). 
453 Bodin, Methodus, p. 260; retomado em seu De Republica 1.8, como veremos adiante. O tradutor italiano 

(1588) optou ao longo da edição também pelos termos “soprema Signoria”, “soprema potenza” e “soprema 

auttorità”, seguindo de perto as variações contidas no texto de Bodin.  
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governo quotidiano. Seu titular está além do direito posto – isto é, dos constrangimentos 

legítimos sub potestate –, de modo que, até mesmo dos altos magistrados, munidos de ius 

gladii, prestam contas ao summum imperium como fundamento que legitima a função pública. 

Por essas razões, na contramão da tradição clássica e renascentista, o jurista não se hesita em 

dizer que a chamada “constituição mista” ou “moderada” é uma ilusão avessa à própria 

realidade sociológica e histórica da soberania454.  

Quando observamos a história do direito romano, segue Bodin, vemos que o termo 

imperium designava uma palavra geral para autoridade coercitiva e, de um ponto de vista mais 

técnico, a autoridade coercitiva dos magistrados (não do soberano propriamente dito: populus 

ou princeps). Bodin volta sua atenção aos officia e aponta que, na história romana, os 

magistrados possuíam diferentes graus de imperium (hierarquizados, não meramente 

estratificados, como em Bártolo), que iam do simples poder de prehensio, passavam pelos 

poderes ou atuações de vocare, mulctam irrogare, pela potestas verberum – típicas atuações 

de comando, por exemplo, do mixtum imperium, para a efetividade da iurisdictio – chegando 

ao extremo ius gladii (ius vitae ac necis), a quintessência da coerção pública, exercida por 

magistrados munidos do exercício do merum imperium455 do soberano.  

Tais imperia e iurisdictiones não se confundem com o summum imperium, cuja 

titularidade não é da alçada de qualquer ius magistratum, nem mesmo no caso dos cônsules 

ou do ditador456. O eventual exercício de algum dos iura imperii não importa em sua 

transferência ou alienação, mas apenas em um depositum de poderes, temporário e sempre a 

 
454 O summum imperium é único: pertence ao princeps, ao populus ou ao Senado (dando voz a uma res publica 

regida por uma monarquia, por expedientes democráticos ou aristocráticos) e a ninguém mais. A velha questão 

das formas de governo deve ser respondida unicamente pelo detentor do summum imperium, independentemente 

daqueles que meramente viabilizam sua administratio (do ponto de vista histórico, em verdade, as possibilidades 

de exercício são praticamente infinitas). A despeito das preferências particulares de Bodin com a monarquia 

centralizadora dos Valois e as suas desconfianças para com a democracia direta (status populares semper 

laudabiliores fuisse scripserit: contra philosophorum et historicorum, contraque omnium magnorum virorum 

probatam opinionem; vide Bodin, Methodus, p. 423), perceba-se que, para ele, não importa à definição de res 

publica qualquer diferenciação valorativa entre democracia, aristocracia ou monarquia. Consequentemente 

Bodin faz uma radical crítica à teoria política clássica que vai de Políbio e alcança autores como More. Por um 

lado, não faz sentido, para fins descritivo-conceituais, diferenciar monarquia e tirania, ou aristocracia e 

oligarquia no que toca à soberania: em todos os casos só pode haver um detentor do summum et publicum 

imperium. Tais diferenciações dizem respeito ao modo como o soberano se relaciona com as leis, podendo 

voluntariamente se submeter aos seus preceitos; de fato, o uso irrestrito e absoluto do poder representa em Bodin 

uma maneira pouco civilizada e moderna de gerir uma res publica. Doutro lado, Bodin nega o “quarto” da 

tipologia política clássica, isto é, a forma mista (temperata) de constituição. A questão novamente não é 

normativa, mas juspublicística. O summum imperium não pode ser dividido em pedaços. O que os autores 

clássicos chamavam de “forma mista” nada mais consistia do que na descrição da divisão espraiada do mero 

exercício do governo, não da soberania.  
455 Bodin, Methodus, p. 255-256.  
456 Bodin, Methodus, p. 264-267.  
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título precário. Na prática e por razões inerentes à complexidade de uma res publica, os 

poderes públicos do imperium raramente estão nas mãos de uma única pessoa457. O poder 

pode estar espraiado – ou mais precisamente, partes dele (pars imperii exequendi) – nas mãos 

de diferentes magistrados, oficiais e dignidades458, pois eles são iurisdictionis et imperii 

participes459, desde os pró-cônsules com sua plenissima iurisdictio até os magistrados 

inferiores da mais modesta praediatoria iurisdictio, como aquela dos castelli commissarios 

dos feudos franceses.  

Bodin está ciente de que nem todas as funções públicas envolvem o uso imperium. No 

entanto, para a qualificação de magistratura, ao menos uma de suas funções deve conter uma 

expressão de comando, ainda que em caráter esporádico ou diminuto. Fazendo-se valer de 

termos de Cícero, Bodin afirma que a voz do magistrado não produz apenas atos de elocução, 

mas expressões de imperium publicus460; retomando Paulo, o imperium in magistratu nada 

mais significa do que um potestatis verbo461. Como para Bodin, o summum imperium não se 

trata apenas da coercitio ou de executio, ele herda dos humanistas a constatação de que o 

imperium e a iurisdictio dos magistrados residem, por excelência, na faculdade ao mesmo 

tempo prescritiva e sancionatória do ius edicendi (in magistratu edictum; in principe lex462). 

O edictum magistratuum sob suas variadas formas carrega a marca do imperium dos 

magistrados aos súditos sob suas competências. O magistrado é aquele que, em algum grau, 

pode comandar e, também em algum grau, pode adicionar aos seus comandos algum grau de 

coerção.  

 
457 Em tese, um mesmo magistrado poderia acumular esses níveis de imperium e, até de modo raro, uni-los todos 

(in quase magistratui omne imperium tribuetur) – isso não costuma funcionar bem (non... bene constituta), mas 

é possível em certos governos senhoriais, como a administração de Florença por Soderini ou o Grande Vizir dos 

turcos. Para Bodin, no entanto, a centralização de todo o imperium em uma única pessoa é um sintoma de 

práticas de governo pouco sofisticadas e bárbaras, anteriores aos mecanismos de direito; ou então, caracterizam 

situações e circunstâncias extraordinárias, quando o soberano suspende o governo comum e uma espécie de 

dictator assume com plenos poderes o exercício da maior parte dos iura imperii – com todos os riscos e 

implicações que tal expediente traz consigo. Veja-se Bodin, Methodus, p. 448. 
458 Se assim é com o imperium, não é diferente com os atos de gubernatio e executio. Nem todo magistrado 

possui, para Bodin, o imperium. Cf. Bodin, Methodus, p. 258-260. 
459 Bodin, Methodus, p. 254: “Vox autem Magistratus, imperium ac potestatem significat”.  
460 Bodin, Methodus, p. 255: “Vox Magistratus, imperium ac potestatem significat (…) sit ergo magistratus, is 

quis imperii publici partem habet”.  
461 Bodin, Methodus, p. 257.  
462 Bodin, Methodus, p. 255-256: “Qui plus habent imperii, etiam vocare et mulctam irrogare possunt pro modo 

sua potestatis, tuendae iurisdictionis causa, que alioqui inanis esset: etiam mulctare possunt iudices ii qui 

iurisdictionem habent minimam, quam praeditoriam vocamus. Aliis mulcta maior permittitur: quibusdam 

verberum potestas; nonnullis etiam quaestio. Extremum est cum gladii ius tribuitur, in quo merum imperium 

posuerunt Iurisconsulti; quia nihil magistratui maius tribui potest, nisi summum imperium accedat (...) Igitur 

imperia magistratuum, gladii potestate ac prehensione, quasi sinibus extremis continentur: que saepe rationem 

habent a iurisdictione divisam. Haec enim versatur in decretis; imperium in edictis. Itaque videmus privatos 

iudices et legatos magistratuum, decernere ac iudicare; magistratus ipsos imperare et exequi, cum raro ius dicant. 

Ita curiae superiores apud nos decernunt, princeps ipse iubet”.  
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É nesse ponto que Bodin se posiciona a respeito da velha querela do merum imperium 

entre Azo e Lotário. Não há dúvida de que a iurisdictio é, basicamente, uma potestas publica, 

seja ela exercida por um magistrado, seja delegada a juízes ou árbitros. Para Bodin, contudo, 

estando há muito assentada a divisão entre imperium e iurisdictio restabelecida desde Alciato, 

enquanto delegável em seu exercício, iurisdictio e imperium permanecem como direitos 

próprios dos magistrados e o summum imperium, por sua vez, do soberano463. Outrossim, os 

magistrados não detêm um poder supremo; estão acima dos muitos cidadãos por conta de seu 

imperium e por agirem com atos públicos e edicta, mas estão eles próprios sujeitos à 

autoridade suprema, de algum modo constrangidos ou limitados pelo direito. Eis quando 

surge o extraordinário summum imperium do soberano, a fonte mesma do Direito; aquele que 

possui o summum imperium detém a efetiva autoridade geral, enquanto os magistrados, poder-

se-ia dizer, possui a gubernatio ou a Reipublicae administratio.  

É por esse caminho que Bodin acredita ser possível responder definitivamente a 

querela entre Azo e Lotário, discutida por ele em detalhes. A teoria da iurisdictio dos juristas 

medievais que tomaram o partido de Azo era impraticável, aberrantemente centrífuga e 

perigosa: a vinculação entre magistrados/autoridades e uma ordo iuris estratificada, certas 

interpretações fincadas nos conceitos clássicos do mos Italicus abririam o flanco para as 

teorias de resistência ao poder arbitrário. Já os primeiros humanistas franceses tomaram o 

partido de Lotário, considerando o merum imperium o signo da suprema autoridade política, 

distinguindo, em termos de dominium/proprietas, os titulares das funções públicas (ipsus ius) 

dos meros delegatários ou detentores que exercem o direito alheio. Bodin não poderia deixar 

de se situar no estado da arte de seu tempo, exteriorizando sua insatisfação com o trabalho até 

então.  

Tão cegos pela disputa em torno do merum imperium quanto os medievais, os 

humanistas falharam em perceber que não havia nada de distinto no merum imperium ou no 

ius gladii em si mesmos. A saída de Alciato fora basicamente a de estender a doutrina da 

iurisdictio mandata não apenas para os que efetivamente recebiam uma delegação, mas para 

todos os magistrados. Tais linhas de interpretação permaneceram basicamente presentes em 

autores como Douaren e Cujas. No entanto, como visto, observando os textos romanos Bodin 

chegara à conclusão de que a definição de magistratus se subsumia à posse do poder de 

imperium (no francês, commandement) e nada mais. Bodin também admitia plenamente a 

 
463 Bodin, Methodus, p. 262-271.  
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possibilidade de delegação do exercício de iura imperii, marcas do summum imperium, de 

modo que tanto a formulação medieval quanto a teoria da delegação manejada por Alciato 

não dariam conta de explicar adequadamente a relação entre a autoridade soberana das 

demais formas de autoridade pública. A primeira era perigosa e ultrapassada; a segunda era 

insuficiente e imprecisa.  

O jurista afirma que o passo decisivo para resolver o mal-entendido era distinguir 

claramente aquilo que se exerce em virtude de um officium iudicis (e que é, por isso mesmo, 

delegável) daquilo que é meramente exercido como uma legis actio, concedido por um edito 

ou uma lei e limitado naqueles precisos termos. Com isso, Bodin salienta que, ao longo da 

história romana, é facilmente perceptível que mesmo os cônsules e os pretores agiam ora em 

virtude de seu officium iudicis – com maior autonomia, portanto, a função que segundo 

Bártolo cabia a um nobilis – ora como uma legis actio464.  

Para Bodin, os magistrados são uma criação artificial (lege tribuuntur) e que, nesse 

escopo, a ação do magistrado é uma ação impessoal – uma legis actio – que meramente se 

vale do conduíte humano da pessoa do magistrado para cumprir as finalidades do governo da 

coisa pública. Inicialmente, concede Bodin, os magistrados não são tão diferentes dos privati 

iudices, arbitri aut delegati, já que todos agem nos termos do que lhes foi concedido ou 

permitido (magistratum... habere legis actionem, ac proptera non tam eius esse propria quam 

legis ipsius465). Em seus atos de imperium, o magistrado tem sua atuação circunscrita; 

ademais, o próprio imperium foi concedido por uma lex de imperio, e magistratura ordinária 

em si permanece existindo ainda que aquele que a exerça seja substituído. Doutro lado, e eis o 

que diferencia o pensamento de Bodin, os magistrados são empoderados pela mesma lei para, 

em certas situações, agirem em busca da aequitas. É o que Bodin chama de “exercício de um 

officium iudicis”, dos poderes que derivam de seus cargos e atribuições, quando o magistrado 

efetivamente age com arbítrio ou discricionariedade ou por si só decreta e julga (decernerent, 

iudicarent), inclusive para além do direito posto ou contrariamente a ele, emendando, 

moderando ou complementando a norma466. Bodin não foi o primeiro a distinguir a pessoa do 

 
464 Bodin, Methodus, p. 261-266. Dentre os muitos exemplos oferecidos, Bodin destaca o pretor urbano (ibid. p. 

264-265) que, em virtude de seu officium possui imperium e iurisdictio, diferenciando-o dos juízes privados, 

árbitros ou delegatários em geral, que agem em virtude e nos termos de uma legis actio.  
465 Bodin, Methodus, p. 264-265. 
466 Bodin, Methodus, p. 264: “Verbi gratia, Praetores ac Iudices publicarum quaestionum (hoc enim exemplum 

proposuit Papinianum) aliis imperium illud mandare non poterant: nec in iudicando legis acerbitati aut lenitate 

detrahere, aut addere quicquam, sed uno verbo, imo una littera sententiam ferebant, puta A. C. N.L., absoluo, 

condemno, non liquet. Idque factum est ne ab hominis cuiusquam, sed ab ipsius legis arbítrio, fama, vita, 

fortunae denique ciuium penderent. At caussae ciuiles, propterea quod minus periculosae essent, nec legibus 
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magistrado do ofício do magistrado, mas parece ter sido o primeiro a enfatizar, já no 

Methodus, que o magistrado está atado a obrigações com o soberano em certo sentido 

(constrito às legis actiones) e que possui liberdade de ação em outro sentido (officium iudicis). 

Esse tratamento receberia novos detalhes na década seguinte.  

Tais considerações estampam o completo equívoco em tomar Bodin como um teórico 

do “poder absoluto”, seja quanto aos magistrados seja quanto aos súditos. Ainda que a 

questão melhor destrinçada pelo jurista em République, o Methodus deixa claro que o 

summum et publicum imperium do monarca possui limitações. Primeiro – e contrariamente ao 

que pensava Aristóteles, catalogando sua posição como mero sofismo –, para Bodin, um 

soberano pode impor a si mesmo limitações sem qualquer contradição, ou chegar-se-ia ao 

absurdo de afirmar que aquele que promulga e derroga as leis não tem a liberdade de 

submeter-se a elas: tal fora o caso do populus Romanum, dos bons reis e imperadores de 

Roma e de muitos monarcas da Europa moderna467. Ao ser coroado, explica Bodin, um 

soberano solenemente jura (Princeps ante Pontifices per Deum immortalem iurat) que seu 

governo será feito em prol da res publica, conforme a equidade, as leis naturais e os 

mandamentos cristãos, ademais comprometendo-se a não alterar os costumes estabelecidos do 

reino e de suas cidades sem o consentimento expresso da três ordens que compunham os 

Estados gerais. Em segundo lugar, aos moldes ciceronianos, para Bodin, o poder do soberano 

encontra também limite na propriedade de seus súditos: ao rei cabe o summum imperium e a 

administração do patrimônio próprio do monarca, mas aos súditos (singuli) inequivocamente 

pertence o dominium sobre suas propriedades e bens. 

Ao cabo, é difícil não tomar o principal capítulo do Methodus, ao seu próprio modo, 

como mais um de iurisdictione et imperio liber a trazer acréscimos para a quaestio. A 

despeito da ênfase dos Comentadores contemporâneos nas peculiaridades de Bodin – autor 

que, em verdade, ficou conhecido ele próprio por alardear a novidade de seu pensamento –, à 

luz de uma análise contextualista de seu pensamento, a disputatio de iurisdictione et imperio 

revela seu débito com o humanismo jurídico. Como os demais humanistas, Bodin trabalhou 

uma proposta explicativa para os conceitos de iurisdictio e imperium.  

 
omnino compreendi possent: id enim est infinitum, Praetoris urbani aut peregrini arbitro relictae sunt, ut in illis 

explicandis non legis actionibus, quasi vinculis constrigerentur, sed pro sua aequitate ac religione, multa praeter 

legem, aut etiam interdum contra legem decernerent, iudicarent, iudices darent: denique leges arbitratu suo 

propositis edictis, emendarent, flecterent, lenirent, exacerbarent”. Enquanto Bártolo classificava os magistrados 

em nobres e mercenários se fazendo valer do critério da discricionariedade, para Bodin são as próprias funções 

dos magistrados que diferem entre si, de modo que algumas permitem a atuação discricionária e outras obrigam 

a observação dos termos da legis actio, que empoderou o magistrado. 
467 Bodin, Methodus, p. 311-315.  
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Na década anterior à publicação do Methodus, Coras e Caron já tendiam a distinguir 

uma potestas particular do rei que não se confundiria nem com o exercício juridicente do 

mixtum imperium-iurisdictio e mesmo com o merum imperium. Solitário e aparentemente não 

notado, o toulousiano Jean Tavard foi o primeiro a distinguir plenamente das velhas 

categorias a existência de uma potestas publica summa omnium rerum, o poder que não 

reconhece superiores e rege a res publica, bem como insistiu em uma tipologia de direito 

público capaz de explicar através dessa summa potestas a titularidade das demais funções 

públicas dos magistrados, dos delegados e a fundamentação de suas formas de autoridade 

coercitiva.  Não é uma coincidência que um aluno do sistemático Jean de Coras e um 

potencial leitor da obra de Jean Tavard (a essa altura, parece-nos, um provável leitor) 

exasperasse com particular talento essas tendências, sobretudo quando os Six Livres de la 

République vieram à luz.  

 

4.3. Da arbor iurisdictionis medieval para a “arbor officiorum” moderna: 

maiestas, iurisdictio e imperium nos Seis Livros sobre a República (1576-1586) 

As décadas de 1960 e 1970 marcam o período produtivo da vida de Bodin. Ao lado de 

suas adições ao Methodus, Bodin se dedicou demoradamente ao tratado Iuris universi 

distributio – uma obra que divide com Jean de Coras a preocupação com a ars iuris – que só 

viria a ser publicado em 1578. Entre 1566 e 1572, Bodin produziu uma série de obras que não 

foram publicadas e relacionadas com a quaestio: os títulos conhecidos são de iurisdictione, de 

imperio, de iure imperii e de decretis. Trataram-se de textos experimentais e cadernos 

preparatórios posteriores à primeira edição do Methodus – adotamos, assim, a posição de S. 

Miglietti468 – incorporados já em sua segunda edição (1572) e nos Six Livres de la République 

(1576), o que deve ter dispensado, ao juízo de Bodin, a necessidade da publicação desses 

opúsculos de forma independente.  

 
468 A hipótese tradicional situa esse conjunto de escritos perdidos entre 1553 e 1560, durante os anos de estudos 

de Bodin em Toulouse. Ainda que isso seja uma possibilidade, não há qualquer ancoragem nas fontes. Os textos 

perdidos não são citados por Bodin no Methodus de 1566, mas alguns deles já são referenciados expressamente 

na edição de 1572. Vez que após a publicação de République, Bodin basicamente se dedica à propagação e 

defesa de suas teses, é pouco provável que esses trabalhos tenham sido escritos após 1576. Desse modo, é mais 

defensável a tese de Sara Miglietti de situá-las entre 1566 e 1572 (ou, estenderíamos, possivelmente também 

entre 1572 e 1576, vez que o de iurisdictione não foi citado ao longo do Methodus, mas foi referenciado nas 

disposições do testamento do autor). As referências de Bodin a essas obras na segunda edição do Methodus dão a 

entender que esses textos tiveram alguma circulação independente, talvez circunscrita a colegas e leitores 

específicos. S. MIGLIETTI, Introduzione, cit. (nota 430), 2013, p. 47. 
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Sua mais famosa obra contou com um grande número de reedições e traduções ao 

longo daquele quartel final do século. Em 1586, surge a edição latina, revisada e traduzida 

pelo próprio autor a pedido de seus editores; respectivamente em 1588, 1590, 1592 e 1606 o 

livro foi vertido ao italiano, ao espanhol ao alemão e ao inglês, sem que as edições latina e 

francesa deixassem de ocupar as prensas e circular pela Europa. Quanto à língua portuguesa, a 

tradução de José Ignácio Coelho Mendes Neto e de José Carlos Orsi Morel publicada em 

2011 corresponde à primeira edição integral conhecida no vernáculo469. 

Até pouco tempo, era lugar-comum a ideia de que os 10 anos que separam o Methodus 

de Bodin e a primeira edição dos Six Livres de la République representavam uma mudança 

radical no seu pensamento. Bodin, então deixando de lado sua vinculação ao humanismo e às 

bases histórico-romanísticas, se tornado o baluarte de uma posição absolutista radical, avessa 

a quaisquer marcas do pensamento constitucionalista e jusnaturalista pré-modernos. Bodin 

não passaria do feitor de um prólogo ao Leviathan de Thomas Hobbes ou ao positivismo 

normativista stricto sensu e, portanto, um potencial inimigo do instituto jurídico da soberania 

popular, das teorias contratualistas e do design jurídico das democracias liberais do pós-1789. 

A análise atenta e sem intermediários da segunda edição do Methodus e da construção de 

République em suas formatações francesa e latina levou os analistas a repudiar essa visão 

tradicional nas últimas décadas. Tal não é mais do que reflexo do modo como Bodin foi lido 

por alguns de seus críticos nos séculos XVII e XVIII, não uma efetiva descrição de seu 

pensamento juspublicístico e político470. Entre as duas obras da fase madura de seu 

pensamento, há antes o desenvolvimento contínuo de suas ideias, especialmente, no que nos 

interessa, quanto à redefinição das categorias de imperium e iurisdictio na teoria da soberania. 

O Methodus, com os princípios metodológicos e ferramentas conceituais, prestara-se a tornar 

possível a análise histórico-comparativa de Direito Público em definitivo visada pelo jurista-

politólogo francês. Não tendo o objetivo nesta tese de fazer uma análise da estrutura da obra 

máxima de Bodin, vamos abordá-la naquilo a que ela diz respeito, complementa ou inova em 

relação à quaestio de iurisdictione. 

 
469 Nossas interpretações partirão da edição latina (doravante, De Republica), segundada na primeira edição 

francesa (= République) e, ao mesmo tempo por conveniência e intento de divulgação dos textos de Bodin, a 

tradução brasileira deste século (= República). A publicação original em francês, adianta Bodin no próprio 

prefácio, tinha por objetivo ser mais acessível a todos os franceses; não se tratava de uma obra feita apenas para 

o gozo teorético ou estético de um acadêmico, mas para oferecer novamente ao mundo o bom conhecimento do 

direito público frente àqueles que profanaram os mistérios da filosofia política. Nossa opção pela edição latina se 

dá por dois motivos: (1) tem o intento de evidenciar a plena inserção dos Les Six Livres de la République na 

quaestio de iurisdictio et imperio do humanismo jurídico; (2) contempla, especialmente quanto ao livro terceiro, 

algumas passagens adicionadas por Bodin e que são exclusivas da edição latina.  
470 S. MIGLIETTI; R. TUCK; D. LEE, opera cit. (nota 330).  
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A primeira formulação moderna de soberania ganhou seu lugar na história do 

pensamento. Em République, Bodin definiu a souveraineté como la puissance absolue & 

perpetuelle d’une République; em termos latinos, definiu a maiestas como uma summa in 

cives ac subditos legibusque soluta potestas471. E embora seja apenas no capítulo 8 do livro 

primeiro que Bodin se detém no conceito, a soberania já aparece preliminarmente desde a 

definição de République (respublica/state/stato/Staat) como familiarum rerumque inter ipsas 

communium summa potestate ac ratione moderata multitudo472. A soberania corresponde ao 

vasto e necessário poder que mantém os homens em uma associação coletiva permanente. À 

diferença de outras formas associativas, como a família ou os collegia, o Estado soberano é 

um corpo completamente independente e autônomo, que não reconhece nenhuma outra 

autoridade em matéria temporal ou qualquer outra obrigação jurídica imposta de cima para 

baixo. 

Na obra de Bodin, a souveranité nasce como um conceito analítico que visa descrever 

constitucionalmente a existência de qualquer res publica no tempo e no espaço 

essencialmente pela configuração de uma potestas [publica] legibus soluta473 sem a qual 

nenhuma res publica pode vir a ser. Ao contrário do que pensam aqueles que tomam Bodin 

pelo gênio criador do absolutismo,  há que se ver o pleno enraizamento romanista no emprego 

da abalizada expressão do Digesto. A definição de potestas legibus soluta não é sinônimo de 

onipotência, mas de um poder público isento de obrigações antepostas à sua vontade. 

Naquelas situações donde súditos ou magistrados não estão livres do cumprimento de uma 

obrigação – portanto, quando se encontram legibus alligatus –, o princeps está isento474. 

Bodin explica que como uma lex é o comando do soberano, o mesmo poder soberano que 

emana e revoga as leis é, por decorrência lógica, livre de qualquer obrigação jurídica475. Ele é 

isento no sentido de que, não havendo autoridade que lhe é superior, ele não pode ser 

constrangido por uma autoridade maior que si mesmo à observância das normas sociais. 

 
471 Bodin, République, 1.8, p. 122; Bodin, De Republica, 1.8, p. 78. Na tradução ao vernáculo: “A soberania é o 

poder absoluto e perpétuo de uma República”, Bodin, República, 1.8, p. 195.   
472 Bodin, République, 1.1, p. 1; De Republica, 1.1, p. 1; República, 1.1, p. 71.  
473 Bodin, République, 1.8, p. 128; De Republica 1.8, p. 78;  cf. De Republica, 1.3, p. 14.  
474 Outrossim, o soberano trata a si mesmo como alguém “obrigado” ou constrito pelo direito. O conceito de 

legibus alligatus em Inst. 2.17.8 é acompanhado da informação de que os imperadores Severo e Antonino, a 

despeito de serem livres das leis, ainda assim vivem através delas. A soberania deve, então, analiticamente, 

possuir a caraterística de ser ilimitada, “livre” de quaisquer obrigações ou constrangimentos institucionais; não 

significa que a soberania deveria (aspecto normativo) sempre ser exercita ou implementada dessa forma 

absoluta. 
475 Bodin, De Republica 1.8, p. 85.  
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Vencida essa etapa conceitual-analítica, Bodin está muito mais interessado em 

explicar como a soberania é exercida nas mais diferentes repúblicas e também as regras do 

funcionamento efetivo do poder público, que garante a coesão das comunidades humanas. 

Para dar conta dessa dimensão de sua teoria juspolítica, Bodin introduz uma distinção que se 

tornou vital para todo o pensamento constitucional, incluindo autores como Hobbes, 

Pufendorf e Rousseau: a distinção entre o núcleo soberano de uma república (l’estat d’une 

République du gouvernement; status Reipublicae) e sua administração (administration; 

gubernatio), destrinçada em suas minúcias em République. Combinada com uma revisão da 

doutrina humanística acerca da iurisdictio mandata/delegata, o tratamento normativo de 

Bodin – extraído da Historia magistra vitae – parte da convicção de que a soberania é mais 

bem  exercida, i.e. mais estável, quando por meios indiretos, especialmente pela delegação 

aos vários possíveis depositaires de la puisassance da soberania, seja ela monárquica, popular 

seja senhorial-aristocrática. 

Após tratar de modo esmerado do poder e da soberania no primeiro livro, contrastando 

com erudição as suas conclusões com fartos exemplos históricos ao longo do segundo livro – 

em suma, explicados os termos essenciais do status Reipublicae –, Bodin mira sua análise no 

âmbito da gubernatio e da administratio, passando em revista uma análise jurídica de todos os 

agentes que, de algum modo ou em alguma instância, possuíram ou possuem funções, 

autoridade ou poderes que podem ser qualificados como públicos. Por mais fundamental que 

o soberano seja para a compreensão da existência de um Estado, de sua coesão e estabilidade, 

nenhum soberano governa sozinho, a ponto de sequer ser possível imaginar uma res publica 

duradoura que não se tenha gerido também por outros agentes públicos476. A principal 

inovação do tratado bodiniano é enfatizar os contornos jurídicos da distributio personarum 

publicarum, uma vez que os agentes públicos são uma das principais partes da República477. 

Para os humanistas franceses, como visto, os magistrados eram tomados em direito 

público como pertencentes a um patamar abaixo do princeps: o magistrado é um procurador 

ou usufrutuário do poder do dominus iurisdictionis, nada possuindo de próprio. Bodin 

concordara com isso no Methodus478, mas a continuidade de seus estudos fê-lo a acreditar que 

tal análise era insuficiente para explicar como o poder soberano era exercido indiretamente 

por outros agentes públicos como na maioria dos reinados, principados e cidades da Europa 

 
476 “Est impossible d’imaginer Republique sans officiers ou commissaires”, Bodin, République, 3.2, p. 206. Esta 

oração não está presente na edição latina e, por alguma razão, foi omitida da edição vertida ao português.  
477 Bodin, République, 3.2, p. 206 ; Bodin, República, 3.2, p. 42.  
478 Bodin, Methodus, p. 171.  
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ocidental. Se o capítulo sobre a soberania é relevante em sua obra por motivos óbvios, não 

menos importante é todo o livro terceiro, cuja espinha dorsal seria a diferença entre os 

magistrados/oficiais e os comissários. O livro terceiro do République pode ser tomado como a 

continuidade do tratamento bodiniano da quaestio de iurisdictione e sua proposta de solução 

por meio de sua classificação dos officia.  

Sistematizando suas críticas anteriores, segundo Bodin, a posição humanista caía no 

absurdo em dois aspectos. Primeiro, diante da ausência de acertos definitórios provindos do 

próprio Digesto e da ambiguidade do próprio termo magistratus na literatura romana, a 

interpretação dos humanistas falhara em estabelecer a natureza jurídica da magistratura e do 

ius magistratus. Em segundo lugar, a teoria humanista confundia direito com fato e 

injustificadamente restringia a autoridade dos magistrados de um modo potencialmente 

perigoso para o governo estável da res publica. E a incompreensão não se dera tão somente 

quanto ao conteúdo, mas também com relação ao método: esboçando a típica aversão 

humanista ao princípio de autoridade, Bodin ridiculariza de Aristóteles e Acúrsio até o 

próprio Jacques Cujas por apresentarem múltiplas definições para a mesma coisa, como se 

não conhecessem a função de uma definitio e os princípios básicos da dialética479. Eis o 

 
479 Para Bodin, entre todos os humanistas apenas o historiador Carlo Sigônio (c. 1524-1584) deu conta de 

aperceber-se dos termos exatos da questão jurídica, isto é, alinhavar uma definição que compreenda toda a gama 

de agentes de uma res publica. Sigônio trata do tema em De antiquo iure Romanorum, Italiae et provinciarum 

(1560), De Romanae jurisprudentiae judiciis (1574) e Historiae de regno Italiae (1574), obras referenciadas por 

Bodin. O acerto de método e de questionamento, não obstante, foi insuficiente para dar contornos precisos a 

todos os agentes públicos. Em última instância, Bodin julga toda e qualquer descrição dos ofícios públicos 

insuficiente se não levar em conta a distinção magistrat-commissaire. Não obstante, Jean Tavard já tratara do 

tema de modo razoavelmente similar nos capítulos iudicum divisio e magistratum divisio do De iurisdictione et 

imperio (1557), e se seu tratamento não é homólogo ao de Bodin, certamente estava muito mais próximo dele do 

que as obras de Gouvêia, Cujas ou Dumoulin. Tavard utiliza o termo iudex como gênero dos agentes que podem 

deter alguma modalidade de potestates iudicialis, dividindo-os entre iudices privati (basicamente os árbitros 

declinados pelas partes) e iudices publices. Estes são divididos, por sua vez, em duas categorias: os magistrados 

propriamente ditos (cuja divisio é analisada em minúcias) e os não-magistrados, categorias distintas na medida 

em que os magistrados recebem iurisdictio et imperium por uma lei (sibi a lege delata) – anteriormente na obra, 

Tavard asseverara que o todo magistrado possui alguma modalidade de potestas publica e summa pendens 

(inclusas entre elas a potestas plenissima do praeses, a potestas extraiudicialis concernente à jurisdição 

voluntária, e as potestates iuridicialis: iurisdictio e imperium). Os magistrados foram subdivididos por Tavard 

entre magistrados do populus e magistrados municipais; a categoria dos “nãomagistrados” inclui todas as 

modalidades de iurisdictio mandata, mas também aqueles que, sem iurisdictio, exercem notio. (Tavard, de 

iurisdictione et imperio, cap. VII, cap. XVIII, p. 56). Embora o professor toulousiano seja muito mais deferente 

com Aristóteles e Cícero do que Bodin, também para Tavard a outorga da autoridade pública por uma lex 

(garantindo-lhe o exercício próprio da iurisdictio) é o que distingue o magistrado dos demais agentes munidos de 

iurisdictio mandata. Vê-se que ambos os autores têm o cuidado de distinguir claramente o poder exercido por 

um iudex ou arbiter do poder dos magistrados. Percebe-se que há maior precisão e centralidade reservada na 

obra de Bodin ao conceito de soberania (em Tavard, potestas summa omnium rerum et superiorem non 

agnoscens). Bodin consegue assim ser mais preciso e, ao mesmo tempo, esboçar um modelo teórico mais 

simples: tomando o poder coativo como elemento essencial e suficiente para qualificar a magistratura, a divisio 

magistratum é pautada pelo critério interno da hierarquia de poderes entre os magistrados. Bodin distingue, 

assim, os magistrados ”soberanos” (i.e. que respondem apenas ao soberano) e detém comando sobre todos os 
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verdadeiro calcanhar exposto da análise humanista: o tratamento indistinto todos os agentes 

abaixo do poder soberano, fossem eles os altos magistrados ordinários, os magistrados 

inferiores, os magistrados extraordinários, fossem juízes, árbitros ou delegatários. Ansiosos 

por explicar juridicamente o processo de centralização vigente na França e varrer a doutrina 

medieval da iurisdictio-genus, os humanistas foram longe demais, tomando todos os agentes 

públicos como funcionários munidos do exercitium publici iudicii. Era por essa razão que, 

reavivando parcialmente a doutrina de Lotário, firmara-se um entendimento geral de que ao 

menos o núcleo essencial do poder soberano era indelegável.  

Alguns humanistas já haviam percebido que a relação entre os conceitos de imperium, 

iurisdictio e a estruturação dos cargos públicos estava longe de ser resolvida. Le Caron, por 

exemplo, com uma percepção bastante próxima daquelas esboçadas por Bodin desde o 

Methodus, apontou em Pandectes du droit françois que muita pesquisa ainda precisava ser 

feita antes que tais conceitos pudessem descrever adequadamente a realidade francesa480.  

Já para Bodin, era evidente que ainda que os jurisconsultos romanos não tivessem 

legado uma definição precisa para diferenciar os magistrados dos demais agentes públicos; a 

diferenciação entre eles saltava aos olhos a qualquer leitor de Ulpiano, Cícero ou Lívio. 

Corásio nalguma medida desconfiava da própria possibilidade de sincronizar os conceitos do 

 
demais magistrados; dos magistrados médios, que devem obediência àqueles, mas possuem autoridade sobre 

magistrados inferiores; e dos magistrados menores, que têm comando apenas sobre os cidadãos (assim, Bodin 

certamente não tomaria por certeira a divisio magistratum de Tavard, que lhe pareceria mais geográfica do que 

propriamente jurídica). Ressaltamos novamente que ainda está por ser pesquisada em minúcias a possível relação 

entre Tavard e Bodin, bem como entre suas teorias. O que se pode afirmar é que os apontamentos de Tavard 

acerca dos magistrados e dos delegatários demonstram mais uma vez a forte inserção da obra de Bodin na 

discussão pré-existente entre os juristas do mos Gallicus. A quaestio humanista, repetimo-lo, deu condições de 

existência ao conceito de soberania da Modernidade Jurídica.   
480 Le Caron, Pandectes ou Digestes du droit françois, p. 321-322. “Autres les divisent en trois species, 

Sovuerains, moyens, ec ceux qui doivent obeyssance aux magistrats superieurs, et n'ont commandement que sur 

les particuliers. Ceste division ne convient à l’estat de la France: parce que les magistrats sovuerains, qui sont de 

diverses sortes, ont leur puissance ordonnee sur les particuliers, aussi bien que sur les magistrats inferieurs, et 

sont les iurisdictions limitees. La distinction que font aucuns des magistrats, selon la difference de l’Empire 

(i’emprunteray ce mot du Latin imperium) et iurisdiction, requiert plus-ample recherche. Ils dient que des 

magistrats les uns n’ont que le pur et seul empire, commandement ou puissance, qu’ils appellent merum 

imperium, les autres ont aussi la iurisdiction, laquelle ne peut estre sans l'empire, qui pour ceste cause est nommé 

meslé, d'autan qu’il est tousiours conioinct et adherant à la iurisdiction. On pourroit bien remarquer ceste 

distinction en quelques magistrats de la France, parce que les Govuerneurs des provinces, quiont aussi le tiltre de 

Lieutenans generaux du Roy en icelles, ont commandement et puissance, et toutesfois n'ont iurisdiction, ains 

seulement ils ont le droit du glaive contre ceux qui troublent le pays, et peuuent commander aux iuges ordinaires 

des provinces, ou aux Preuosts des Mareschaux establis en icelles, de faire iustice. Mais parla mavuaise 

interpretation d'aucuns interpretes du droit Romain, ignorans l'antiquité, et mal entendans le texte des 

Iurisconsultes, s'est coulee entre les practiciens une novuelle division de iurisdiction, en generale et simple, qui a 

faict confondre le merum imperium, ou ius gladii, avec la iurisdiction, et faire trois species de iustice, à sçavoir, 

haute, moyenne et basse : dont ailleurs iay escrit. Il me semble que par le droit François on peut faire trois 

species de magistrats, selon la diversité des charges, qui leur sont ordonnees, à sçavoir les uns de iustice, les 

autres de guerres, et les troisiesmes de finances: car en ces trois consiste tout l’estat public”. 
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direito romano com os de seu tempo. Para Bodin, o problema não estava nos materiais 

fornecidos, mas no uso equivocado dos conceitos.  

A questão da (in)delegabilidade do imperium e a teoria da iurisdictio mandata são 

mobilizadas por Bodin para desfazer a confusão. Contrariamente ao que considerava um 

equívoco humanista, Bodin enfatizou que os textos romanos eram claríssimos em permitir aos 

magistrados ordinários a delegação de seu poder, como se dava na nominatio realizada pelo 

pretor ao selecionar juízes, delegando, assim, sua iurisdictio a esses agentes. Mais do que uma 

resposta pontual aos limites da delegação, Bodin assinala que a maior lição a ser extraída era a 

de que os agentes públicos não são todos iguais481. Quanto ao segundo aspecto da 

incompreensão humanista, Bodin assinalou que a tentativa de explicar a indelegabilidade do 

poder pelos magistrados por Alciato e Dumoulin partia além disso de uma confusão entre as 

regras de direito privado romano (acerca do dominium) e as regras de direito público (acerca 

dos officia), entre a potestas privata e a potestas publica. A analogia direta de todos os cargos 

públicos com os mandatários ou procuradores do direito privado no fundo teria mais 

atrapalhado a análise do que construído algo.  

A querela entre Azo e Lotário acerca do merum imperium podia ser finalmente 

superada. Tentara-se construir uma regra geral através de descrições contingentes que apenas 

ocultaram o que havia de mais relevante a ser juridicamente destrinçado482. A verdadeira 

questão jurídica pode ser solucionada quando a distinção entre o soberano e todos os agentes 

públicos de uma res publica não encerra a descrição do ordenamento jurídico-público. 

Identificado o poder soberano – algo que os textos bodinianos já apontavam desde o 

Methodus –, em République, o jurista está mais preocupado em explicar globalmente as 

relações de autoridade dentro de um Estado, com toda a sua variedade e complexidade.  

 
481 A seguinte passagem é exclusiva da edição latina e principia o capítulo acerca da diferença entre os 

comissários e magistrados: “Cum in universo iure publico multa sint frugifera ac frutuosa, tum vero de personis 

publicis disputatio fructuosissima semper vita est. Ac tamen pleraque peruulgata de magistratibus et contrita 

putantur, fere tamen in ábdita obscuritate latent”, Bodin, De Republica, 3.2, p. 259.  
482 Bodin esmiúça assim o equívoco interpretativo quanto ao fragmento D. 1.21.1pr. de Papiniano, segundo o 

qual os magistrados estariam impedidos de delegar aquilo que lhes foi conferido por lei. O equívoco 

compartilhado por juristas como Lotário, Alciato e Dumoulin foi tomar tal máxima não em sua forma casuística 

– limitada, portanto, ao caso de uma magistratura específica (o pretor romano e suas atribuições no processo 

civil), mas como uma regra geral. O jurista enumera a frequência com a qual os principes romanos encarregavam 

– isto é, delegavam – o ius gladii e o ius vitae ac necis ao Senado ou a magistrados em prol do melhor exercício 

da jurisdição penal. O texto de Papiniano, mal compreendido, foi erroneamente usado pelos humanistas para 

criar um modelo de explicação na relação de agência entre o princeps romano e todos os magistrados, tratados 

estruturalmente como homogêneos e iguais. Veja-se em detalhe em Bodin, De Republica 3.5, p. 300-306; 

República, 3.5, p. 100-112.  
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Os magistrados possuem qualidades e forma que são diferentes dos simples agentes ou 

mandatários que, aos moldes do direito privado, recebem, por sua vez, o poder iurisdictio-

imperium por delegação. Da constatação de que as relações de iurisdictio mandata não são 

todas homólogas, Bodin decorre logicamente a existência de uma diferença – fundamental em 

toda a République – entre os magistrados (magistrat/officier) e os agentes comissários 

(commissaire). Tal distinção é feita explicitamente pensando nas relações entre procônsul e 

legados; entre ordinarius e iudex datus; e entre os magistrados (officium iudicis) e aqueles que 

receberam sua iurisdictio-imperium por delegação, como os juízes e árbitros483. Não sem 

alguma ironia, afirma Bodin, nos três casos estão envolvidos dois diferentes tipos 

extremamente diferentes de agentes públicos, a despeito da confusão dos doutores em direito 

ao tomá-los como conjunto de uma mesma rubrica (“delegatários”). Para Bodin, somente em 

momentos mais arcaicos (ou atrasados) das sociedades humanas, a divisão binária entre 

soberano e uma categoria homogênea de delegatários serve como uma adequada descrição do 

fenômeno jurídico-político do poder. Todas as sociedades complexas (para não dizer, 

civilizadas, nos termos de um europeu de seu tempo), por sua vez, são marcadas por uma 

diferenciação interna à categoria dos agentes públicos, em prol da própria administratio da 

coisa pública.  

Bodin define os magistrados/oficiais como “as pessoas públicas que possuem o poder 

(igualmente público, por contraste ao poder doméstico) de comandar a outrem (potestas 

imperandi; cum imperium)”484, enquanto os comissários possuem não o poder de comando 

(sine imperium), mas outros poderes ligados à cognitio e/ou executio dos mandamentos de um 

magistrado ou do próprio soberano485. Entre os magistrados observáveis na história romana, 

conclui Bodin que quaisquer que sejam as suas atribuições ou os seus poderes (merum/mixtum 

imperium, iurisdictio, coercitio modica...), o que estava sempre em tela era propriamente uma 

potestas publica486 de obrigar, forçar ou coagir os súditos a atuar em determinada maneira ou 

 
483 Bodin, République, 3.5, p. 441; De Republica, 3.5, p. 306.   
484 Mais adiante dirá Bodin : “Magistrat est l’officier qui a puissance en la République de commandem”, Bodin, 

République, 3.3, p. 444 ; Bodin, República, 3.3, p. 61.  
485 Em passagem exclusiva da edição latina afirma Bodin: “Et quoniani magistratuum descriptione Respublica 

seu lege agere, seu bellum gerere, seu imperare, seu iudicare, seu imperata exequi oporteat, vacare nullo modo 

potest, de toto officialium differamus”, Bodin, De republica, 3.2, p. 259. Veja-se ainda Bodin, République, 3.2, 

p. 206; República, 3.2, p. 41. O poder de coação é a distinção essencial: um agente público pode ter o 

conhecimento exclusivo de uma causa, a faculdade de julgar ou, até mesmo, o poder de convocação, mas ele não 

deixa de ser um simples comissário se não dispuser ele mesmo do poder de obrigar a outrem sem que sua atuação 

seja previamente autorizada ou ratificada por um magistrado ou pelo soberano. Bodin, De Republica, 3.5, p. 299-

300; República, 3.5, p. 97-99).  
486 Bodin, De Republica, 3.1, p. 254; República, 3.1, p. 70-75. 
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de castigá-los em nome da res publica487. Sem o poder coativo de comando, não há 

magistrado, apenas um comissariado. In verbis, 

Maiestatis proprium est, supra leges omnes, supraque magistratum omnium iura, 

imperia, potestates. Ex quo perspicuum sic duo imperii publici genera esse, alterum 

quidem summum legibus ac magistratuum imperio solutum, alterum legitimum quod 

legibus obligatur. Hoc magistratuum proprium est, illud vero maiestatis488.  

Officialis est publica persona quae munus habet lege definitum. Curator qui munus 

publicum extra ordinem sine lege imperantes arbítrio gerit. / L’Officier est la 

personne publique qui a charge ordinaire limitee par edit. Commissaire est la 

personne publique, qui a charge extraordinaire, limitee par simple comission489.   

Ego vero magistratus appellatione venire non puto eos qui imperio vacant: honore 

quidem aut munere publico frui, magistratu non item (…) Honor, inquit Calistratus, 

est administratio Reipublicae cum dignitate: ea autem est diuinarum aut humanarum 

rerum: quae ad humana pertinent, ea tribuuntur cum imperio ordinario, ut 

magistratibus, vel extra ordinem, ut curatoribus Reipublicae ac prouinciarum: aut 

sine imperio, ut caeteris qui vela erario pecuniisque cogendis, vel annonae, vel 

moenibus et fartis tectis, vel ad aquarum vim arcendam, aut deducendam, vel ad 

hostes repellendo490. 

 

Bodin erige uma verdadeira estruturação de todos os agentes públicos. Quanto à 

matéria, eles são divididos, grosso modo, entre aqueles que lidam com assuntos divinos – os 

sacerdotes, os antigos flâmines e vestais, os bispos etc. – e aqueles que lidam com os profanos 

assuntos da política (Bodin não se afasta, portanto, da definição de ius publicum ofertada por 

Ulpiano491: os agentes públicos são aqueles que lidam com o status rei publicae). Desse 

modo, a grande maioria daqueles que detém alguma parcela da administratio possui a sua 

dignitas mesmo que não possua imperium ou iurisdictio492. Ato contínuo, concentrando-se 

nos officia iudiciis, estes se diferenciam entre si pelos que possuem poder de coerção e pelos 

que possuem o poder de execução ou cognição. Essa divisão é teórica e não pressupõe a 

natureza das funções: as questões ligadas à administração da justiça, da finança, da defesa, a 

curadoria citadina e de víveres, a fiscalização sanitária, as superintendências, o policiamento 

interno, os censos, todas são atividades que, ao longo da história de cada povo, ora couberam 

 
487 Bodin, De Republica, 3.5, p. 299; República, 3.5, p. 97.  
488 Bodin, De Republica, 3.5, p. 299-300.  
489 Bodin, De Republica, 3.2, p. 259; Bodin, República, 3.2, p. 41.  
490 Bodin, De Republica, 3.3, p. 284; República, 3.3, p. 73.  
491 Ulp. 1 inst., D. 1.1.1.2: “... publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit”.  
492 Pensemos nos embaixadores, nos conselheiros, nos questores e nos edis, que ocupam funções públicas 

extremamente honrosas, mas não eram magistrados por não possuírem nenhuma potestas imperandi. Até mesmo 

nas mais infames funções, como a de carrasco, ou nas mais comezinhas, como a função de escriba, ressalta 

Bodin, encontra-se senão uma dignidade menor, ao menos uma isenção da infâmia diante da relevância pública 

da atividade. Honor, dignitas, cognitio, executio, vocatio, deprehensia, castigatio, até mesmo a iurisdictio ou o 

ius edicendi pretorianos são marcas contingentes e que podem ser combinadas de modos muito diferentes, 

enquanto a potestas imperandi – e apenas ela – é a conditio sine qua non para um officium.  
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aos comissários do soberano ora aos oficiais/magistrados, que foram eleitos ou escolhidos 

para esse fim493.  

Todas as demais diferenças entre oficiais e comissários decorrem desses princípios 

básicos. A autoridade do oficial está ligada a um ato normativo pré-existente e impessoal 

(lei/costume ou edito do soberano) que estabelece o officium, suas prerrogativas e, em sendo o 

caso, seus limites temporais (lege definitum, limite par edict). Por isso mesmo, os magistrados 

são incumbidos das mais diversas funções públicas que fazem parte do quotidiano da res 

publica (ordine; charge ordinaire). Já a autoridade do comissário depende completamente da 

fonte originária que concedeu seu poder, podendo ser revogada a qualquer tempo (arbitrio 

revocantur) – sine lege, tanto a investidura quanto a revogação – e possuindo como limite 

natural e implícito a morte daquele que concedeu ou delegou a comissão. O grau de 

autonomia que esses agentes públicos possuem também deveria diferir seguindo sua natureza 

jurídica: o oficialato traz consigo o ius magistratus e importa numa obrigação sinalagmática 

entre o titular da soberania e os magistrados, como em uma relação de comodato; os 

comissários se encontram em uma situação próxima daquela do precarium do direito privado 

(precarium seni imperium et brevi transiturum, posto que sua relação com o poder soberano é 

unilateral e desigual494.  

 
493 Este ponto é particularmente mais claro em uma passagem das edições francesas: “Soubs ceste diuision sont 

compris generalement toutes personnes publiques, qui sont constituez em tiltre d’officie, ou em commission, ou 

en dignité simple, sans puissance de commander. Et en cas semblable nous pourrons diuiser tous les offices, et 

dignitez selon la diuersité des charges publiques que chacuna : les uns aus choses diuines ; les autres aux affaires 

d’estat ”, Bodin, Repúblique, 3.3, p. 331 ; República, 3.3, p. 74.  
494 Bodin, De Republica, 3.2, p. 263; République, 3.2, p. 310; República, 3.2, p. 47. Todo o quarto capítulo do 

livro terceiro diz respeito à relação entre os magistrados e o poder soberano. Combinando-o com a análise da 

soberania/maiestas do primeiro livro, revela-se que, para Bodin – em forte contraste com os monarcômacos -, os 

termos dessa obrigação bilateral não implicam direito de resistência, nem por parte do povo nem, aos moldes de 

François Hotman, por parte dos magistrados. O princeps soberano possui limites ante a ordem divina, a ordem 

natural, o ius gentium e as convenções (pacta e stipulationes) que ele mesmo compôs (que não possuem apenas a 

proteção do ius civile, do qual o princeps é isento, mas também da equidade natural); a quebra de uma promessa 

por parte do soberano é inclusive qualificada juridicamente como uma forma de caso fortuito. Sem uma causa 

justa (em termos públicos), o princeps está adstrito inclusive a não retirar ninguém do exercício suo iure de um 

officium (nam si cui Princeps honorem, magistratumve contulerit, sine iusta causa adimere non posse iudicatur), 

do mesmo modo que está constrito à propriedade privada dos súditos. Veja-se Bodin, De Republica, 1.8, p. 99-

100; République, 1.9(8), p. 148; República, 1.8, p. 228-229. Ocorre que para Bodin tanto a maiestas (forma 

máxima de potestas) quanto a potestas do magistrado requerem obediência mesmo na suspeita de que um edito 

ou mandamento (seja do princeps seja do magistrado) seja iníquo. Especificamente quanto ao soberano, é nítido 

que, ao contrário das disputas privadas que podem ser levadas ao julgamento de um magistrado, não é possível 

disputar ou reclamar com o soberano ou, em suma, provocar qualquer forma de coerção frente ao adimplemento 

ou cumprimento de um contrato que o soberano tenha descumprido. Para Bodin, outrossim, a fragilidade e a 

instabilidade causadas pela desobediência e pela revolta são mais iníquas do que um mandamento que viole as 

obrigações naturais ou os contratos firmados. É significativo que Bodin invoque justamente o exemplo do 

jurisconsulto Papiniano, morto a mando de seu ex-pupilo, o imperador Caracala. O martírio não apenas ceifou 

sua vida como acarretou prejuízos de ordem pública: vivo, o magistrado Papiniano seria de maior valia para a res 

publica e para conter os excessos de um mau imperador do que um virtuoso súdito sem vida (veja-se Bodin, De 
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A preocupação de Bodin com a unidade essencial da maiestas é apenas a ponta do 

iceberg: também a iurisdictio, expressão por excelência do poder público investido nos 

magistrados, é ela mesma indivisível495 e envergada como um judicis officium496. Na ausência 

do detentor da maiestas – sem dúvida a regra, fosse na cidade de Paris fosse em qualquer 

parte do imenso território de França – os magistrados são os comandantes, e aquilo que 

pronunciam não são meros precepta, mas edicta e iudicia497. Todo comando de um 

magistrado (magistratus iussum) é dotado de coercibilidade e exigibilidade: é por essa razão 

que os magistrados romanos receberam poderes (multa, apreensão, confisco, convocação etc.) 

perante aqueles que não obedecem à sua autoridade e, de fato, ressalta Bodin que os 

oficiais/magistrados romanos por regra delegavam a tarefa de julgar a comissários, 

encarregando-se apenas da executio das sentenças por meio do imperare. Leges, sententiae, 

decreta nullam omnino vim habitura sunt, nisi iussa sequantur.  

Até mesmo a atuação manifestação injusta ou fora dos limites da competência de um 

magistrado (magistratus vim inferentibus) só pode ser impedidanão com a desobediência, 

muito menos com a força, mas sim, por meio do apelo a instâncias superiores (o soberano; 

magistrados superiores; colegiados de magistrados; magistrados) e a expedientes processuais. 

Em oposição franca às possibilidades abertas pelas doutrinas de resistência (fossem aquelas 

ligadas ao pensamento jusnaturalista e constitucional medieval, fossem aquelas ligadas aos 

monarcômacos), Bodin assenta que não faz parte do direito natural, muito menos do direito 

divino, qualquer possibilidade de desobediência não apenas ao soberano, mas aos magistrados 

 
Republica, 3.4, in fine). Bodin não é, de modo algum, cego para o fato de que, em seu tempo, as magistraturas 

eram negociadas e vendidas – por oposição, pensa ele, aos períodos nos quais a magistratura era concedida 

mediante virtude –, e, assim, ainda seriam até o século XVIII. Ao longo do quinto capítulo do livro terceiro, 

Bodin enumera exemplos romanos tanto de magistrados virtuosos e prudentes quanto dos opostos, e oferece um 

curto “espelho dos magistrados” no que toca à sua justiça, à sua prudência e à sua virtude. Todavia, aos olhos de 

alguém que via com os próprios olhos as mais diversas desordens civis e religiosas da França de seu tempo, o 

tumultus é muito mais prejudicial à res publica do que um mau oficial, senhor dominial ou comissário. Toda 

forma de justiçamento privado é uma ofensa à iurisdictio e, por extensão, à maiestas do soberano e acima dele ao 

próprio Deus. Thomas Hobbes seguiria pelo mesmo caminho. Veja-se Bodin, De Republica, 5.2, p. 305-312. 
495 Bodin, De Republica, 3.6, p. 322: “Etenim sua vi ac potestate singulis solida debetur, cum in partes diuidi non 

possit (...) inter dominos eiusdem feudi diversa ratio est quoniam singulis solida iurisdictio competit: nec nisi 

vicissim iudicare possunt, nec plura tribunalia unius et eiusdem iurisdictionem habere, nisi patroni nouo 

concessu. Atque hoc differt a iurisidctione seruicus, quod haec singulis simul se fruendam patiatur: illa non item, 

contra quam plerique putant (...) Principem quid feudum quantumcunque sit, alteri doni dederit, aut venderit, non 

propterea cohaerentem iurisdictionem dono dedisse, aut proscripsisse  videri, ut quidem saepissime e iudicauit 

cúria Parisiorum, ac tandem Philippi Belli lege lege sanctius cautum est quo minus dubiratetur”. Cf. République, 

3.6, p. 376; República, 3.6, p. 133.  
496 Bodin, De Republica, 3.5, p. 304; République, 3.5, p. 446-557; República, p. 106.  
497 Bodin, De Republica, 3.5, p. 307; République, 3.5, p. 444; República, 3.5, p. 110-111. Bodin faz a 

diferenciação brevemente, entendendo que edicta é o comando do magistrado que leva em conta apenas a 

equidade, enquanto os iudicia aqueles que levam em conta as leis e costumes já estabelecidos. Ao longo do 

texto, no entanto, Bodin parece utilizar os edicta como uma categoria que sintetiza edicta e iudicia. 
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e até mesmo aos juízes-comissários, de modo que o poder particular sempre se curva à 

autoridade pública.  

De um modo que ressoa muito familiar aos futuros leitores de Thomas Hobbes, Bodin 

afirma que só há uma hipótese real na qual é possível resistir – através da força – de modo 

legítimo a um magistrado que está excedendo sua competência ou território quando não 

houver possibilidade de apelação (cognitio) posterior e a decisão do magistrado 

potencialmente causar um dano completamente irreparável: as sentenças capitais. A 

innocentium hominum vita é o único bem jurídico que sanciona alguma desobediência aos 

comandos do magistrado, embora legítima apenas sine popularis seditione ac sine fraudi498. 

Resguardado esse direito natural à preservação da vida frente ao arbítrio, a posição de Bodin é 

absolutamente moderna e radicalmente oposta à opinio Bartoli e aos argumentos dos teóricos 

da resistência, não havendo qualquer ligação necessária entre a justiça e a administração 

pública dos poderes de iurisdictio e imperium no que toca à exigibilidade do Direito. Essa 

ligação é desejada e esperada no âmbito substantivo, mesmo porque a constante iniquidade 

fatalmente traz a instabilidade a qualquer reino ou res publica, mas alheia aos fins de uma 

teoria do poder público.  

Ao soberano bodiniano – ao menos, é o que dele se espera – cabe a conservação da 

coisa pública, pari passu à distribuição espraiada de medidas de iurisdictio e imperium aos 

diferentes tipos de agentes públicos499. 

4.4. Soberania e pensamento jurídico moderno: um fecho 

O debate quinhentista acerca dos fragmentos contidos em D.1.21 e D. 2.1 construiu as 

bases para a teoria do direito público em geral. Os humanistas do séc. XVI forneceram, assim, 

 
498 Bodin, De Republica, 3.5, p. 293; p. 308. 
499 Modo que, no século seguinte, Jean Domat (1625-1696) pôde afirmar – sem a necessidade de alongada 

fundamentação que “C’est por l’exercise de certe puissance que Dieu met dans les mains de ceux qui tiennent la 

premiere place du gouvernement l’autorité souveraine, et les divers droits necessaires pour maintenir l’ordre de 

la societé suivant les loix (…) C’est pour ce même ordre qu’il leur donne le droit de communiquer, et partager à 

diverses personnes l’exercise de certe autorité, qu’ils ne peuvent seuls exercer dans tout le détail : et qu’ils ont le 

pouvoir d’établir les differentes sortes de magistrats, de juges et d’officiers necessaires pour l’administration de 

la justice, et pour toutes les autres fonctions publiques”, Domat, Les Loix Civiles dans Leur Ordre Naturel, 1.9.7, 

p. 53-54 ; bem como definir o droit public como “celles qui regardent l’ordre public du gouvernement, comme 

sont ces loix qu’on appelle les loix de l’Etat (…) celles qui reglent les distinctions, et les fonctions des charges 

publiques, pour l’administration de la justice, pour la milice pour les finances, et ces charges qu’on appelle 

Municipales”, Domat, ibid., 1.11.40, p. 84 ; e ainda, “Les matieres du droit public, sont celles qui regardent 

l’ordre du gouvernement de chaque Etat, les manieres d’apeller a la puissance souveraine les Rois, les Princes, et 

les autres Potestats par sussession, par élection ; les droits du Souverain, l’administration de la justice, la milice, 

les finances, les differentes fonctions des Magistrats, et des autres Officiers, la Police de Villes, et les autres 

semblables ”, Domat, ibid., 13.7, p. 101.  
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as ferramentas para colocar em rota de colisão com o pluralismo medieval e a justiça 

senhorial a moderna visão da justiça e violência como legítimas apenas quando derivam do 

supremo governante. Resistências teoricamente fundadas atestam que não foi da noite para o 

dia que Estado moderno e a centralização do poder de criar o direito e manejar a autoridade se 

tornaram hegemônicos. No fim das contas, no entanto, não houve retorno ao status quo ante.  

Ainda que enfrentando resistências que variaram diante das peculiaridades jurídicas 

nacionais, de um modo geral, a consciência jurídica a partir do século XVII estava 

plenamente confortável com a possibilidade de criar um novo aparato de direito público nos 

moldes antevistos por Coras, Tavard e Bodin, rumo à fase mais madura do Estado 

administrativista do Ancien Régime e, por fim, à era das Revoluções e das Codificações. 

Sobretudo após o século XIX a quaestio de iurisdictione, tendo já cumprido o seu papel, 

torna-se objeto mais apropriado para a erudita historiografia da Romanística alemã e italiana. 

Não é gratuito notar, todavia, que um jurista do quilate de Tobias Barreto ainda tomasse como 

um dos pontos de um idealizado Programma de Theoria e Pratica do Processo justamente o 

tópico “Da jurisdicção e do imperio; até onde ainda hoje prevalece o ponto de vista romano 

em relação a estas duas manifestações do poder publico”500.  

Jean Bodin deu um passo marcante nessa marcha ao se deter na relação entre os 

conceitos de soberania – poder público máximo –, gubernatio/administratio e o 

direcionamento da teoria da iurisdictio mandata para radiografar os modos pelos quais 

agentes públicos (magistrados e comissários/delegatários) exercem a autoridade pública 

(iurisdictio e imperium) em nome da res publica. As peças do quebra-cabeça técnico-

conceitual não eram novas e faziam parte do standard da disputatio de iurisdictione et 

imperio, que, por décadas, foi alvo de pesquisa esmerada e cuidadosa. Bodin, por sua vez, 

utilizou-se dos resultados consolidados desse contexto intelectual para criar uma teoria do 

direito público e da autoridade que se pretendia omni compreensiva e coesa, simultaneamente 

capaz de explicar a realidade normativa e fornecer critérios prescritivos para a conservação da 

res publica. A divisão dos officia proposta por Bodin – o ponto que lhe garantiu originalidade 

na história do pensamento e, maisdo que isso, um fundamento teórico do direito público da 

Modernidade Jurídica – foi também o fruto maduro colhido dos férteis ramos do mos Gallicus 

no século XVI. 

 
500 TOBIAS BARRETO DE MENEZES, Programma de theoria e pratica do processo in Estudos de Direito: 

publicação phostuma dirigida por Sylvio Roméro, Rio de Janeiro, Laemmert & C., 1892, p. 465.  
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Assim como o mundo social diante daqueles juristas, a estrutura do direito público e a 

fundamentação jurídico-política da autoridade mudaram sensivelmente. A quaestio de 

iurisdictione coincide com nascimento da jurisdição moderna, concebida amplamente como 

um poder público, legítimo, coercitivo e derivado das atribuições gerais de administração da 

coisa pública dentro de uma comunidade jurídico-política soberana. Turning point teórico da 

Modernidade Jurídica, os elementos ainda nos são reconhecíveis enquanto tal.  
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PARTE 2 

Capítulo III 

O FENÔMENO JURIDICENTE NA HISTÓRIA JURÍDICA E INSTITUCIONAL DE 

ROMA  

 

Primo limine 

 Existem as palavras e existem as coisas. Coincidem? Eis uma questão levada a sério 

desde os embates entre sofistas e pós-socráticos. Em Roma, pensadores como Catão, Cícero e 

Quintiliano se aproximaram do debate em seus próprios termos. Sem se desgastar na 

Modernidade, a hermenêutica, o positivismo e a linguística também produziram um enorme 

compêndio de debates a esse respeito. Para os fins desse introito, assevera-se que s palavras 

existem, entre outras razões, para expressar relações com as coisas, bem como as coisas em si 

mesmas. As palavras também existem para se relacionar com as coisas, tocá-las e modificá-

las. Nesse sentido, um traço característico da linguagem é a de ser empregada tanto para 

conhecer quanto para intervir no mundo. Outros fatores – como as limitações da própria 

linguagem e dos seus falantes – se avolumam para explicar que as palavras ou os conceitos 

não necessariamente coincidem com as coisas que expressam.  

Admitida a autonomia de certos campos linguísticos e suas palavras peculiares – os 

conceitos – como traço característico da linguagem jurídica, no entanto, o que decorre não é a 

transformação da história jurídica em uma história dedicada unicamente aos signos 

linguísticos, mas uma história radicada em palavras produzidas para expressar o mundo 

social. Da (de)limitação à intenção dos falantes de uma língua, fato é que ter em vista as 

coisas é uma condição necessária para a história do saber jurídico.  

A história das instituições jurídicas é, assim, um fundamento da história conceitual que 

ora se propõe, porque os conceitos que se deseja abordar – expressos nos vocábulos latinos 

como iurisdictio, ius dicere, iura reddere e ius dicentis officium – foram criados manejados 

pelos romanos, ora por sua iurisprudentia luz de fenômenos institucionais concretos. Como 

expressou José R. Cruz e Tucci, o ius dicere é inerente ao fenômeno do poder. 

Esses apontamentos são particularmente relevantes quanto à iurisdictio romana, 

porque, ao contrário do que ocorreu nas releituras medievais e modernas dos velhos textos, 

tem-se no período romano a história da criação mesma dessa ideia, cristalizada a posteriori 

nos escritos dos jurisconsultos. A formulação desse conceito se deu mediante uma dialética 
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entre esses elementos institucionais que estavam no mundo e a construção da linguagem 

jurídica. Uma história conceitual da iurisdictio não coincide exatamente com a história do 

processo civil, da repressão criminal ou com a história das magistraturas jurisdicionais, mas 

não pode estar alheia aos fenômenos concretos que requereram reflexão, conceituação e 

normatização dos romanos. Esse percurso é necessário para a história da iurisdictio dos 

jurisconsultos, porque é dentro desse mesmo percurso que nosso conceito pôde surgir.  

Diante dessas considerações, este capítulo não pretende sumarizar todas as 

características da história do direito público ou dos sistemas processuais em Roma. Valemo-

nos de empreitadas desse quilate há muito consolidadas501 para uma finalidade mais modesta: 

 
501 Por conveniência traçamos os marcos bibliográficos principais do capítulo em três blocos. Dos trabalhos 

gerais de história constitucional, história institucional e história do direito público romano foram 

primordialmente observadas as seguintes obras: T. MOMMSEN, Abriss des römischen Staatsrechts, Leipzig, 

Verlag, 1893 (trad. ital. Disegno de Diritto Pubblico Romano, trad. Pietro Bonfante, Milano, Francesco Vallardi, 

1893). T. MOMMSEN, Römisches Strafrecht, Leipzig, Von Ducker & Humblot, 1899 (trad. esp. Derecho Penal 

Romano, 2ª ed., trad. Pedro Dorado Montero, Madrid, Temis, 1999). P. F. [PAUL FRÉDÉRIC] GIRARD, Histoire de 

l’organisation judiciaire des romains, Paris, Arthur Rousseau, 1901. FRANZ LEIFER, Die Einheit des 

Gewaltgedankens im römischen Staatsrecht, München, Duncker & Humboldt, 1914. ETTORE PAIS, Ricerche 

sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, vol. I, Roma, Loescher, 1915. FRANCESCO DE MARTINO, La 

giurisdizione nel diritto romano, Padova, CEDAM, 1937. F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, 2ª 

ed., Napoli, Eugenio Jovene, 1972-1975 [1ª ed. 1951-1972]. WOLFGANG KUNKEL, Historia del Derecho 

Romano, trad. Juna Miquel, Barcelona, Ariel, 1966 (original: Römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung, 4ª 

ed., Köln-Graz, Böhlau, 1964 [1ª ed. 1952]). MAX KASER, Römische Rechtsgeschichte, 2ª ed., Göttingen, 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1967 (trad. ital. Storia del Diritto Romano, trad. Remo Martini, Milano, Cisalpino, 

1977). ANTONIO GUARINO, Storia del Diritto Romano, 8ª ed., Napoli, Jovene, 1990. ANDREW LINTOTT, The 

Constitution of the Roman Republic, Oxford, Clarendon, 1999. GEORGE MOUSOURAKIS, A Legal History of 

Rome, New York, Routledge, 2007. GIUSEPPE VALDITARA, Lo stato nella storia nell’antica Roma, Rubbetino, 

2008. LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma tra diritto e potere, 2ª ed., Bologna, il Mulino, 2014 [1ª 

ed. 2009]. ALDO SCHIAVONE (a cura di), Storia giuridica di Roma, Torino, Giappichelli, 2016. ALDO 

SCHIAVONE, Ius: l’invenzione del diritto in Occidente, 2ª ed. Roma, Giulio Einaudi, 2017 [1ª ed. 2005]. 

UMBERTO VINCENTI, La costituzione di Roma antica, Bari, Laterza, 2017.  UMBERTO VINCENTI, Ius publicum: 

storia e fortuna delle istituzioni pubbliche di Roma antica, Napoli, Jovene, 2018. Dos trabalhos de história do 

processo em Roma, as referências primordiais foram: MORITZ WLASSAK, Römische Prozessgesetze.  Ein Beitrag 

zur Geschichte des Formularverfahrens, 2 vol., Leipzig, Duncker & Humblot, 1888-1891. VITTORIO SCIALOJA, 

Procedimiento Civil Romano: ejercicio y defensa de los derechos, trad. Santiago Sentis Melendo – Marino 

Ayerra Redin, Buenos Aires, Europa-America, 1954 [original: Procedura civile romana, Roma, F. illi Pallotta, 

1894]. GIUSEPPE IGNAZIO LUZZATTO, Procedura Civile Romana, 3 vol., Bologna, UPEB, 1948. GIOVANNI 

PLUGLIESE, Il processo civile Romano: I, le legis actiones, Roma, Ricerche, 1962. RICCARDO ORESTANO, 

L’appello civile in diritto romano: corso di diritto romano, 2ª ed., Torino, Giappichelli, 1966 [1º ed. 1953]. 

ARNALDO BISCARDI, Lezioni sul processo romano antico e classico, Torino, Giappichelli, 1967. CARLO 

AUGUSTO CANNATA, Profilo istituzionale del processo privato romano, 2 vol., Torino, Giappichelli, 1980-1982. 

BERNARDO ALBANESE, Il processo privato romano delle legis actiones, Palermo, G. B. Palumbo & C., 1987. 

JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, Jurisdição e poder: contribuição para a história dos recursos cíveis, São Paulo, 

Saraiva, 1987. JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI – LUIZ CARLOS DE AZEVEDO, Lições de História do Processo Civil 

Romano, São Paulo, RT, 1996. MAX KASER – KARL HACKL, Das römische Zivilprozessrecht, 4ª ed., C. H. Beck, 

1996. NICOLA PALAZZOLO, Processo Civile e politica giudiziaria nel Principato: lezioni di diritto romano, 2ª 

ed., Torino, Giappichelli, 1991 [1ª ed. 1980]. LUCIA FANIZZA, L’Amministrazione della giustizia nel Principato: 

aspetti, problemi, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1999. HÉLCIO MACIEL FRANÇA MADEIRA, História da 

Advocacia: Origens da profissão de advogado no Direito Romano, São Paulo, RT, 2002. BERNARDO 

SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell’antica Roma, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 1998 [1ª ed. 1989]. B. 

SANTALUCIA, Studi di diritto penale romano, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1994. B. SANTALUCIA, La 

giustizia penale in Roma antica, Bologna, il Mulino, 2013. Quanto aos trabalhos específicos quanto às 
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uma narrativa geral da administração juridicente (ou jurisdicional), enfatizando na teia de 

acontecimentos na história institucional romana o modo como a administração das 

controvérsias jurídicas – tomaremos esse termo em um sentido amplo ao longo de todo o 

capítulo – se desenvolveu. O fenômeno juridicente, em resumo, aparece analisado nesta tese 

como subsídio de fundamental relevo para uma história do conceito jurídico-institucional da 

iurisdictio presente nos textos jurídicos romanos. Por conta dessa mesma divisão, não temos 

em vista, por ora, as controvérsias conceituais do vocábulo iurisdictio e seus correlatos: no 

momento, interessa-nos tão somente retratar na longa duração um sumário das práticas 

juridicentes/jurisdicionais em Roma. 

 Seguimos um itinerário cronológico familiar aos manuais de história do direito 

romano, detendo-nos nos fenômenos ligados à administração do direito. Passamos em revista 

o período arcaico (séculos VIII-IV a.C.) na seção I; o período expansionista da média 

República (III-II a.C.) e sua fase tardia (II-I a.C.) na seção II; e por fim, na seção III, o 

estabelecimento do Principado de Augusto ao fim da dinastia dos Severos.  

Nesse percurso, seo examinadas duas dimensões. Em primeiro lugar, a relação das 

práticas juridicentes com os fenômenos do poder e da autoridade de um modo geral, tal qual 

inseridas na história constitucional-institucional de Roma nas fases da monarquia, da 

Republica e do Principado. Em segundo lugar, especificamente quanto à iurisdictio, damos 

enfoque a todos aqueles que, institucionalmente e/ou de fato exerciam as atividades ligadas à 

administração do direito (ius dicere; iura reddere etc.) e das actiones, com suas prerrogativas, 

seus limites e seu escopo de atuação. Observamos, para tanto, os meios através do qual tais 

atividades se realizavam, incluindo os aspectos procedimentais através do qual o direito era 

dito, mas também o próprio regramento, quando existia, acerca dessa função.  

 

 

 
magistraturas juridicentes, as obras fundamentais que serão citadas ao longo do capítulo são: FELICIANO 

SERRAO, La “iurisdictio” del pretore peregrino, Milano, Giuffré, 1954. ARMANDO TORRENT, La ‘iurisdictio’ de 

los magistrados municipales, Salamanca, Gráficas Europa, 1970. J. M. [JOHN MAURICE] KELLY, Studies in the 

Civil Judicature of the Roman Republic, Oxford, Clarendon, 1976. COSIMO CASCIONE, Tresviri capitales: storia 

di una magistratura minore, Napoli, Scientifica, 1999. T. C. [TERRY COREY] BRENNAN, The Praetorship in the 

Roman Republic, 2 vol., Oxford, OUP, 2000. CARLOS ALEXANDRE BÖTTCHER, História da Magistratura: O 

Pretor no Direito Romano, São Paulo, LCTE, 2011. LORENZO GAGLIARDI, I collegi giudicanti: ‘decenviri’, 

‘centumviri’, ‘septemviri’, ‘recuperatores’. Idee vecchie e nuove su origini, competenze, aspetti procedurali, in 

LUIGI GAROFALO (a cura di), Il giudice privato nel processo civile romano: omaggio ad Alberto Burdese, t. 2, 

Padova, CEDAM, 2012, p. 341-383.  JUAN RAMÓN ROBLES, Magistrados, Jueces y Árbitros en Roma: 

Competencia civil y evolución, Madrid, Dykinson, 2019. FRANCISCO PINA POLO – ALEJANDRO DÍAZ 

FERNÁNDEZ, The Quaestorship in the Roman Republic, Berlin, De Gruyter, 2019.  
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I. O fenômeno juridicente na Roma arcaica (séculos VIII-VI a.C.) 

1.1.Os reis e o poder juridicente arcaico 

Na data lendária de 21 de abril de 753 a.C. – o décimo primeiro dia antes das Calendas 

de maio – a jovem cidade de Roma teria sido circunscrita por Rômulo, descendente simbólico 

do deus Marte, assim inaugurando em seu entorno e no interior da Roma quadrata a 

organização constitucional da cidade arcaica. Às gentes que originariamente ocuparam os sete 

montes outras se somaram ao longo das décadas, formando os primeiros estratos sociais que 

compuseram a aristocracia arcaica de sua sociedade. As escavações feitas em Roma – em 

especial, no Forum Boarium – em geral confirmam as principais narrativas da tradição a 

respeito do crescimento da cidade, como o assentamento primevo no Palatino e a construção 

do templo para Júpiter Máximo no monte Capitolino, aproximadamente no começo do século 

sexto. Roma não era, então, particularmente diferente das outras civilizações da região central 

da península itálica ou da Campânia. As evidências arqueológicas indicam cultura material 

similar e laços comerciais comuns entre etruscos, romanos, volscos e gregos até o século VI 

a.C., bem como uma configuração política consonante à história tradicional de uma 

monarquia rodeada pela aristocracia guerreira e proprietária dos antigos quirites e seus 

clientes502.  

A distribuição da cidade mais antiga, pelo menos até onde as fontes nos permitem 

entrever, marcava-se pela presença dos mesmos elementos espirituais associados à fundação 

da cidade. Religião e vida civil partilhavam os atos cultuais que consagravam a ligação entre 

os homens e os deuses. A celebração de ritos como a Parilia, as Feriae Latinae e os 

purificadores Lupercais, a consagração de novos limites ao território, o culto aos manes, o 

mito de Hércules e Evandro não está distante de atividades aparentemente mais mundanas 

como a construção de novos edifícios e muralhas, a canalização dos cursos d’água e a 

drenagem de SOLOS.  

Tal qual esses elementos concretos na divisão da sociedade romana e sua cidade, 

também a organização imaterial da cidade arcaica de Roma era marcada pelo caráter 

 
502 As evidências arqueológicas indicam que a cidade de Roma começou como um grupo de pequenos vilarejos – 

agrupados em torno da via salaria – cuja existência seria anterior à tradicional data de fundação e remontaria 

pelo menos aos séculos X ou IX a.C. Por volta do século VIII a.C. já é possível rastrear a existência de uma elite 

abastada, a formação de prédios religiosos, um forum central e da curia regia no século seguinte. Fragmentos de 

recipientes de terracota importados da Grécia pela Etrúria datam do século VII a.C. e certificam o contato das 

tribos romanas com seus vizinhos peninsulares. Essa configuração social e espacial se relacionaà estrutura 

gentilícia, os cultos religiosos das famílias patrícia, e a divisão distrital-tribal das terras gentílicas no território 

romano. A. LINTOTT, Constitution  ̧1999, cit. (nota 963), p. 27-30.  
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religioso-sacral dos ritos, pela observância escrupulosa das formas e pelo peso da autoridade 

daqueles que comungam com os deuses ou estão mais próximos deles: os chefes de família, 

no interior das gentes – o primeiro paradigma de poder e autoridade normativos do mundo 

romano503 –, bem como o rei e os sacerdotes no plano da civitas. Todos são garantidores 

místicos da prosperidade das instituições, garantida por uma relação respeitosa e benevolente 

com os deuses (especialmente o rei, responsável pela pax deorum).  

O regnum (c. 753 a.C. – c. 509 a.C.) da historiografia analista se deu através da 

sucessão de sete reis: Rômulo, o mítico fundador (que, conforme lembra a tradição, dividiu 

temporariamente o poder com o rei sabino Tito Tácio) que circunscreveu os primeiros limites 

físicos da civitas e prescreveu seu primeiro ordenamento jurídico-constitucional504; Numa 

Pompílio, que deu a Roma algumas de suas primeiras leis e seu calendário; Tulo Hostílio, 

destruidor de Alba Longa; Anco Márcio, fundador de Óstia, a primeira colônia romana; e os 

três reis de associação etrusca, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio (conhecido pela reformulação 

das tribos e instituição do sistema de centúrias definidas pelo censo; o primeiro a governar 

sem o consentimento prévio do populus) e Tarquínio, o Soberbo, que não foram confirmados 

em seus postos de reges pelo povo romano505. Do ponto de vista histórico, a narrativa das 

origens de Roma ilustra a passagem de sua fase pré-urbana – caracterizada basicamente como 

um agregado de gentes autônomas, seguindo o esquema de federação conhecido até então no 

 
503 A gens é uma das mais antigas instituições sociais dos romanos, correspondendo ao agrupamento primitivo de 

pessoas por meio do qual se compartilha um parentesco ao mesmo tempo real e autorrepresentativo entre os 

membros, assim como certos ritos, genealogias e mitologias comuns àquele grupo social. Seguindo a narrativa 

histórica tradicional, a Roma primitiva partiu da existência de três tribos originais (Ramnenses, Titienses e 

Luceres; respectivamente, sob o comando de Rômulo, do sabino Tito Tátio e do etrusco Lúcumo), cada uma 

delas dividida em 10 cúrias (o termo latino curia deriva de coviria, congregação de varões) que, por sua vez, 

compreendiam as gentes dos antigos quirites, reconhecidas publicamente pelo uso do nome gentilício. A divisão 

em trinta cúrias partia de uma divisão militar da cavalaria arcaica, mas contava igualmente com significado 

religioso e simbólico (de modo que os números 3, 30, 300 e seus múltiplos acompanham toda a história 

republicana no que toca à divisão de tribos), e consequências jurídicas prioritariamente voltadas à transmissão 

das propriedades entre os gentiles. A gens foi definida pelo jurista e áugure Quinto Múcio Cévola como a união 

de pessoas que, através de linha masculina direta assente em justas núpcias, descendia de um ancestral comum – 

cidadão, livre e ingênuo, um autêntico pater familias – e dividia o mesmo nomen gentílico (Cic. Top. 29). Se a 

organização gentílica possui sua origem na antiga divisão quiritária e clientelista, aos tempos da República tardia 

era sem problema algum aplicada aos plebeus (Cic. de leg. 2.3; aplicado v.g. pro Mur. 12-15, referindo-se às 

gentes de Sérvio Sulpício Rufo e Lúcio Murena). Os comitia curiata anteriores às reformas atribuídas ao rei 

Sérvio Túlio compreendiam as deliberações das cúrias primitivas, assegurados a leitura dos auspicia e a 

convocação do rex. F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. I, p. 11-33. C. J. 

[CHRISTOPHER JOHN] SMITH, The Roman Clan: The Gens from Ancient Ideology to Modern Anthropology, 

Cambridge, CUP, 2006, p. 51-64; ROBERT E. A. PALMER, The Archaic Community of the Romans, Oxford, CUP, 

1970, p. 5-25. 
504 Dion. Halic. Ant. rom. 2.14. Cic. Rep. 2.4-5, 2.16, 2.51.  
505 Liv. 1.41.6, 1.49.3; Cic. Rep., 2.36-38. 
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Lácio e na Etrúria – para sua configuração centrada em um núcleo citadino e no populus506. 

Nossa análise das instituições romanas e, a seguir, do exercício do poder juridicente, leva em 

conta esse período da monarquia como ponto de partida – com todas as limitações implicadas 

no uso de fontes muito posteriores ao período.  

O rex romano estava no centro da religião, do comando militar e das instituições 

políticas. Se levarmos em conta que o próprio termo regnum se relaciona aos vocábulos 

regere e unum, não causa estranheza que, de acordo com Pompônio, nos primórdios da 

história romana “omnia manu a regibus gubernabantur”507. O rei era o sacerdote-intermédio 

entre os demais romanos e os deuses através da leitura dos céus e das aves; o principal 

comandante militar da cavalaria e exército de cidadãos;  tem ainda papel político ativo no 

funcionamento de outros institutos da comunidade. A cultura política romana era 

extremamente visual, de modo que esse poder factual era acompanhado de símbolos que 

perduraram ao longo da história romana para os magistrados republicanos: a toga de cor 

púrpura, o cetro de comando com o símbolo da águia de Júpiter, a coroa de louros e a escolta 

dos lictores munidos de fasces (dentro do pomerium) e machados (fora do pomerium)508. 

Como destaca Grandazzi, o rei era, ao mesmo tempo, senhor dos auspícios, do calendário, o 

mestre da cidade e o zeloso guardião da relação com os deuses509.  

Num primeiro momento somos levados a crer que o rex seria, então, por excelência, o 

detentor da função juridicente, uma vez que sua posição era central em tudo o mais. Quem 

melhor para ser guardião do ius e dos mores que não aquele apontado por auspicia, eleito pelo 

 
506 Convenciona-se ainda apontar que a partir do século VI a.C. tal transição se reforça na chamada fase 

etrusca da monarquia romana, substituindo a fase latino-sabina gentilícia. Das estruturas, até então, movidas 

quase que unicamente em função da relação gentílica, passa-se, então, a uma ênfase cada vez maior de certo 

componente unitário-citadino (a civitas). Estágio bastante embrionário, sem dúvida, se comparado com a futura 

cidade cosmopolita que Roma viria a ser, mas os vínculos de parentesco gentílico passariam a coexistir com 

outras formas de vínculo eminentemente cívicas. Tal período etrusco (séculos VI-V a.C.) também redefiniu a 

organização militar romana, sendo introduzido o sistema hoplítico e a relação dos romanos com suas estruturas 

políticas. O pater familias será também o dominus de suas propriedades – não se relacionando apenas ao 

patrimônio da gens ou clã –, o integrante da força armada dos cidadãos e, em tempos de paz, integrante dos 

comitia ou mesmo do Senado. As centúrias, a partir da reforma de Sérvio Túlio, tornam-se paradigma do 

componente militar, do componente cívico-político e do componente jurídico (especialmente, proprietário) do 

cives. Ao mesmo tempo, os ritos, a religião em geral e os mores são continuamente alimentados – no estrato da 

média ou longa duração – a estas configurações. A. SCHIAVONE, Ius, 2017, cit. (nota 501). p. 78-86; F. DE 

MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. I, p. 85-116. 
507 Pomp. lib. sing. Enchir., D. 1.2.2.1 (“Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo 

primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur”).  
508 Liv. 1.8.2-3. Cic. Rep. 2.31; Cic. Leg. 1.3.10. Dion. Halic. Ant. rom. 3.61.2.  
509 “Senhor do tempo quando da proclamação calendária, senhor do espaço no ritual auspicial que lhe permite 

aumentar a superfície da Urbe, construtor da cidade, representando as potências divinas e intercessor delas em 

relação às vontades humanas, organizador do corpo cívico, chefe de guerra: o rei da era arcaica encarna e garante 

a unidade da comunidade civil”. ALEXANDRE GRANDAZZI, As Origens de Roma, trad. Christiane Gradvohl 

Colas, São Paulo, UNESP, 2010, p. 166 (orig. Les Origines de Roma, Paris, Presses Univ. de France, 2003).  
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populus, chancelado pela autoridade dos patres após um regular interregnum, solenemente 

incumbido da nobre função pelos ritos da inauguratio e empoderado por uma lex curiata de 

imperio510? Quem seria melhor do que aquele que, como sugere a raiz indo-europeia *reg-, 

está ligado à institucionalização de um caminho reto para os horizontes da comunidade?511  

A esse propósito, no desenho institucional legado por Theodor Mommsen, o rei é uma 

figura constitucional complexa, marcada pela unidade e vitaliciedade512, titular do feixe de 

todos os poderes que, com a forma de governo subsequente, iriam ser depositados em outros 

agentes. Possuiria ainda capacidade ilimitada para constituir e delegar parcelas de seu poder a 

quaisquer auxiliares (inclusive, do imperium) e livre agir na esfera juridicente civil e penal. A 
 

510 A sucessão real pela via da designação – como se vê no Principado – não é uma hipótese a ser totalmente 

descartada, mas é pouco crível perante as informações fornecidas pelos escritos da República tardia. A tradição 

da lex curiata de imperio se encontra especialmente nos autores do último século da República e nos primórdios 

do Principado, mas os os específicos contornos materiais de tal ratificação é objeto de debate e conjectura. 

Quanto às fontes, a existência desta lex é mencionada pelo antiquário Aulo Gélio, citando M. Massala, para 

quem embora a decisão do comitium instituísse a magistratura, apenas por meio do expediente normativo ela 

produziria efeitos (iustus curiata datur lege, vide Gel. 13.15). Cícero, por sua vez – referindo-se às magistraturas 

da República de seu tempo – afirmou que a confirmação da decisão dos comitia tributa ou centuriata que 

elegiam os magistrados se realizava por meio de auspicia que permaneciam na alçada da antiga assembleia das 

cúrias (Cic. de leg. agr. 2.26-27); segundo ele, um cônsul não poderia exercer seu império militar si legem 

curiatam non habet (Cic. Diu. 2.76). No período arcaico de Roma, o monopólio dos auspicia e das decisões que 

guiavam a civitas pertencia à mesma assembleia, de modo que a hipótese – embora não podendo ser confirmada 

– tem forte razão de existir. É mais complexa a situação de tais leges e dos auspicia com relação às magistraturas 

republicanas e as comitia centuriata. Como apontou F. de Martino, devemos conceber tal lex curiata de imperio 

não como um diploma legislativo do povo, mas um ato executivo de investidura do rei ou dos magistrados (ao 

que acrescentaríamos, em um contexto social e político bastante diverso da lex de imperio de Vespasiano ou 

estatutos que seguissem seu modelo). Quanto ao tema da sucessão monárquica e da lex curiata, referencie-se: T. 

MOMMSEN, Abriss, 1893, cit. (nota 501), p.  132-133 (= Disegno, p. 169-170). T. C. BRENNAN, The Praetorship, 

2000, vol. I, cit. (nota 501), p. 18-20. R. E. A. PALMER, Archaic Community, 1970, cit. (nota 501), p. 184-188; C. 

J. SMITH, Roman Clan, 2006, cit. (nota 501), p. 217-223; F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. 

(nota 501), vol. I, p. 155-159. Sobre os auspicia em uma abordagem contemporânea, veja-se ALBERTO DALLA 

ROSA, Ductu auspicioque: per una riflessione sui fundamenti religiosi del potere magistratuale fino all’epoca 

augustea, in SCO 49 (2003), p. 195-255, esp. às p. 223-240 para a comparação dos auspicia entre a República e 

as práticas de Augusto.  
511 Como vem sendo reiterado desde a minuciosa investigação de É. Benveniste, a raiz *reg- é comum aos 

vocábulos rex e regula, assim como ao verbo regere. Em todos os casos, o sentido mais antigo diz respeito à 

retidão ou a uma posição retilínea. Tanto as regulae quanto o rex em sua atuação na cidade são vetores de 

direcionamento normativo, tanto no sentido moral e religioso quanto no cívico-institucional. Cícero, em seu 

diálogo De Re Publica, ao contrastar o tipo rex sábio representado por Rômulo com os tiranos como o último 

Tarqúnio apresenta aquele como um rector et gubernator civitatis (Cic. Rep. 2.51), e, em sua esteira, Pompônio 

afirmar que no passado omniaque manu a regibus gubernabantur (Pomp. lib. Sing. enchiridii, D. 1.2.2.1). Na 

cultura política dos letrados romanos, portanto, o antigo regnum, o verbo regere e a figura do rex têm menos a 

ver com “reinar” do que mais precisamente com guiar, ordenar, levar e/ou manter no caminho reto e équo. A 

atuação de Rômulo ao traçar os primeiros limites da cidade (Roma quadrata) por meio de um arado – retratada 

por Lívio, Cícero e Dionísio de Halicarnasso – é uma imagem bastante representativa deste papel de guiar à 

ordem exercido pelo rex. Veja-se ÉMILE BENVENISTE, O Vocabulário das Instituições Indo-Européias, 2 vols., 

trad. Denise Bottmann, Campinas, UNICAMP, 1995, vol. II, p. 9-15 [= original: Le vocabulaire des institutions 

indo-européennes, vol. I: économie parenté, societé, vol. II: pouvoir, droit, religion,  Paris, Minuit,1969]. Em 

mesmo sentido, na romanística recente, U. VINCENTI, Ius publicum, 2018, cit. (nota 501), p. 14-16.  
512 A vitaliciedade e a colegialidade são marcas fundamentais que, para Mommsen, são tão peculiares ao período 

mais antigo da história de Roma e que, por isso mesmo, mantiveram-se presentes no sacerdócio romano 

(vitalício e centralizado no pontifex maximus) por muito tempo para além da monarquia. T. MOMMSEN, Abriss, 

1893, cit. (nota 501), p. 117-127 (= Disegno, p. 151-163).  
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regia potestas nas mãos do rei seria por tais razões relativamente maior do que aquela 

envergada pelos cônsules na República, sem conhecer a limitação da colegialidade e do veto 

tribunício513. Seguindo passagens já aludidas de Lívio e Cícero, Mommsen entendia que o 

imperium e os auspicia eram dois pontos de vista diferentes de um mesmo poder total a 

respeito das questões militares e civis que cabiam ao rei514. Dentro ou fora do pomerium, 

pensava Mommsen, o imperium do rex era total. Mesmo que o imperium domi e o imperium 

militiae pudessem ser conceituados como exercícios de faceta distintas do poder – como fez 

Políbio515 – (vide a troca de fasces ou machados portados pelos lictores, simbolismo do tipo 

de imperium sendo exercido àquele momento pelo rei), sua titularidade era indivisível na 

pessoa do rei516.  

 
513 T. MOMMSEN, Abriss, 1893, cit. (nota 501), p. 157 (= Disegno, p. 195).  
514 T. MOMMSEN, Abriss, 1893, cit. (nota 501), p. 216-221 (= Disegno, p. 118-127). É relevante frisar que a 

tripartição equilibrada entre rex-Senatus-comitia permanece o cerne da interpretação mommseniana do 

Staatsrecht romano tanto no período histórico da monarquia quanto na república (quando o rex é substituído 

pelos magistrados) mesmo com tal caracterização do imperium real. Equivaler a monarquia (regnum: o reino de 

um) à tirania e a república à defesa da libertas seria um equívoco: na esteira da tradição hobbesiana, Mommsen 

afirma claramente que não é o “número de cabeças” governantes que define a relação entre regentes e povo. 

Observando o tratamento da monarquia nos textos de Políbio, Cícero, Lívio e Dionísio, para Mommsen os 

romanos jamais conceberam o poder (ou o imperium) monárquico como um poder de uso arbitrário, do mesmo 

modo que o conjunto de cidadãos sob o regnum não era um conglomerado de escravos, mas um populus. 

Mantém-se entre os estudiosos desde então um consenso básico: o imperium arcaico ou monárquico não era 

diretamente circunscrito por outros poderes institucionais e não possuía pares, justamente conquanto dotado de 

forte caráter mágico-religioso e referendado pela tradição. Fugiria aos objetivos adentrar no debate acerca do 

pertencimento do rex à categoria abstrata de magistratus, tema que permaneceu presente no debate após 

Mommsen. Nem os textos do Digesto nem a historiografia latina nos legaram uma definição de magistratus 

cabível à estrutura da Urbe arcaica. Direcione-se o leitor para: C. A. BÖTTCHER, História da Magistratura, 2011, 

cit. (nota 501), p. 19-47; T. MOMMSEN, Abriss, 1893, cit. (nota 501), Abriss, p. 81-87 (= Disegno, p. 111-118).  
515 Pol. 6.12. 
516 Para evitar anacronismos, saliente-se que a distinção técnica-institucional entre imperium domi e imperium 

militiae e a regulação legislativa de sua distribuição territorial surge por escrito apenas na lex Cornelia de 

imperio (81 a.C.) promulgada nas reformas de Sulla, sendo até então uma divisão oriunda dos costumes 

institucionais. Se no plano do direito privado uma domus é conceituável um tutissimum refugium atque 

receptaculum (Gai. lib. 1. ad legem XII Tabularum, D. 2.4.18), no bojo do ius publicum o termo “domi” se refere 

ao território da civitas de Roma, circunscrita por seus muros a até uma milha. Neste territorium (Paul. lib. I ad 

Ed., D. 2.1.20) podia ser regularmente exercido o imperium relacionado às atividades políticas, civis e 

administrativas (imperium domi), tendo a provocatio como limite. Em contraste, o o imperium militiae era 

utilizado fora dessa circunscrição territorial, para fins diversos e sem a mesma limitação. A distinção entre as 

duas formas de imperia não é uma descrição neutra do fenômeno institucional por parte dos romanos, mas uma 

forma de conceber limitações (territoriais e materiais) ao seu exercício. Ao descrever os poderes do rei em 

termos de imperium, Mommsen buscava chamar atenção para o fato de que a história de seu exercício em Roma 

poderia ser contada na forma de uma narrativa de sua crescente limitação: do imperium totalizante dos reis e dos 

primeiros magistrados à sua divisão na ordo magistratuum da República tardia e do Império. A divisão imperium 

domi e militiae foi estabelecida na Romanística segundo os seguintes termos de T. Mommsen: “Die darauf 

beruhende örtliche Zwiespältigkeit des Regiments, der Gegensatz des imperium domi und des imperium militiae, 

findet ihren lebendigen Ausdruck in der magistratischen Ueberschreitung des Mauerrings unter religiös-

militärischen Formen. Der Gegensatz des städtischen und des Kriegsregiments beruht nicht auf der qualitativen 

Beschaffenheit der magistratischen Handlung, sondern lediglich auf dem Orte ihrer Vollziehung. Jeder innerhalb 

des Mauerrings vollzogene Act unterliegt den Gesetzen des ersteren und im Allgemeinen gilt dies auch von dem 

Vorraum ausserhalb der Mauer bis zu tausend Schritten von jedem der Thore oder, was dasselbe ist, bis zum 

ersten Meilenstein der von Rom auslaufenden Strassen. Jenseit dieser Grenze oder, wenn der Magistrat in der 
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Tal tese acerca dos caracteres principais do imperium monárquico se mantém até o 

presente com alto apreço no mercado de ideias mesmo quando recebe fundamentações 

distintas. No começo do século seguinte ao que escreveu Mommsen, F. Leifer interpretou que 

repousava nas mãos do rei as formas mais desnudas de imperium e iurisdictio517. Se para 

Mommsen, o imperium dos reis poderia ser concebido como uma união de poderes e 

atribuições que seriam depositadas nos dois cônsules e, após, herdadas pelas demais 

 
oben erwähnten feierlichen Weise den Mauerring überschritten hat, schon jenseit des Ringes selbst beginnt das 

Kriegsregiment, welchem also das Stadtgebiet so wie das gesammte Ausland unterliegen.Die factischen Grenzen 

einerseits der städtischen Ansiedelung, andererseits des Gebiets, welche beide übrigens sich stetig verschieben, 

kommen für die Amtsführung rechtlich nicht in Betracht“. Na tradução italiana de P. Bonfante: “La divisione 

locale del governo che vi si basa, l’antitesi dell’iimperium domi e dell’imperium militiae, trova la sua viva 

espressione nell’oltrepassare che fa il magistrato la cerchia delle mura in forme religiose e militari. L’antitesi del 

governo in città e del governo in campo ha sua base non già sulla diversa qualità degli atti del magistrato, bensì 

unicamente sul luogo in cui si compiono. Ogni atto compiuto entro la cerchia delle mura soggiace alle leggi del 

governo urbano, e in generale ciò vale anche riguardo allo spazio fuori delle mura sino a mille passi da ciascuna 

porta, o, ciò che è lo stesso, sino alla prima pietra miliare delle strade che partono da Roma. Al di là di questi 

confini, ovvero, se il magistrato ha oltrepassato la cerchia delle mura nella maniera solenne già ricordata, subito 

al di là della cerchia stessa comincia il governo militare, al quale pertanto è sottoposto il territorio della città e 

tutto quanto il territorio straniero. I confini di fatto dello stanziamento cittadino, dell’abitato vero e proprio, e del 

territorio dello stato, che del resto si spostano continuamente, non vengono giuridicamente in considerazione per 

l’esercizio della carica”. T. MOMMSEN, Abriss, 1893, cit. (nota 501), p. 96 (= Disegno, p. 112). A principal 

diferença entre os dois escopos de atuação do imperium pode ser identificada na margem de arbítrio do 

magistrado cum imperio para coagir ou punir: “Das so eben erörterte Coercitionsrecht der Magistrate blieb im 

Kriegsregiment unbeschränkt, wurde aber in dem städtischen dadurch wesentlich eingeschränkt, dass das alte 

Recht der Bürgerschaft dem verurtheilten Verbrecher die Strafe zu erlassen von dem Belieben des 

verurtheilenden Magistrats unabhängig gemacht und derselbe verpflichtet ward der Anrufung der Comitien 

durch den Verurtheilten Raum zu geben. Auch hier kommt es nicht auf die Qualität des Verbrechens, sondern 

auf den Ort der Prozessführung an”, “Il diritto di coerzione del magistrato <p>or ora esaminato restò ilimitato 

nel governo militare, ma nel governo cittadino venne ad esser limitato esencialmente. L’antico diritto della 

cittadinanza di rimettere la pena al colpevole condannato venne reso indipendente dall’arbitrio del magistrato 

che aveva emesso la condanna, e questi fu obbligato di cedere all’invocazione dei comizi fatta dal condannato. 

Anche qui non importa la qualità del delitto, bensì il luogo del processo”, vide T. MOMMSEN, Abriss, 1893, cit. 

(nota 501), p. 98 (= Disegno, p. 114-115). Os estudiosos aceitam em larga escala essa caracterização, embora 

divirjam eventualmente quanto à possibilidade de aplicação rigorosa e/ou legalista do conceito técnico para toda 

a história de Roma. Autores como U. Vincenti, após destacarem a origem etrusca dos símbolos exteriores do 

poder monárquico/consular, apontam à tese de que também a concepção de um poder geral de comando militar e 

civil possuíssem origem na monarquia etrusca. Para um tratamento contemporâneo da questão, tanto no 

particular da revisão da literatura desde Mommsen quanto à análise de fontes, veja-se F. DE MARTINO, 

Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. I, p. 408-426. A. LINTOTT, Constitution  ̧1999, cit. (nota 

501), p. 97-99, p. 104-107.  U. VINCENTI, Ius publicum, 2018, cit. (nota 501), p. 33-34. HANS BECK, Consular 

power and the Roman constitution: the case of ‘imperium’ reconsidered, in H. BECK; A. DUPLÁ; M. JEHNE; F. 

PINA POLO, Consuls and res publica: Holding High Office in the Roman Republic, Cambridge, CUP, 2011, p. 

77-80, p. 91-96. DANIEL J. GARGOLA, The Shape of the Roman Order: The Republic and Its Spaces, Chapel Hill, 

The University of North Carolina Press, 2017, p. 21-25. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. 

(nota 501), p. 168-170.  
517 F. LEIFER, Die Einheit, 1914, cit. (nota 501), p. 169: “Das königliche Imperium ist der einheitliche Urquell 

aller staatlichen Tätigkeit (…) und keinem Römer fiel es ein, diese Vollgewalt, dieses Herrenrecht des Königs zu 

zerlegen, die oder jene Befugnisse herauszugreifen und als Imperium seiner Gerichtsgewalt (iurisdictio) oder 

seinen sakralen Machtbefugnissen gegenüber zu halten. Wie die Sonne sich nicht fassen lässt als ein Bündel von 

Strahlen, so darf das römische Imperium nicht gedacht werden als Summe einzelner stärkerer oder schwächerer 

Teilgewalten”. Como se vê, o que Leifer assevera é mais enfática do que Mommsen, tese frente a qual sua última 

oração é dirigida. Justiça seja feita, no entanto, ao fato de que o próprio Mommsen entendia o fracionamento das 

magistraturas civis republicanas como um fenômeno estranho ao exercício original do imperium. T. MOMMSEN, 

Abriss, 1893, cit. (nota 501), p. 155-156 (= Disegno, p. 193-194).  
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magistraturas, para Leifer (para quem iurisdictio e imperium são basicamente sinônimos) o 

caso do poder real era o de uma unidade bruta, indissociável e discricionária de comando 

militar, religioso, político e civil-juridicente. W. Kunkel resumiu o poder monárquico em 

forma triádica: o comandante militar (die Heerführung), o líder religioso da civitas (die 

Priesterschaft) e o encarregado da distribuição da justiça (die Gerichtsbarkeit)518.  

Também F. de Martino concebeu o rex da Roma arcaica como “il supremo magistrato 

di una polis, di un comune unito (…) egli ha quindi l’imperium, che è la manifestazione de 

suo potere ed una pompa solenne ne simboleggia l’autorità”519. Tal era a relevância religiosa 

desse rex-augur antigo – para utilizar o conceito de Umberto Vincenti – que, não à toa, parte 

de suas prerrogativas religiosas são herdadas pelo rex sacrorum na República520. Os exemplos 

da literatura especializada poderiam ser multiplicados521.  

A centralidade dos reges latinos e etruscos para a cidade arcaica e sua constituição 

ritual-religiosa não é, portanto, exagerada. Ao mesmo tempo, por maior que fosse sua 

potestade real e simbólica – por maior que fosse seu imperium e se quisermos aplicar o 

 
518 M. KASER, Römische Rechtsgeschichte, 1967, cit. (nota 501), p. 35 (= Storia, p. 27). 
519 F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. I, p. 129.  
520 O rex sacrorum era uma figura institucional do sacerdócio romano, geralmente datado nos primórdios 

republicanos após a expulsão dos reis. Na esteira da interpretação corrente de que do implodido imperium 

monárquico germinaram os poderes específicos das magistraturas republicanas, interpreta-se que parte 

significativa das funções religiosas outrora pertencentes ao rei-sacerdote são transferidos a esta nova figura. O 

rex sacrorum estava ligado ao ciclo anual de festivais, especialmente aqueles relacionados com a transição de 

um novo ano, entre fevereiro e março. Personificando a renovação cíclica do tempo natural e civil, tal qual na 

renovação monárquica do interregnum, o rex sacrorum anualmente se renovava simbolicamente (através dos 

ritos de Regifugium, nos cinco dias finais do ciclo anual) para iniciar um “novo reinado”. Todavia, eventual 

interpretação desse processo de transferência da atuação ritual do rex ao rex sacrorum (e não aos magistrados) 

como o de uma “laicização” do exercício do imperium deve levar em conta que os cônsules republicanos 

permaneceram com funções religiosas, aquelas mais relevantes à sua posição de comandantes militares. 

Herdaram não apenas os auspicia do rei, mas também os deveres relacionados às cerimônias cívico-religiosas 

conexas à fundação da cidade, como as Feriae Latinae, festividade anual na qual ambos os cônsules eram 

esperados para conduzir o cerimonial e os sacrifícios no monte Albano antes de se ausentarem no pomerium. 

Veja-se nesse sentido o testemunho de Cícero (Cic. Fam. 8.6.3). Igualmente, o diálogo dos personagens do 

ciceroniano De Re Publica se passa nas Feriae Latinae, de modo a simbolizar a importância de reaver a história 

do ius publicum para compreender as turbulências presentes da República. U. VINCENTI, La costituzione, 2017, 

cit. (nota 501), p. 10-11. U. VINCENTI, Ius publicum, 2018, cit. (nota 501), p. 16-17. A. LINTOTT, Constitution¸ 

1999, cit. (nota 501), p. 182-184.  
521T. C. BRENNAN, The Praetorship, 2000, vol. I, cit. (nota 501), p. 13-20; U. VINCENTI, Ius publicum, 2018, cit. 

(nota 501), p. 33-34; V. SCIALOJA, Procedimiento Civil, 1954, cit. (nota 501), p. 108-113. W. KUNKEL, Historia 

del Derecho Romano, 1966, cit. (nota 501), p. 21-22. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. 

(nota 501), p. 37-39. M. KASER, Römische Rechtsgeschichte, 1967, cit. (nota 501), p. 35-36 (= Storia, p. 27-28). 

R. CRUZ E TUCCI, Jurisdição e poder, 1987, cit. (nota 501), p. 14-17. Embora tais autores difiram bastante entre 

si no modo de interpretar a própria existência de uma “constituição”, “ordenamento” ou 

Staatsrecht/Staatsordnung para a Roma do período (e o próprio emprego de tais conceitos), para eles, a 

concentração de funções de comando justifica a empreitada investigativa dedicada ao papel do rei no direito 

público-sacro dos tempos arcaicos. Para além do ponto pacífico, no entanto, tais autores entendem que entre tais 

funções do antigo rex estaria compreendida a titularidade da atividade juridicente que, na lição viva de R.  Cruz e 

Tucci, “afigura-se ínsita ao vértice do poder político”, R. CRUZ E TUCCI, Jurisdição e poder, 1987, cit. (nota 

501), p. 20.  
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conceito republicano desde já como chave interpretativa–, o rex não era concebido como um 

soberano munido de poder arbitrário ou alheio às fronteiras intransponíveis dos mores, da 

religião e de um agir pio e justo522. Em sua relação com os costumes e o direito, espera-se que 

o rei seja um legis interpres523, não um legislador ou um juiz (nos sentidos modernos). 

Tampouco se esperava que o rei agisse sozinho, repousando toda uma comunidade política 

complexa nos ombros de um único homem. O rei era auxiliado por um consilium composto de 

cem quirites, a primeira configuração do Senado de Roma, e por auxiliares criados para tal 

fim. Ademais, convivia com as demais estruturas religiosas pontificais, também elas 

guardiães dos ritos, das fórmulas e do próprio direito (mores maiorum, iura), detentores de 

um conhecimento acumulado e transmitido oralmente; ao se próprio modo, portanto, também 

legis interpretes.  

Como destacou De Martino, os testemunhos indicam que o exercício do poder 

monárquico em Roma era majoritariamente voltado ao comando militar e religioso, embora 

tenha constituído o primeiro alicerce do ius da civitas524.  As funções civis (isto é, da 

organização da civitas) não lhe eram vetadas nem estavam fora de seu horizonte de atuação – 

como destaca acertadamente J. R. Robles, não encontramos nas fontes qualquer forma de 

discussão acerca de possíveis excessos de competência juridicente dos reges525 –, mas se 

caracterizavam como funções exercidas por ele apenas de modo secundário.  

Do alto de seu papel sacro-religioso decorre a função de zelar pelo ius e pelos mores. 

Precisamente, Dionísio define o rei como um observador ou intérprete do direito, capaz ainda 

 
522 F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. I, p. 129-131, que qualifica o poder do 

rei “non come un potere arbitrario, ma come un potere legato ad un ordinamento giuridico, cioè come un 

imperiun legitimum” (ibid, p. 130). As concepções pré-modernas de contenção do poder político e administrativo 

naturalmente causam alguma estranheza ao olhar moderno por sua fluidez e por sua relação com a virtus dos 

regentes. Isso é ainda mais válido nos casos dos reis romanos, não sujeitos aos limites de poder do porvir 

republicano, como a intercessio ou a provocatio ad populum. Mesmo então, a expressão ciceroniana salus populi 

(Cic. de leg. 3.8) serve de lembrete que mesmo na República os elementos metajurídicos – a moral, a ética e 

observância dos fines da instituição da comunidade jurídico-política pelo populus – permanecem presentes no 

vocabulário institucional. 
523 Liv. 1.26. Passagem na qual Lívio narra como o rei Tulo Hostílio, espectador de um julgamento dos duumviri 

perduellionis, forneceu a Públio Horácio, condenado à pena capital, o conhecimento do direito de defesa através 

da provocatio ad populum (ademais, na narrativa de Lívio, o primeiro registro da provocatio).  
524 F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 501), p. 15-17. Não é outro, senão, a descrição do historiador 

Dionísio de Halicarnasso acerca da constitutio romuli (Dion. Hal. Ant. rom. 2.14.1-2.): 

“καταστησάμενος δὴ ταῦτα διέκρινε τὰς τιμὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, ἃς ἑκάστους ἐβούλετο ἔχειν. βασιλεῖ μὲν οὖν ἐξ

ῄρητο τάδε τὰ γέρα: πρῶτον μὲν ἱερῶν καὶ θυσιῶν ἡγεμονίαν ἔχειν καὶ πάντα δι᾽ ἐκείνου πράττεσθαι τὰ πρὸς το

ὺς θεοὺς ὅσια, ἔπειτα νόμων τε καὶ πατρίων ἐθισμῶν φυλακὴν ποιεῖσθαι καὶ παντὸς τοῦ κατὰ φύσιν ἢ κατὰ συνθ

ήκας δικαίου προνοεῖν τῶν τε ἀδικημάτων τὰ μέγιστα μὲν αὐτὸν δικάζειν, τὰ δ᾽ ἐλάττονα τοῖς βουλευταῖς ἐπιτρέ

πειν προνοούμενον ἵνα μηδὲν γίγνηται περὶ τὰς δίκας πλημμελές, βουλήν τε συνάγειν καὶ δῆμον συγκαλεῖν καὶ γ

νώμης ἄρχειν καὶ τὰ δόξαντα τοῖς πλείοσιν ἐπιτελεῖν. ταῦτα μὲν ἀπέδωκε βασιλεῖ τὰ γέρα καὶ ἔτι πρὸς τούτοις ἡ

γεμονίαν ἔχειν αὐτοκράτορα ἐν πολέμῳ”.  
525 J. R. ROBLES, Magistrados, 2019, cit. (nota 501), p. 36-37.  
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de discernir a origem cívica – os costumes dos patres – ou natural – aquilo que é justo 

(dikaios) – das normas. Segue-se dessa definição que é o responsável também pela custódia 

(phulaké) da totalidade daquilo que foi por ele observado (o direito). Em seu papel de 

garantidor dos costumes e, em sendo o detentor do maior poder coercitivo do regnum, o rex 

era o encarregado original dos procedimentos envolvendo os crimes mais graves, lidando 

diretamente com as punições ligadas à administração do exército (o imperium militiae), 

abarcando todas as hipóteses de deserção ou de sedição (proditio). Por meio de suplícios de 

fustigação, decapitação ou imolação, ao rex, através de seus lictores, incumbia o 

reconhecimento de uma determinada ofensa delitiva à comunidade como um todo e, ato 

contínuo, a execução da pena apropriada, como aquela do rei Tulo Hostílio ao falso aliado 

albano Mécio Fufécio526. Essa forma de exercício da coerção real, no entanto, não comportava 

o que chamaríamos de “uma fase de cognição” ou paralelos com a relação processual 

concernente a uma disputa privada.  

Justamente por ser titular de tantos encargos vitais para a comunidade e não raro 

estando fora do pomerium para exercer o comandomilitar, era de se esperar que tais funções 

fossem transferidas ou delegadas a outrem. De resto, muito embora mantendo sua função 

última de guardião das normas, a função juridicente quotidiana e a repressão criminal fora do 

âmbito militar não eram concentrados nas mãos do rex, mas conduzidas por seus auxiliares e 

por outras instituições encarregadas de alguma forma de declaração de um direito ou 

execução de uma sanção pública a um delito. A administração do ius em suas formas era 

exercida em dois escopos constitucionais: (i) por comissários ou encarregados do rex e, 

especialmente, (ii) pelos colégios sacerdotais, que centralizavam a maior parte das atividades 

que qualificaríamos como jurisdicionais.  

 

 
526 Liv. 1.27-28. Mécio era o magistrado maior dos albanos e, após a famosa batalha em que saiu vitorioso 

Horácio contra os três Curiácios, constituiu com o rei Tulo Hostílio um tratado de aliança (foedus). Todavia, 

empregou esforços para suscitar revolta na colônia romana de Fidenas e insuflar os ânimigos da cidade inimiga 

de Véios, desviando seu exército da batalha e expondo os flancos romanos aos inimigos. Após a vitória, no 

entanto, o rei romano cercou o falso aliado (machinator belli, acusa-o Tulo) e castigou a perfídia dilacerando seu 

corpo com o uso de duas quadrigas. Perceba-se: (i) Tulo exercia no momento seu poder de comando militar fora 

do pomerium, tendo saído de encontro aos inimigos; (ii) não operacionalizou um iudicium, mas tão somente o 

reconhecimento de culpa do chefe dos albanos pela violação de um tratado sancionado pelos dois povos através 

do ius fetiale (Liv. 1.24); (iii) tal ato de sedição importava uma pena capital, o supplicium, executada pelo 

próprio rei, através de um comando a seus lictores; (iv) em qualquer momento há discussão acerca de possíveis 

limites de competência para o agir do rex – a punição penal arcaica exercida pelo rei está mais próxima de uma 

expiação do que de um procedimento inquisitório ou mesmo da chamada “vingança privada”.  
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1.2. Os primeiros auxiliares juridicentes: os duumviri perduellionis, os quaestores 

parricidii e o praefectus Urbi 

Os duumviri (ou duoviri) constituem um dos casos mais antigos de magistrados 

menores incumbidos de uma atividade conexa à função juridicente. De acordo com a tradição, 

esses antigos auxiliares foram instituídos nos tempos da realeza527 e, como indica seu título, 

eram os encarregados dos procedimentos de execução de sanção ligada à prática de traição da 

comunidade romana, a perduellio528.  

Os duumviri constituem um caso interessante para a observação do funcionamento do 

procedimento criminal arcaico ligado aos crimes, bem como a relação desse mesmo 

procedimento com o rex e o povo reunido em comitia.  Lívio narra como o terceiro rei de 

Roma, Tulo Hostílio, portou-se ao testemunhar a morte da jovem Horácia transpassada pela 

espada do próprio irmão Públio Horácio, após este sair vitorioso do duelo com os irmãos 

Curiácios: 

Atrox visum id facinus patribus plebique, sed recens meritum facto obstabat. Tamen 

raptus in ius ad regem. Rex ne ipse tam tristis ingratique ad volgus iudicii ac 

secundum iudicium supplicii auctor esset, concilio populi advocato ‘Duumuiros’ 

inquit, ‘qui Horatio perduellionem iudicent, secundum legem facio’. Lex horrendi 

carminis erat: ‘Duumuiri perduellionem iudicent; si a duumuiris provocarit, 

provocatione certato; si vincent, caput obnubito; infelici arbori reste suspendito; 

verberato vel intra pomerium vel extra pomerium’. Hac lege duumuiri creati, qui se 

absolvere non rebantur ea lege ne innoxium quidem posse, cum condemnassent, tum 

alter ex iis ‘Publi Horati, tibi perduellionem iudico’ inquit. ‘I, lictor, colliga manus’. 

Accesserat lictor iniciebatque laqueum. Tum Horatius auctore Tullo, clemente legis 

interprete, ‘Provoco’ inquit (...) Itaque provocatione certatum ad populum est. Moti 

homines sunt in eo iudicio maxime P. Horatio patre proclamante se filiam iure 

caesam iudicare; ni ita esset, patrio iure in filium animadversurum fuisse (…) Non 

tulit populus nec patris lacrimas nec ipsius parem in omni periculo animum, 

absolveruntque admiratione magis virtutis quam iure causae. Itaque ut caedes 

 
527 HÉLCIO M. F. MADEIRA, História da Advocacia, 2002, cit. (nota 501), p. 27-29. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, 

Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 38-39. F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), 

vol. I, p. 131, 288-291.  
528 As XII Tábuas incluíam quatro delitos que seriam punidos pelo sistema de vingança pública: perduellio, 

parricidium, furtum e iniuria. Os dois primeiros eram punidos com a pena capital (Tab. IX, 1-2). A culpa da 

perduellio consiste em um ato de hostilidade contra a res publica – por exemplo, na forma de conluio com os 

inimigos de guerra, ou simplesmente com a violação dos costumes e normas do direito humano ou do direito 

religioso – ou, em tempos posteriores, contra a figura do princeps (Ulp. 8 disp., D. 48.4.11). Não raro o ato de 

perduellio consistia no ataque ou no assassinato de um magistrado, senador ou cidadão eminente: nesses casos a 

perduellio se distingue de um homicídio por um juízo de gravidade quanto à lesão causada pelo réu, 

transpassando o âmbito privado da vítima e alçando uma ofensa a todo o ordenamento da res publica ou de seus 

oficiais. A punição capital se dava em sua forma primitiva pelo enforcamento em uma arbor infelix, de modo 

que Lívio a qualifica de horrendi carminis lex. Aos tempos de Augusto, a aquae et ignis interdictio já era 

admitida como uma pena (de qualquer modo, no Principado a perduellio já estava em processo de absorção pelo 

crime de maiestas). Sobre a perduellio e os duunviri: T. MOMMSEN, Strafsrecht, 1899, cit. (nota 501), p. 154-

155, 527, 537-594 (= Derecho Penal Romano, p. 110, p. 332, 341-376) 
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manifesta aliquo tamen piaculo lueretur, imperatum patri ut filium expiaret pecunia 

publica529. 

 

A relevância do ato ofensivo existia em dois âmbitos: um interno ou privado, ao qual 

faz referência o ancião Horácio, que poderia castigar o filho com base em sua potestas 

paterna; também um externo ou propriamente cívico, uma vez que o fato fora objeto de 

unânime desaprovação do populus e testemunhado publicamente. Concentrando-nos no 

segundo âmbito, segue-se que Horácio deveria ser julgado pelo rei, o encarregado de levar a 

cabo os suplícios expiatórios das ofensas à res publica. Tulo Hostílio, contudo, preferiu 

nomear dois auxiliares ad hoc para o iudicium, resultando na instituição – segundo Lívio – 

dos duúnviros, que se mantiveram como um oficialato ou magistratura nomeada a cada caso 

singular. O termo lex não deve trazer confusões: neste passo, trata-se não de um estatuto 

proposto pelo rei, mas de um comando normativo, exercida no bojo de suas atribuições de 

rex. Há, por fim, o primeiro registro na obra de Lívio de uma provocatio ad populum: 

possivelmente aconselhado pelo próprio rei (clemente legis interprete), convocada 

expressamente a prerrogativa de um cidadão romano de ser julgado pelo povo, um novo 

iudicium foi montado, dessa vez ao juízo do próprio povo530. Os outros registros do 

procedimento antigo da perduellio são similares531. 

 
529 Liv. 1.26. “Aos senadores e à plebe, isso pareceu um crime atroz. Mas o mérito recente era obstáculo à 

qualquer ação. Entretanto foi levado à força ao rei para julgamento. O rei, para que não fosse ele próprio o 

responsável por um julgamento tão grave e desagradável para o povo e pelo castigo subsequente, convocou a 

assembleia popular e disse: ‘Eu, conforme a lei, instituo duúnviros para que julguem o crime capital de Horácio’. 

Os termos da lei eram assustadores: ‘os duúnviros julgarão o crime; se ele apelar do que foi decidido, a apelação 

será levada a debate; se confirmada, sua cabeça será coberta com um véu e com uma corda será pendurado a um 

patíbulo e chicoteado, dentro ou fora do pomerium’. Os duúnviros foram instituídos com essa lei, com a qual 

consideravam impossível absolver sequer um inocente. Tendo condenado o Horácio, um dos dois [duúnviros] 

disse: ‘Públio Horácio, eu te proclamo como réu de alta traição. Vai, lictor, amarra-lhe as mãos’. O lictor 

aproximou-se e já iniciava o laço, quando o Horácio, apoiando-se em Tulo, intérprete indulgente da lei, disse: 

‘Eu apelo!’. A apelação foi discutida junto ao povo, os homens comoveram-se naquele julgamento, sobretudo 

quando o pai, Públio Horácio, proclamou que julgava merecida a morte da filha; se não fosse assim, ele já teria 

punido o filho com o direito paterno. (...) O povo não resistiu nem às lágrimas do pai, nem à coragem do filho, 

inabalável diante de todos os perigos. Absolveu-o mais pela admiração da coragem do que pel ajustiça da causa. 

Mas para que aquele crime evidente fosse expiado, ainda que por outro castigo, foi ordenado ao pai que 

purificasse o filho às expensas do Estado”.  
530 Como destaca B. Santalucia, a provocatio ad populum foi constituída em seus verdadeiros contornos ao longo 

da República, frente aos possíveis abusos da coerção máxima inclusa no imperium dos magistrados superiores. O 

antecedente monárquico narrado por Lívio no episódio de Horácio está mais próxima de uma leitura 

retrospectiva do que provavelmente fora um procedimento mais fluído de invocação do povo – talvez em uma 

simples contio – do que um chamado específico à provocatio. B. SANTALUCIA, La giustizia penale, 2013, cit. 

(nota 501), p. 22, 25-30. Em mesmo sentido A. LINTOTT, Constitution  ̧1999, cit. (nota 501), p. 152-154.  
531 Registrado por Lívio, o segundo procedimento dos duunviri perduellionis foi direcionado contra M. Mânlio 

Capitolino em 374 a.C., consistindo sua perduellio na tentativa de se tornar um tirano populista (Lívio 6.20.11-

12), o que lhe rendeu a morte atirado do alto da rocha Tarpéia.  
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A forma de instituição dos duumviri perduellionis é o aspecto mais peculiar de seu 

procedimento. A autoridade que dispunha o rei para realizar o julgamento permitia igualmente 

que a tarefa fosse deslocada para comissários ad hoc, como uma forma antiga e muito 

reduzida de delegação. O procedimento não possuía uma fase instrutória: diante de uma 

flagrante perduellio, cabia aos duumviri, uma vez apontados pelo rex (e, provavelmente nos 

primórdios da República, executar a sanção expiatória em nome da comunidade dos romanos 

em conformidade com os rituais. Embora exercessem, em sentido lato, o que se compreende 

por execução penal, a mesma se realizava diretamente – após a nomeação real, fundamento de 

sua atuação –, sem necessidade de uma cognição acerca de suas causas.  

Os quaestores parricidii estão entre os mais antigos oficiais da Roma monárquica, 

encarregados dos procedimentos de investigação e repressão ao crime de parricidium (qui 

colebant creari causa rerum capitalium quaerendarum). Festo atribuiu ao rei Numa Pompílio 

o sancionamento do crimen da seguinte maneira: “Si quis hominem liberum dolo sciens morti 

duit, parricidas esto” 532, embora a opinião antiga, segundo Ulpiano, seria a de que sua 

instituição ocorrera na época de Tulo Hostílio533. 

Lívio descreveu dois procedimentos criminais nos quais quaestores atuaram, ambos 

no período monárquico: o julgamento do ex-cônsul Espúrio Cássio Vecelino, autor da lex 

Cassia agraria, condenado por maiestas em 485 a.C. por beneficiar os socii em detrimento da 

plebe na divisão das terras conquistadas dos hérnicos; em 458 a.C. o ex-tribuno da plebe 

Marco Vólscio Fictor deixou Roma em exílio após sua condenação por falso testemunho534. 

Sabemos, através do relato de Plínio, que o herói de guerra (como Marco Fúrio Camillo) foi 

acusado pelo questor Espúrio Carvílio de enriquecimento ilícito com os despojos obtidos 

naquele ano na conquista de Veios (396 a.C.)535. 

De acordo com as fontes, na origem, os encarregados por esses dois cargos eram 

nomeados pelo rex assim como os duúnviros e, nos primórdios da República, provavelmente 

 
532 Fest. 247L, l. 19-22 (“Parricidi quaestore, qui solebant creari causa rerum capitalium quaerendarum. Nam 

parricida non utique is, qui parentem occidisset, dicebatur, sed qualemcumque hominem indenmatum”). A 

fórmula do rei Numa foi registrada nesse mesmo fragmento (Fest. 247L, l. 23-24). Literalmente, o parricidium 

era o assassinato (necare, occidere) de um homem livre por nascimento, ou seja, um pater familias.  
533 Ulp lib. sing. de off. quaest., D. 1.13.1pr. Aponte-se que as fontes de Ulpiano poderiam estar tratando 

indistintamente os quaestores parricidii e os duumviri perduellionis, cujo primeiro procedimento penal de 

relevância se deu no reinado de Hostílio. 
534 Liv. 2.41; Liv. 3.24-25.  
535 Pli. Nat. hist., 34.13.  
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teriam sido nomeados pelos cônsules pouco antes de se tornarem as magistraturas eleitas536. 

Ambos eram encarregados da repressão aos crimina publica: ao perduellio, uma traição à 

comunidade política; o parricidium, uma agressão a um cidadão livre, um pater, chefe 

religioso de sua família. Algumas diferenças entre as funções são perceptíveis. A primeira é 

que, ao contrário dos duumviri, as fontes não indicam, em nenhum lugar, que os quaestores 

parricidii eram nomeados para a execução de um caso singular, mas para atuarem por um 

certo período de tempo em todos os casos de parricidium no interior do pomerium537. Em 

segundo lugar, pelo menos seu título implica maior peso etimológico, uma vez que tanto 

Festo e Varro quanto os juristas clássicos ligam o vocábulo quaestor ao verbo quaero 

(quaerere), no sentido de “investigar” ou “inquirir”538.  

Não temos fontes que nos permitam atestar se havia grande diversidade entre o 

procedimento dos quaestores parricidii e aquele dos duumviri perduellionis. Veja-se que, em 

uma passagem de Lívio539, os quaestores são indicados como os encarregados de um caso de 

perduellio, havendo pouco material disponível para distinguirmos se ocorre uma imprecisão 
 

536 Retomamos a seguir a questão infra, mas adiantemos algumas palavras acerca da distinção entre os 

quaestores parricidii, neste momento tratados, e os quaestores (aerarii/urbani, militum, provinciales etc.) da 

República. As fontes que dispomos para a origem da pretura (Lívio, Tácito, Dionísio de Halicarnasso, João, o 

Lídio, assim como Pompônio e Ulpiano) não fazem distinções precisas entre os títulos. Ulpiano no liber singular 

de officio quaestoris atesta a dificuldade de precisar a origem histórica dos primeiros quaestores, sua forma de 

seleção e mesmo do alcance de suas funções (Ulp. lib. sing. de off. quaest., D. 1.13.1pr.; cf. Pomp. lib. sing. 

Enchir. D. 1.2.2.22-23). Tendo por guia as definições de Festo e de Varro para o significado do verbo quaerere 

como “inquirir” ou “investigar”, a Romanística até Mommsen entendia haver uma continuidade fundamental 

entre a competência juridicente-criminal dos quaestores parricidii e as funções administrativas-financeiras 

ligadas ao aerarium e à cura urbis dos quaestores aerarii, de modo a serem chamados de quaestores parricidii 

et aerarii na romanística germânica novecentista. A tendência da romanística hodierna, no entanto, é a de 

distinguir as duas figuras, discussão ao qual ofereceremos detalhamento ao discutirmos as funções juridicentes 

dos quaestores aerarii. T. MOMMSEN, Abriss, 1893, cit. (nota 501), p. 180-183 (= Disegno, p. 199-205). T. 

MOMMSEN, Strafsrecht, 1899, cit. (nota 501), p. 63-64, 155-156 (= Derecho Penal Romano, p. 44-45, p. 110-

111). Veja-se especialmente DARIO MANTOVANI, “Quaerere”, “quaestio”. Inchiesta lessicale e semantica, in 

Index 37 (2009), Napoli, Jovene, p. 25-67. 
537 B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale, 1998, cit. (nota 501), p. 21-22. A. LINTOTT, Constitution  ̧1999, 

cit. (nota 501), p. 151.  
538 Varr. Ling. lat. 5.81; Fest. 310L, l. 25-27 (“Quaestores <decebantur, qui quaererent de rebus> capitalibus, 

unde <quaestores parri>cidi appellantur”). Ulpiano (lib. sing. de off. quaest., D. 1.31.1.1) indica que já nos 

tempos de Trebácio os quaestores receberam esse título por seus procedimentos de investigação (genus 

quaerendi). Benveniste revela a íntima associação entre o verbo precor (“solicitar ou buscar através de um 

prex”, um pedido oral) e quaero (que designa uma “busca qualificada”, porque inclui um quaestus, um meio de 

obtenção ou de solicitação; relacionado ainda com quaeso, “id quod rogo” enfático, cf. Fest. 313L, l. 4-5). 

Diante dessa especificação de significado apontada pelo linguista, o quaestor “não está encarregado apenas de 

‘fazer uma investigação’; seu papel é quaerere, procurar obter por meios materiais seja a pessoa do culpado, seja 

(e a palavra se associa com quaestus) o dinheiro do tesouro, cuja entrada e distribuição fica a seu cargo”. É. 

BENVENISTE, Vocabulário, 1995, cit. (nota 501), vol. II, p. 162. Acrescentamos, apenas, que a acuidade da 

origem etimológica não faz decorrer necessariamente a debatida continuidade entre as duas formas de questura. 

Como discorreu D. Mantovani ao se debruçar sobre a lex repetundarum contida na Tabula Bembina, o verbo 

quaerere compartilha do mesmo campo semântico de inquirere, anquire e quaestio, vocábulo último que se 

referia tanto à atividade do pretor no processo criminal quanto às instâncias procedimentais do julgamento 

(quaestiones). D. MANTOVANI, “Quaerere”, (2009), cit. (nota 501), p. 26-30.  
539 Liv. 2.41.  
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terminológica por parte do historiador ou uma indistinção entre as duas funções comissárias. 

A principal diferença entre os procedimentos destacado por Santalucia é que, enquanto os 

duumviri pareciam ser nomeados para uma execução específica, os quaestores paricidii 

presidiam todo o procedimento acusatório dos réus diante do comitium540, incluída a 

possibilidade de convocarem eles próprios a assembleia (cum populo agere) no Campo de 

Marte.  

Por fim, um terceiro auxiliar apontado pela tradição historiográfica romana para 

auxiliar o rei era o praefectus Urbi. Não há uma descrição detalhada de suas funções: Tácito e 

Pompônio eram da opinião de que o praefectus Urbi era nomeado pelo titular do imperium 

(pelo rex ou pelos cônsules republicanos, que escolhiam um ex-cônsul para a função) para, 

em sua ausência no território da civitas, exercer a atividade de ius dicere541. Outros 

historiadores, como Lívio, traçam a imagem do praefectus Urbi majoritariamente ligada à 

defesa da cidade542. Nos primeiros séculos da República, de fato, os primeiros praefecti são 

vistos controlando o exército, declarando o (iustitium) e presidindo o Senado.  

O praefectus Urbi não integrava, assim, o quotidiano ordinário da administração da 

civitas. Todas as fontes parecem concordar que a nomeação do praefectus se dava com o fito 

de evitar um vácuo no poder de comando que viria a ser batizado de imperium, reflexo da 

prerrogativa tanto os cônsules quanto do antigo rex de nomearem cidadãos para executarem 

determinadas tarefas que eram de sua alçada. A flexibilidade dessa forma de nomeação e do 

âmbito de atuação possível de ser circunscrito ao praefectus era fruto das necessidades das 

primeiras campanhas militares nos entornos de Roma, tanto em matérias administrativas 

quanto em matérias propriamente administrativas. O desenvolvimento institucional 

republicano e o aumento das magistraturas munidas de imperium tornariam sua figura 

 
540 B. SANTALUCIA, La giustizia penale, 2013, cit. (nota 501), p. 47. 
541 Pomp. lib. sing. enchiridii., D. 1.2.2.33: “Et haec omnia, quotiens in re publica sunt magistratus, observantur: 

quotiens autem proficiscuntur, unus relinquitur, qui ius dicat: is vocatur praefectus urbi. qui praefectus olim 

constituebatur: postea fere latinarum feriarum causa introductus est et quotannis observatur”. “E todas estas 

coisas se observam todas as vezes em que houver magistrados na res publica: sempre, porém, que se afastam é 

deixado um que fique com a jurisdição: este se chama praefectus urbi. Este prefeito se constituía no passado: 

depois foi introduzido ordinariamente por causa das férias latinas e anualmente se observa” (trad. Hélcio Maciel 

França Madeira). Tac. Ann. 6.11.1: “Namque antea profectis domo regibus ac mox magistratibus, ne urbs sine 

imperio foret in tempus deligebatur qui ius redderet ac subitis mederetur”. “Outrora, quando os reis e, depois 

deles, os magistrados se ausentavam da Urbe, para não a deixar sem [um titular munido de] imperium, escolhia-

se temporariamente quem distribuísse o direito e remediasse as emergências” (tradução nossa). Os verbos dicere 

e reddere estão sendo empregados por ambos os autores no sentido de administração das atividades juridicentes, 

sobretudo aquela de declarar (dizê-lo com solenidade e autoridade) o direito.  
542 Vejam-se, por exemplo, as passagens acerca do primeiro conflito entre romanos, latinos, équos e volscos no 

século V a.C. em Lívio (Liv. 3.5.3; 3.8.7; 3.9.6) e Dionísio de Halicarnasso (Dion. Halic. Ant. rom. 6.2.3; 

6.42.1). Nestas passagens os praefecti Urbi escolhidos pelos cônsules são nomeados ante a necessidade de deixar 

um oficial munido de poder de comando para proteger a cidade.  
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obsoleta após a criação da pretura em 367 a.C. – que, como vemos a seguir, atuavam 

igualmente nas duas esferas, porém, dotados da regularidade de uma magistratura ordinária –, 

colocando em pausa a história do prefeito da Urbe até seu renascimento nas primeiras décadas 

do Principado.  

 

1.3.Em Roma e com os deuses: os colégios sacerdotais e o poder juridicente  

Antes de passarmos ao período republicano, algumas palavras se fazem necessárias a 

respeito de uma controvérsia historiográfica acerca da relação entre os pontífices e o poder 

jurisdicional da Roma arcaica. Podemos distinguir as posições, grosso modo, nos termos que 

se seguem: parte da literatura especializada, em seguindo as observações Mommsen por 

diversos graus, desacredita da hipótese de que os sacerdotes exercitassem papel condutor no 

antigo sistema processual das legis actiones, não obstante à sua relevante posição de controle 

quanto ao conhecimento do direito. Na contramão dessa tese, desde as pesquisas de Ettore 

Pais, outros intérpretes advogam em favor da ideia de que os órgãos pontificais 

permaneceram influentes na administração citadina, em geral, até pelo menos o século III a.C. 

Não temos a pretensão de dar um desfecho à controvérsia543. Como A. Torrent destacou com 

 
543 Trata-se de uma interessante polêmica doutrinal bastante intensa na primeira metade do século XX. A análise 

acerca da jurisdição pontifical foi destrinçada em pormenor por Ettore Pais (E. PAIS, Ricerche sulla storia e sul 

diritto pubblico di Roma, vol. I, cit. [nota x], 1915). A tese da jurisdição pontifical pressupõe certa unidade ou 

indiferenciação entre as funções civis e as funções sacro-religiosas: “Non solo durante il período della 

monarchia, ma anche nei primi tempi della libera reppublica a Roma si mantennero chiar ele traccie di um 

governo in cui l’elemento sacerdotale era non meno vigoroso di quello militare” (ibid. p. 297).  Segundo Pais, “I 

pontefici continuarono, è vero, fino a Mucio Scevola ad essere gl’interpreti ufficiali non solo del fas ma anche 

dell’ius civile” (ibid. p. 310), podendo-se afirmar, contra Mommsen, que “la loro giurisdizione ed i loro privilegi 

furono in origine piú estesi di quello che riscontriamo più tardi” (ibid. p. 291). Pais partiu de algumas 

constatações, dentre as quais destacamos: o pontifex maximus retratado como o árbitro das coisas divinas e 

humanas; identificação, ao menos no período mais antigo, entre o ius civile e o ius pontificium, particularmente 

em matéria matrimonial e sucessória; a mantença do ius auspicii ao longo da República; uma antiga prerrogativa 

sacerdotal que garantia ao pontifex maximus, ao flamen Dialis e ao flamen Martialis uma cadeira senatorial; a 

conexão entre as concepções de ius e fas, ius e iurare; a fusão nas mesmas figuras tanto para o sacerdócio quanto 

para o conhecimento jurídico até o tempo de Múcio Cévola. De fato, e à revelia da polêmica, trabalhos mais 

recentes acerca da estrutura institucional da Roma antiga (como Capogrossi Colognesi e Schiavone na 

romanística, mas também Benveniste no que toca à etimologia do vocábulo ius) apontam que não é possível 

arrogar uma separação rígida entre sacerdócio e magistraturas mesmo na República mais antiga. Em 

contrassenso à jurisdição pontifical se erigiram autores como P. F. Girard, F. de Martino e F. Leifer. A seu ver, 

as fontes acerca do sistema processual mais antigo não dão margem à interpretação de que os pontífices 

intervinham – porquanto pontífices – nas lides privadas, figurando, no máximo, como conselheiros e 

depositários das fórmulas adequadas (este monopólio dos pontífices patrícios não contestado pelos críticos da 

tese da jurisdição pontifical). Tome-se o exemplo da legis actio sacramento: sua estrutura diz respeito a um 

juramento entre as partes de observar a resolução da lide definida pelo iudex unus ou pelo arbiter; não haveria 

margem para efetiva condução do processo por parte do pontífice nem na fase in iure tampouco na fase apud 

iudicem. O que está em jogo na divergência é, no fundo, uma interpretação acerca das qualidades distintivas do 

ius romano. Os defensores da jurisdição pontifical apontam maior mantença do elemento sacro-formalista e da 

autoridade religiosa no conhecimento do ius e na organização da civitas. Por sua vez, os críticos da mesma tese 
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precisão, o estado das fontes inevitavelmente obrigaria a adentrarmos em fortes conjecturas 

(certamente válidas, mas que, de nossa parte, deixamos ao encargo dos arqueólogos e dos 

especialistas da história arcaica do Lácio)544. Outrossim, algumas considerações se fazem 

necessáriasa respeito dos colégios sacerdotais em sua relação com a tutela do direito.   

O período arcaico da história de Roma – incluindo a monarquia e, pelo menos, os dois 

primeiros séculos da República – é inexplicável social e politicamente sem o sacerdócio 

patrício. Do ponto de vista institucional, duas linhas fundamentais de interpretação apontadas 

pela historiografia romanística são relevantes para nossos fins: primeiro, o pensamento 

jurídico mais antigo de Roma foi inicialmente constituído através do intercruzamento entre o 

conhecimento das coisas divinas e dos antigos costumes romanos, ambos inclusos no 

arcabouço cultural que permaneceu privilegiado no estrato social patrício545; segundo, as 

fronteiras entre os sacerdócios e as primeiras magistraturas são menos definidas à medidaque 

retornamos no tempo e, muitas vezes, se conjugam nas mesmas pessoas. Por tudo isso, 

autores como F. de Martino enfatizam que embora o rex e, depois dele, os cônsules fossem 

considerados também elevados titulares de responsabilidades religiosas, a complexidade e 

quantidade dos ritos levou, desde cedo, a uma especialização latente da ordo sacerdotum dos 

patrícios romanos546.  

Como parece claro ao delinearmos o papel do rex na cidade, na Roma antiga, a 

religiosidade tomara para si o serviço de garantir o respeito aos cultos, às divindades e aos 

ritos que pudessem garantir a pax deorum e a reciprocidade com as potências acima da esfera 

 
variam entre aqueles que interpretam uma secularização das atividades juridicentes e administrativas já na raiz 

da República (como Mommsen), até aqueles que, sem negar a influência política e epistêmica dos pontífices e 

demais sacerdotes quanto ao direito em Roma, percebem uma mudança qualitativa nas concepções de ius e ius 

dicere entre os séculos IV e III a.C. no mundo romano. Tratar-se-ia não apenas de uma mudança quanto aos 

sujeitos detentores do saber jurídico (dos sacerdotes aos iurisprudentes laicos), mas de uma alteração mais 

profunda na mentalidade jurídica. P. F. GIRARD, Organisation judiciaire, 1901, cit. (nota 501), p. 58-59. F. DE 

MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 501), p. 8-10, 19-23, 25-30, 43-52.  
544 A. TORRENT, La ‘iurisdictio’, 1970, cit. (nota 501), p. 82.  
545 Veja-se, por exemplo, o argumento formulado por Ápio Cláudio Crasso para se contrapor às aspirações 

plebeias ao consulado na República antiga (Liv. 6.41). Para o patrício, é por não possuírem ius auspicii que os 

membros da plebs não poderiam se tornar cônsules: os auspicia são um privilégio obviamente inerente e 

inalienável ao patriciado. Mesmo as famosas reformas de Sérvio Túlio e a instauração de um sistema de 

centúrias não foram páreo – ao menos, não imediatamente – para erodir a mentalidade gentilícia e politicamente 

centrífuga do velho modelo dos patres conscripti. Vê-se assim que mesmo admitida a fratura mommseniana 

entre auspicia e imperium com o fim da realeza, não se tratava ainda de “laicização” do poder e da governança. 

Ambos permaneceram por muito tempo como privilégio de uma quasi-casta e se expressavam por uma mesma 

mentalidade e modus operandi. O efetivo declínio dos órgãos sacerdotais nas esferas da administração civil e do 

direito, bem como o declínio do predomínio das ordens gentilícias, teria um percurso bastante longo para 

percorrer durante a República.  
546 F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. I, p. 143. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, 

Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 44-52, 128-129.  
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humana. Esse é um aspecto da religiosidade romana extremamente peculiar: a ideia de que o 

espaço humano – incluso, portanto, desde o ambiente privado gentilício até a civitas – é 

sensível às manifestações divinas. A vida quotidiana da cidade, com seus costumes e práticas, 

era tão perceptível como parte de uma cosmovisão mais ampla quanto o voo dos pássaros ou 

o interior dos sacrifícios imolados. Igualmente, a repetição das práticas estava em 

consonância com uma concepção de ius como prescrição (pré-)ordenada das coisas divinas e 

humanas.  

Circundada pelos desafios de uma pequena cidade-vilarejo, a cidade se estabilizava e 

se precavia contra o perigo a partir da ordem comunitária e da conservação das formas então 

conhecidas. De forma que os colegiados de sacerdotes são marcados por essa peculiar 

ambivalência: de um lado, caberia à esfera religiosa conservar os valores, práticas e costumes 

de uma sociedade gentílica arcaica, como o culto aos penates e lares; doutro ângulo, diante da 

coexistência dos sacerdotes com o rex e a partilha das competências mágico-religiosas, a 

esfera sacerdotal-religiosa se entrelaçou ab initio com a identidade da civitas e de suas 

instituições políticas. Nesse sentido, conforme Capogrossi Colognesi, somente em casos 

bastante específicos o sacerdócio romano impunha uma vida religiosa que apartava o 

indivíduo do mundo secular e político547. A multiplicidade dos colegiados548, já durante a 

monarquia e a divisão de suas funções se explica, pois não apenas pela complexidade 

envolvida nos arcana religionis, mas também em termos de arcana imperii.  

 
547 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 47.  
548 Algumas ordens sacerdotais existiam para presidir festividades ou ritos em particular: assim eram os antigos 

Luperci Quinctiani e Luperci Fabiani, que presidiam os ritos de lupercais nos tempos mais antigos; o já 

mencionado rex sacrorum, acompanhado de sua consorte (a regina sacrorum, necessariamente casados por 

confarreatio), ligado aos ritos de passagem do calendário e aos deveres sacrais do próprio rei; os duumviri sacris 

faciundis (mais adiante no tempo, quindecimviri sacris faciundis), responsáveis pela guarda e interpretação dos 

livros sibilinos, bem como das cerimônias religiosas extraordinárias que ocorriam na passagem de um saeculum 

a outro; os septemviri epulones, encarregados da preparação dos banquetes públicos e ludi, bem como dos ritos 

de libação ligados a estas festividades. Outros colegiados existiam primordialmente para prestar cultos 

específicos a certas divindades: os Fratres Arvales para o culto da antiga deusa da fertilidade Dea Dia, preparar 

seu festival Ambarvalia e os sacrifícios ligados à fertilidade dos campos; os doze Salii, sacerdotes arcaicos 

dedicados à Marte e aos cultos que garantiriam a boa ventura nos embates; os Titii [sodales], sacerdotes de uma 

das três tribos da constitutio Romuli, possivelmente conectados às origens sabinas do rei Tito Tátio; 

naturalmente, os flamines, entre eles, os três flamines maiores (flamen Dialis e sua esposa, a flaminica Dialis, o 

flamen Martialis e o flamen Quirinalis, respectivamente prestando culto aos deuses Júpiter, Marte e Quirino) e 

pelo menos doze flamines menores; as virgens vestais, lideradas pela virgo vestalis maxima, responsáveis pela 

guarda do fogo sagrado de toda a comunidade. Os colegiados dos pontífices, dos áugures e dos feciais estavam 

entre aqueles que – para além de conduzirem certas cerimônias ou prestarem homenagem às divindades – 

produziram sofisticados corpora de conhecimentos e ritos que, em última instância, constituíam diferentes 

campos de saber religioso-jurídico (ius pontificium; ius augurum; ius fetiale) com alta relevância na vida da 

cidade. Veja-se Fest. 198L e 200L (v. ordo sacerdotum). DAVIDE FAORO (a cura di) et al, L’amministrazione 

dell’Italia romana: dal I secolo a.C. al III secolo d.C., fondamenti, Firenze, Le Monier, 2018, p. 79-90.  
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Em tal caldo cultural, as fórmulas, gestos e comportamentos prescritos pelos antigos e 

sobreviventes ao tempo não eram questão de mero hábito ou burocracia, mas os elementos 

basilares de toda a vida em comunidade. Tanto a religião quanto o direito em Roma surgiram 

como repositórios de prescrições e juramentos, e são eles que permitem compreender a 

estrutura formalista do pensamento jurídico mais antigo do sistema das legis actiones e das 

normas reproduzidas pelas XII Tábuas. É verdade que todo o disciplinamento social presente 

nos antigos mores, leges e no ius civile se autonomizaria na história da República, como 

vemos na próxima seção. No período mais arcaico, contudo, a forte mentalidade religiosa 

conecta muito mais fortemente o ius com o verbo iuro (iurare:’jurar’) do que com o verbo 

iudico (iudicare). Jurar (‘iurare’), enquanto pronúncia solene de uma forma (ius iurandum: 

“fórmula a formular” ou “a ser formulada), é precisamente a repetição da palavra prévia (in 

verba alicuius qui praeit)549. A definição feita séculos adiante da iurisprudentia como 

divinarum atque humanarum rerum notitia (Ulp. D.1.1.10.2) não deixa de beber dessa fonte: 

para sua construção filosófica acerca do ius, Ulpiano pôde se valer da antiga tradição romana 

de dar guarida ao conhecimento de todo o ius a um grupo dedicado ao disciplinamento e ao 

ordenamento social.  

Diante dessas primevas concepções de ius e iurare, qualquer eventual função 

juridicente – isto é, ligada à tarefa de dizer ou aplicar o direito no interior da civitas – exercida 

pelos sacerdotes romanos parte de tais características e não seria reconhecível enquanto tal 

sem elas. Se os próprios romanos daquele período ou os jurisconsultos clássicos depois deles 

entenderam que as funções sacerdotais podiam ser inclusas no conceito técnico (secularmente 

posterior) de iurisdictio, é uma discussão diversa da proposta neste capítulo. Por ora, 

mantemos o foco nas efetivas práticas ligadas ao conhecimento e aplicação do ius do 

sacerdócio romano arcaico. Estamos em condição de brevemente examiná-las. 

Segundo a tradição, o colegiado dos pontífices e seu dirigente, o pontifex maximus, 

foram criados nos tempos do reinado de Numa Pompílio, o mais sábio e pio monarca das 

lendas da origem de Roma550. Despiciendo dizer que o colegiado pontifical manteve 

relevância simbólica e política desde a fundação da monarquia e, assim, continuaram durante 

toda a República. Afinal, os pontífices se tornaram desde cedo os conselheiros do rex, os 

responsáveis pela interpretação do calendário e dos fasti, guardavam o conhecimento da 

 
549 É. BENVENISTE, Vocabulário, 1995, cit. (nota 511), vol. II, p. 113-123.  
550 Liv. 1.20.  
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forma das actiones, acta, ritualia e mores, assim como registraram os primeiros annales e os 

commentarii das decisões tomadas no Senado551.  

Chefe da hierarquia sacerdotal, o pontifex maximus exercia a maior parte das funções 

religiosas de relevância coletiva e cívica, ressalvadas aquelas pertencentes exclusivamente ao 

rex-augur e, na República, ao rex sacrorum. Não se estranha, assim, que tenha sido definido 

por Festo como juiz de tudo o que pertence ao sagrado552. O maior dos collegia possuía 

posição sui generis entre os demais colégios sacerdotais. Sendo os principais mantenedores 

do conhecimento sacro-religioso (ius-fas) transmitido oralmente por gerações, eram os 

pontífices que exerciam o controle sobre os cultos realizados pelos seus colegas flâmines, 

pelas vestais e, de um modo geral, também pelos ritos realizados pelo rei e pelos magistrados 

republicanos553. Mesmo em cerimônias cujo titular não fosse o pontifex maximus ou um de 

seus pontífices, a supervisão pontifical não causaria estranheza.  

Praticamente toda controvérsia religiosa – ou envolvendo outros sacerdotes – era da 

alçada do pontifex maximus ou do colegiado dos pontífices. O exemplo mais conhecido diz 

respeito à competência do pontífice máximo em processos envolvendo as virgens vestais554 

mas por seu significado de transgressão também religiosa, nos crimes de incesto555. No 

âmbito do ius civile, estavam conectados especialmente com a celebração da confarreatio556 

(dividida entre o pontifex maximus e o flamen Dialis), a adrogatio, além de examinar questões 

e o procedimento ligados aos testamenta557. 

 
551 F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. I, p. 134-138.  

552 Fest. p. 113L, l. 19-21 (“quod maximus rerum, quae ad sacra et religiones pertinent, iudex sit vindexque 

contumaciae privatorum magistratuumque”). Fest. p. 200L, l. 2-3 (“quod iudex atque arbiter habetur rerum 

divinarum humanarumque”). 
553 Liv. 28.11.6; Plut. Numa 10.6; Cic. Phil. 11.8.18.  
554 Liv. 22.57.3; Fest. p. 475L, l. 4-7 (v. sex Vestae sacerdotes).  
555 Cic. Leg. 2.19.47.  
556 Gai. 1.112; 2.101; Cic. De Dom. 13. A confarreatio era um rito jurídico-religioso originário no período 

gentilício arcaico, cujo principal efeito jurídico era o de constituir iustae nuptiae com transferência da manus ao 

marido. Requeria a presidência do pontifex maximus e do flamen Dialis, bem como a presença de testemunhas, o 

sacrifício do panis farreus, a simbólica união das mãos dos esposos (dexterarum iunctio) e a pronúncia de 

fórmulas (como a oração “Ubi tu Gaius ego Gaia”, que simbolizava a passagem operada pela esposa da manus 

do pai ao seu marido).  
557 Gel. 5.19; 7.12. Gai. 1.109, 2.101; Fest. 42L, l. 16-24 (v. Curia). A adrogatio, por ser uma forma de adoção 

de um homo sui iuris, colocando-o sob a patria potestas de outro, tinha implicações significativas na estrutura 

social de Roma, especialmente em períodos mais antigos, dada a centralidade da gens e das famílias para o 

mundo romano. O procedimento de adrogatio, portanto, não só era levado muito a sério – diante do povo 

reunido em comitia, ratificando a adrogatio por meio de uma lex curiata –, como também comportava uma série 

de elementos que impingia a análise do pontifex maximus. Entre os principais requisitos que deveriam ser 

observados estavam (i) a idade do adotante, (ii) a possibilidade de o adotante ainda ter filhos naturais e próprios, 

(iii) a inexistência de qualquer forma de má-fé do adotante por sobre a propriedade do seu novo filho adotado. 

Além dos procedimentos de investigação requeridos antes da decisão do populus, o pontífice também teria de 

zelar pelos ritos envolvendo a detestatio sacrorum. Quanto à participação dos pontífices em matéria 
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O âmbito de competências das controvérsias com os quais os pontífices operavam 

pode ser, por vezes, dirimir as fronteiras entre ius pontificium, ius publicum e ius civile, ainda 

não tão sedimentadas como seriam no período clássico558. Um exemplo notável – séculos 

adiante, na República tardia – pode ser encontrado na oratio de Domo Sua, pronunciada por 

Marco Túlio Cícero em setembro do ano de 57 a.C. perante o collegium pontifical. Durante o 

exílio forçado de Cícero no ano anterior, seu rival Clódio usara parte da propriedade privada 

de Cícero para construir um altar e dedicá-lo ironicamente à deusa Libertas, tudo através de 

uma lex Clodia votada no comício plebeu. A intenção de Cícero era a de declarar 

publicamente como inválida a lex do rival baseado no argumento de que qualquer dedicação 

religiosa dessa natureza necessitava de uma autorização específica e expressa (nominatim) do 

populus, não uma norma genérica559, utilizando-se de argumentos extraídos de responsa 

pontificais do século anterior. 

 

1.4. Algumas conclusões 

O exercício de funções juridicentes do rex no que tange à repressão de crimina publica 

ou de delitos militares deriva de seu compromisso de comandante da civitas. A função 

juridicente em jogo nesses casos é muito mais limitada em sua abrangência do que viria a ser 

nos séculos futuros. O rei romano não é pensado nem nos termos medievais de um supremo 

iudex, a sustentar um esquema de múltiplas fontes normativas; tampouco, em que pese sua 

nítida posse do maior poder de coerção, ele também não é o monarca da summa potestas, do 

qual todas as demais formas de uso de força ou de exercício juridicente decorrem.  No seu 

escopo circunscrito – porém, potente – de atribuições de ius dicere, os antigos reges – 
 

testamentária, e em especial no testamentum calatis comitiis, o papel do pontifex maximus se dava tanto na 

convocação quanto na presidência dos comitia calata. Essas assembleias, como os comitia curiata, espelhavam a 

organização gentilícia e religiosa anterior às reformas de Sérvio e tinham por sede a Cúria Calábria, no monte 

Capitolino (ao invés do Fórum, donde se reuniam as assembleias convocadas pelos reis ou interreges). Segundo 

Gélio, que extrai suas informações do jurisconsulto clássico Labeo, tais assembleias eram convocadas (calare, 

vocare) para o anúncio solene, testemunhado pelo populus (perhibere testimonium), de um determinado ato 

relevante à comunidade, não importando em discussão de matéria ou votação. Tais assembleias eram utilizadas 

para os proclames das nonas e idos de cada mês, para a inauguratio dos flâmines e do rex sacrorum e, duas 

vezes por ano, também para os propósitos testamentários (testamenti facti) e de adrogatio (incluindo os ritos de 

detestatio sacrorum, pelo qual o adotado reconhece os sacra do adotante como seus próprios, inserindo-se na 

família e na gens que o acolheu). R. E. A. PALMER, Archaic Community, 1970, cit. (nota 510), p. 191-197. 

Schiavone, Storia giuridica di Roma, p. 35-37, 41-42, 44-45.  
558 Como destacara Cícero em diversas ocasiões, existia uma cultura jurídica compartilhada entre os pontífices, 

áugures e juristas. Dividem um vocabulário, engajam-se em atividade de interpretatio e produzem responsa 

considerados autorizados pela autoridade individual de seu saber, despidos da necessidade de utilizar uma 

linguagem persuasiva como aquela dos oradores como ele próprio. Veja-se Cic. Leg. 2.19-20; Cic. Div. 2.42; 

Cic. Dom. 12.  
559 Cic. ad Att. 4.2.3; Cic. Dom. 71, 130, 136. 
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aparentemente livres para a constituição de auxiliares ou comissários para tal fim – figuram 

como ponto de concentração dos poderes de julgamento e execução. 

Possuía essa função, então, um caráter cívico ou mesmo juspublicístico? É possível 

declinar uma resposta afirmativa desde que não percamos de vista que se trata de uma defesa 

da comunidade político-cívica contra quaisquer ataques a ela própria ou que ameaçassem a 

pax deorum. Os reis encarnavam essa função em si mesmos, conquanto intérpretes do ius, 

leges e mores da comunidade de cidadãos. Em que pese os conceitos de imperium e 

iurisdictio republicanos servirem à diferenciação técnica dessas duas atividades, na Roma 

arcaica, não há indícios de que fossem tomadas como atuações distintas somadas na pessoa do 

rei, ou mesmo que a pessoa do rei fosse distinta da posição de rex.  

Nesse sentido, a posição mommseniana acerca da unicidade do poder real permanece 

fundamentalmente inalterada: enfatize-se apenas que essa unidade era absolutamente 

indistinta. A relação do rei com os seus auxiliares nomeados é outro indício dessa unicidade. 

Questores, duúnviros e prefeitos exerciam as incumbências ou funções que eram declinadas 

pelo rei, fossem elas ligadas ao patrulhamento e defesa da cidade, a organização militar 

fossem ligadas  à atuação juridicente regular. É possível falar em uma iurisdictio real se, e 

somente se, tal conceito refletir a totalidade das responsabilidades militares e religiosas 

implicadas na tarefa daquele que deve levar a comunidade adiante (rex, regere). Um pesado 

bloco de poderes pessoais que, quando bem esculpido, forneceu material suficiente para 

formar as primeiras magistraturas e a repartição das atividades entre elas.  

O poder juridicente da Roma arcaica evidentemente não se esgotava no rei. As 

disputas do direito privado e do direito religioso depositavam seu fundamento não na 

autoridade do rex, mas em outros interpretes (especialmente no caso do ius pontificium e, de 

um modo geral, na autoridade difusa dos pontífices para a supervisão do correto procedimento 

e observação das fórmulas), na decisão de iudices acordados pelas partes, ou no populus 

reunido em comitia.  

É de se sublinhar, como De Martino, que a posição intermediária dos sacerdotes 

patrícios guarda poucas similitudes com a futura atuação das magistraturas republicanas no 

processo, especialmente o pretor. Os rituais, as fórmulas e os gestos têm efeitos jurídicos por 

si próprios, e ao sacerdócio romano incumbe atestar sua adequada observação – no interesse 

de preservação dos costumes e da tradição. A salvo casos pontuais como o julgamento de seus 

pares (por exemplo, a incumbência do pontifex maximus de julgar as vestais que rompessem 
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com seus deveres religiosos), também em comparação ao rex a atuação dos sacerdotes na 

esfera juridicente é muito diversa. De um lado, ela parece ser materialmente mais ampla, 

espraiando-se por esferas tanto do interesse privado quanto do interesse comunitário (tendo, 

no caso dest’último, semelhanças à atuação do rei); de outro lado, tal exercício difuso não é 

acompanhado – tampouco fundamentado – da mesma maneira. O rex era uma figura criada 

por toda a comunidade política e sua legitimidade, denotam as fontes, era garantida pelo apoio 

dos patres, pela lex curiata votada pelo populus, pela indicação dos deuses e pela observação 

dos costumes públicos como o interregnum.   

 

 

II.  O poder juridicente ao longo da República (VI-I a.C.) 

A antiga República – da cativante narrativa dessa transição até o estabelecimento da 

potência expansionista dos romanos – é desafiadoramente complexa no que toca à história do 

direito e à história institucional do exercício do poder em Roma. Ao longo desta seção nós 

sintetizamos, dentro da história juspublicística, os dados mais relevantes no cenário 

institucional que impeliram mudanças no poder juridicente ao longo de mais de cinco séculos 

ou tocaram de algum modo no seu funcionamento. Muito da história institucional, sem 

dúvida, tem de ficar de fora: nosso recorte temático permite que adentremos na história 

constitucional da República até os limites do necessário, focalizando as evidências e os dados 

relevantes para nossa indagação acerca função de distribuir e aplicar o direito. 

Para tal, propomos uma caracterização geral da estrutura constitucional na República 

(2.1), de modo que seja possível identificar adiante, ao enfocar a história do poder juridicente, 

sua relação com as mudanças mais relevantes no contexto jurídico-institucional. Deixamos 

para a subseção seguinte (2.2) uma descrição em pormenor das possíveis atividades 

juridicentes atribuídas às magistraturas republicanas. Nessa ocasião, passamos em revista a 

história das magistraturas maiores em sua relação com o fenômeno jurisdicional (2.2.1); ato 

contínuo, atenção às magistraturas menores atuantes em Roma (2.2.2); às quaestiones 

perpetuae (2.2.3); os colégios judicantes (2.2.4); e os encarregados da administração do 

direito no âmbito municipal e provincial (2.2.5).  
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2.1.O panorama constitucional do período republicano: novas instituições e poder 

juridicente  

2.1.1. A velha República: da expulsão dos reis (509 a.C.) ao compromisso 

institucional das leges Liciniae Sextiae (367 a.C.) 

A república arcaica de Roma não desenvolveu seu aporte institucional da noite para o 

dia. Embora tal afirmação pareça trivial, é preciso lembrar que as minuciosas descrições da 

constituição republicana – desde aquelas realizadas por Cícero e Pompônio até a 

juspublicística romanística dos séculos XIX e XX – só foram possíveis após séculos de 

experimentos institucionais ocorridos entre alternativas políticas e tensões de poder ao longo 

dos séculos V e IV a.C. O quadro do considerado regular funcionamento das instituições 

públicas e das magistraturas da República só ganharia contornos estáveis após o século III 

a.C. e, mesmo então, jamais foi um arranjo estático.  

Após o desvirtuamento de Lucrécia e a expulsão da família dos Tarquínios (na 

convencional data de 509 a.C.), os patres conscripti do Senado – até então, encarregados 

exclusivos de todo o procedimento de interregnum – assumiram o controle da res publica. As 

fontes romanas são relativamente uníssonas quanto aos aspectos institucionais da transição do 

governo dos reges ao governo patrício que viria a monopolizar nos primeiros séculos 

republicanos os sacerdócios, o Senado e as primeiras magistraturas. Ao abrir as páginas dos 

antigos analistas, de um Políbio ou um Lívio, temos a oportunidade de acompanhar os dois 

vetores de movimento da velha República: as tensões externas com os povos da península 

itálica – dentre os quais podemos citar a conquista de Veios (396 a.C.) e o dramático saque 

gaulês de 390 a.C. como episódios fundamentais da velha República – e as disputas internas 

pela participação do poder e da governança da civitas, marcada por acontecimentos como a 

secessão da plebe (494 a.C.), o registro das XII Tábuas (c. 451-450 a.C.) e a promulgação das 

leges Liciniae Sextiae (367 a.C.).  

Subtraídos os reis, suas funções teriam que ser partilhadas pelos novos regentes. A 

despeito do estupendo conjunto de poderes de que dispunha o rex, os patrícios sempre 

compuseram um consilium que exercia ex facto funções públicas relevantes na vida da cidade. 

Ainda que as famílias patrícias não fossem de uma composição homogênea, lideradas pelos 

patres conscripti formaram o corpo político da República antiga. Decorrente disso, o corpo 

conselheiro do Senado passou à primeira ordem na administração e governança de Roma. 

Claramente, os senadores não se viam apenas como um corpo de meros conselheiros, mas 
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como um corpo dirigente, responsável pelos rumos da cidade.  Não é uma surpresa, portanto, 

que estudiosos, como Lintott, prefiram falar não em uma mudança abrupta ou revolucionária 

entre a monarquia e a república na história romana, mas em uma evolução gradual da 

liderança dos reis (patrícios) para a liderança compartilhada de magistrados anuais provindos 

da mesma classe patrícia560. 

A inovação institucional mais evidente prima facie foi a distribuição dos poderes 

seculares (domi e militiae) e a consulta dos auspicia561 dos antigos reis para dois magistrados 

supremos, votados pelo povo e escolhidos dentre as fileiras senatoriais. Antes da fixação 

definitiva da denominação de consules, tais magistrados possuíram outras denominações: 

magister populi562, dictator563, praetor maximus564 (enfatizando que eram aqueles que 

conduzem a guerra) e mesmo iudex (aquele que julga)565, além do título temporário de 

imperator ao cônsul quando homenageado pelos soldados no campo de batalha ou pelo 

Senado em um triunfo oficial nas vias de Roma.  

A existência de magistrados dividindo um idêntico poder de imperium aparece 

retratada na literatura da República tardia como a marca distintiva da instituição da res 

 
560 A. LINTOTT, Constitution  ̧1999, cit. (nota 501), p. 30-33.  
561 As prerrogativas religiosas, a formulação e preservação dos ritos e do direito permaneceram atribuições 

pontificais após o período monárquico e seu conhecimento foi mantido, a priori, como monopólio das famílias 

patrícias. Resguardadas as prerrogativas religiosas do rex-augur antigo que passaram aos magistrados supremos 

(pensamos aqui nos auspicia), saliente-se que parte das funções rituais e religiosas quotidianas já estavam nas 

mãos do sacerdócio patrício desde a fundação da cidade, característica que só faria aumentar com a República. 

De modo geral, portanto, o pontifex maximus e o rex sacrorum (este especificamente em relação à inauguratio) 

se ocuparam em definitivo das funções rituais e religiosas. Foi a análise de T. Mommsen responsável por aferir 

uma gradual separação – no sentido de secularização – entre os sacerdócios e as magistraturas. Para o romanista, 

tal separação é mais nítida na medida em que o sacerdócio manteve, mesmo na República, as marcas originais da 

monarquia. Sendo assim, ainda segundo T. Mommsen: o sacerdócio é vitalício, unitário e, em certo sentido, 

centralizado, como fora a função dos reges. Também as características marcantes das magistraturas republicanas 

não se aplicariam ao sacerdócio: a anualidade (contra a vitaliciedade); a colegialidade (os sacerdotes e pontífices 

são reunidos em colégios, mas seus atos são em sua maioria praticados monocraticamente; o presidente do 

colégio pontifical, como o antigo rex, é uno e não tem um par como o cônsul); a intercessio, que inexiste nas 

questões sacras. O direito de designação de um sucessor também é muito diverso nas duas esferas: pouco a 

pouco, nas magistraturas, assentou-se a cooperação entre os cidadãos e as eleições através dos comitia como 

principal meio para tal; enquanto isso os colégios sacerdotais permaneceram responsáveis pela criação e 

integração de todo o campo sacral. T. MOMMSEN, Abriss, 1893, cit. (nota 501), p. 119-127 (= Disegno, p. 137-

149). M. KASER, Römische Rechtsgeschichte, 1967, cit. (nota 501), p. 37-38 (= Storia, p. 28-29). 
562 Cic. Leg. 3.4.10.  
563 Cic. Rep. 1.63. “Dictator”, informa Cícero, está relacionado ao verbo dico na forma passiva dicitur. O antigo 

dictator seria aquele solenemente indicado para se valer de todo o imperium. 
564 Fest. p. 121 L (v. maior magistratus); p. 152L (v. maximum praetorium).  O termo praetor, de prae-itor, 

como o portador do imperium, para Mommsen surgira desde a expulsão dos reis. T. MOMMSEN, Abriss, 1893, cit. 

(nota 501), p. 158-159 (= Disegno, p. 184-185). A. LINTOTT, Constitution  ̧1999, cit. (nota 501), p. 104-106. F. 

DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. I, p. 239-240. CHRISTOPHER SMITH, The 

magistrates of the early Roman republic, in H. BECK; A. DUPLÁ; M. JEHNE; F. PINA POLO, Consuls and res 

publica: Holding High Office in the Roman Republic, Cambridge, CUP, 2011, p. 24-25.  

O termo cônsules cabe na realidade mais à realidade institucional após 367 a.C. 
565 Cic. Leg. 3.3.8; Varr. Ling. lat. 6.88.  
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publica e, ademais, como garantia coletiva e individual das prerrogativas dos cidadãos 

romanos. Como principal magistratura de comando militar, os primeiros pretores/cônsules 

eram aqueles que conduziriam as campanhas militares do povo romano, administrariam a 

disciplina do exército (como o rex, encarregando-se de quaisquer transgressões militares) e o 

recrutamento de cidadãos. Como autoridade política de primeira grandeza, os cônsules 

possuíam tanto o ius agendi cum populo para convocar o povo nas assembleias quanto o ius 

agendi cum patribus para convocar reuniões senatoriais. Também estava em suas mãos a 

gestão do tesouro público, com auxílio dos quaestori aerarii e supervisão senatorial.   

O consulado era marcado fundamentalmente por seu exercício colegiado566, pela 

renovação anual e pela possibilidade de limitação da intercessio567 e da provocatio. A forma 

empírica de remediar os inconvenientes costumava ser a repartição das várias funções do 

consulado entre os dois colegas. Como o conceito de imperium foi concebido apenas 

posteriormente como uma forma de explicar e delimitar a magistratura do consulado (o que 

não fora uma necessidade nos tempos da monarquia), foi através do exercício empírico da 

colegialidade que a divisão entre imperium domi e militiae seria estabelecida. O imperium 

passaria, então, a mudar seus contornos de acordo com o espaço de seu exercício: o imperium 

militiae como aquele aquele exercitado fora do pomerium em virtude do comando militar, 

mais amplo do que o imperium domi, envergado nas atividades políticas dentro da Urbe.   

Embora tal descrição do consulado seja firmemente conhecida, é importante atentar 

para a ideologia implícita nas fontes tardorrepublicanas e imperiais. É fundamental ter em 

vista que não havia “uma” constituição republicana minimamente estabelecida antes das leges 

Liciniae Sextiae; a narrativa das fontes não atesta tal possibilidade, e as concepções de 

magistratus ou imperium utilizadas na descrição institucional dizem respeito à reflexão 

 
566 T. Mommsen definiu a colegialidade da magistratura da seguinte maneira: “Die magistratische und 

sacerdotale Collegialität des römischen Rechts – durchaus verschieden von dem heute unter diesem namen 

gehenden Begriff = bezeichnet den an sich einheitlichen, aber mehreren Personen aleichmässig erheilten 

staalichen Aufrag“ (Abriss, p. 171). Na tradução italiana: “La collegialità dei magistrati e dei sacerdoti nel diritto 

romano, assolutamente diversa dal concetto che oggidì va sotto questo nome, significa il mandato pubblico in se 

stesso unico, ma conferito ugualmente a più persone” (= Disegno, p. 151). A colegialidade era uma “categoria 

giuridica molto singolare” (F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. [nota x], vol. I, p. 234) porque 

importava a totalidade do exercício do poder máximo aos colegas (con-legae), assim como um equânime poder 

de intercessio nos atos públicos um do outro. Na interpretação tradicional mommseniana, a colegialidade – e a 

igualdade par potestas entre os cônsules, por exemplo – existe para manter e, se preciso, anular a plena potestade 

da magistratura. Veja-se ainda C. A. BÖTTCHER, História da Magistratura, 2011, cit. (nota 501), p. 44-46. 
567 A intercessio propriamente dita é aquela que se dá entre magistrados de igual poder, tendo por efeito jurídico 

e consequência prática tornar ineficaz o ato público do colega. Ela não existe entre magistrados de potestades ou 

competências distintas – ou seja, entre aqueles que possuem igual competência para o ato em questão: o censor 

não irá realizar intercessio nos atos do questor, mesmo que seja um magistrado superior. O direito de intercessio 

dos tribunos da plebe é ampliado como um privilégio constitucionalmente reconhecido; ele pode ser empregado 

contra outros magistrados e, como se viu na história republicana, tal prerrogativa foi amplamente exercitada.  
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posterior de um ordenamento que ainda não tinha muitos contornos568. Às magistraturas 

máximas desse período, isso é certo, reservara-se uma atuação majoritariamente militar. Não 

apenas o caso do cônsul, mas também o caso do dictator569 e dos tribuni militum consular 

potestate570 demonstram como a conveniência das campanhas era o fundamento que guiava a 

repartição do poder571. Como nos tempos da monarquia, nos séculos V e IV a.C. predominava 

a identificação entre a magistratura e os poderes inerentes ao cargo, e as necessidades 

pragmáticas estavam muito à frente das descrições constitucionais na pauta de preocupações 

dos patrícios.  

As bases experimentais das instituições da primeira república foram suficientes para 

que o patriciado impedisse as tentativas de restauração monárquicase também garantiram uma 

eficaz defesa e expansão do seu território. Ao mesmo tempo, as reformas das centúrias 

herdadas do reinado de Sérvio Túlio tornaram possível uma mais complexa estratificação 

social na civitas mesmo à revelia dos estamentos gentilícios. Tais reformas, somadas às 

tensões geradas pelas conquistas territoriais entre finais do século V e começos do século IV 

a.C., foram as responsáveis pelo antagonismo decisivo entre patres e plebs, forte móbil de 

impulso para as inovações institucionais daqueles dois séculos.  

 
568 Seguem-se neste ponto as linhas gerais de F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 501), p. 21-24.  
569 O cargo de dictator tinha um propósito essencialmente militar, seja para lidar com a frustração e a discórdia 

internas à cidade ou para responder ameaças externas (Pomp. lib. sing. enchiridii, D. 1.2.2.18). Nem mesmo era 

necessária uma crise iminente; por vezes, a ditadura poderia ser um expediente para sustentar um comando único 

em uma campanha militar de grande escala, como a vitória de Postúmio Tuberto sobre os équos (432-431 a.C.) e 

a captura de Veios por Lúcio Fúrio Camilo (396 a.C.).  
570 A partir de 444 a.C., além dos dois cônsules (i.e., os praetores-consules-iudices mais antigos) e da 

possibilidade extraordinária de nomeação de ditadores, os romanos criaram essa nova instituição a partir de 

colegiados de três, quatro ou seis tribuni militum consulari potestate de mandato anual. Eram eleitos na 

assembleia das centúrias, podiam presidir eleições (inclusive de outros tribunos consulares), atuavam nas 

campanhas militares, permanecendo, pelo menos, um dos tribuni na cidade para organizar suas defesas. O 

instituto foi abandonado em 367 a.C. após as leges Liniciae Sextiae, mas foi utilizado quase ininterruptamente 

desde a sua criação.  
571 De modo que, como sintetizou A. Drummond, “in terms of concrete powers and functions the early consuls 

probably differed little from their regal predecessors. They will have enjoyed full military command, exercised 

jurisdiction, controlled public finance, maintained public order, conducted the census, selected the senate, 

perhaps appointed criminal judges and been responsible for vows, games and other religious acts no less than the 

kings. The powers associated with these various functions (probably largely determined by custom) may also 

initially have been little different: in the military sphere the republican magistrate enjoyed or acquired an 

unfettered authority which can scarcely represent any dilution of the corresponding powers of the monarchy, 

whilst in civil administration he possessed a discretionary power only gradually subjected to certain formal 

limitations (…)  What the aristocracy clearly found distasteful in the monarchy was not its functions, powers and 

traditions as such but its permanent concentration of authority, power and status in the hands of a single 

individual; and it is here that the fundamental differences between the kingship and the republican magistracies 

are to be found. These lay principally in the limitation of office to a year, the probable provision of a colleague 

with equal powers and growing comitial participation in the appointment of magistrates (and, later, legislation)”, 

vide ANDREW DRUMMOND, Rome in the fifth century II: the citizen community, in A. ASTIN, M. W. 

FREDERICKSEN, R. M. OGILVIE; F. W. WALBANK (eds.), The Cambridge Ancient History. Vol. 7, part 2, the rise 

of Rome to 220 BBC, 2ª ed., Cambridge, CUP, 1990, p. 189.  
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Podemos sintetizar a disputa, como fê-lo Schiavone, a partir de dois projetos bastante 

distintos para a condução institucional e jurídica da República572. O primeiro, tipicamente 

romano, era um projeto moderado pautado no compromisso nobiliárquico entre a nobilitas e, 

com a formação da plebe, com parte de suas próprias elites. Tal diretriz pode ser lida como 

pautada no valor da distribuição institucional temperada dos poderes e funções da civitas, 

como mais tarde se cristalizaria na expressão de Políbio573, teórico grego para quem a 

natureza íntima da constitutio romana era a de possuir dinâmicas internas capazes de 

compensar os impulsos desagregadores dos homens. Não causa espanto que tal projeto tenha 

prevalecido entre os nobiles, desde os velhos grupos gentilícios remanescentes do período 

monárquico até as famílias que sobreviveram e se assentaram ao longo da República.  

A segunda projeção para o futuro da civitas se pautava em orientações democráticas 

radicais (ou a depender de quem a analisasse, tendências demagógicas ou tirânicas). Tal 

projeto enfatiza menos o conjunto equilibrado de instituições da civitas e mais a potência 

política do populus reunido em assembleia. Assim como Heródoto, Platão ou Aristóteles antes 

deles, a maior crítica dos nobiles a essa orientação se dava perante as possíveis alterações 

abruptas do estado de coisas institucional e da ameaça de uma domínio que, viesse de uma 

tirania da maioria viesse de uma nova tirania, certamente representaria o fim do patriciado 

como um corpo político dirigente e independente.  

Para além do plano das ideias, os contrastes factuais entre as duas camadas sociais 

eram muito evidentes. Ao final do século V a.C. se modificara já radicalmente a estrutura 

social e organização política conhecidas na sua forma arcaica. A primeira questão agrária, a 

servidão plebeia por dívidas e a luta pela ascensão da participação política da plebe foram os 

três aspectos que marcaram instabilidade doméstica em Roma que impulsionou suas 

mudanças. O patriciado fora eficaz em monopolizar as atividades políticas, bem como em 

manter bloqueios factuais aos plebeus através da distribuição irregular do crescente ager 

publicus entre os cidadãos, da gravosa condição dos devedores plebeus aos seus credores na 

forma do nexum e, por fim, com a proibição de regular matrimônio entre patrícios e 

plebeus574.  

 
572 SCHIAVONE, Ius, 2017, cit. (nota 501). p. 99-120, p. 121-126.  
573 Pol. 6.10.7. 
574 A proibição do casamento entre patrícios e plebeus é a imagem por excelência dessa separação radical 

mantida pelas XII Tábuas (Cíc. Rep. 2. 63). Veja-se ainda Liv. 2. 23, 27 e 41; Dion. Halic. Ant. Rom. 5. 63-69; 6. 

22-29, 34-44.  
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As grandes secessiones do povo ao Monte Sacro e ao Aventino (respectivamente em 

494 e 471 a.C.) foram marcos decisivos para a busca de um equilíbrio entre os intentos de 

conservação patrícia e as reivindicações plebeias. A criação da conhecida magistratura do 

tribunato da plebe (os tribuni plebis eram inspirados, por sua vez, nos tribuni militum) – 

inviolável, munido do poder de intervenção da intercessio, e do ius auxilii – e de uma 

assembleia própria, o concilium plebis, foram conquistas derivadas diretamente das secessões 

plebeias. Toda a estrutura das assembleias acabou por ser modificada com o aumento cada 

vez maior dos comitia centuriata e dos concilia plebis; de outro lado, os antigos comitia 

curiata foram gradualmente substituídos pelo novo sistema de tribos regionais (comitia 

tributa).  

A Lei das XII Tábuas (c. 451-449 a.C.) foram um marco representativo dessa síntese e 

seus artífices, os dois colegiados de decemviri, os representantes da aliança entre certas alas 

da plebe e da parcela do patriciado que, disposta a conceder algo aos plebeus, tampouco 

estava pronta para se desfazer radicalmente da constitutio que garantira seus próprios 

privilégios. A propositura das leges seguindo modelos democráticos gregos antepunha-se ao 

velho ius estabelecido através do caráter escrito, público e relativamente laico das normas ali 

cristalizadas; ao mesmo tempo, o seu conteúdo refletia um registro do que já há muito se 

estabelecera na interpretação dos mores maiorum e do ius civile.  

Do ponto de vista institucional, as XII Tábuas tornaram públicos os procedimentos 

criminais mantidos nos comitia para os crimes de parricidium e perduellio575 e, ainda mais 

relevante para nossos fins, registraram os procedimentos ligados à esfera das controvérsias 

patrimoniais, posteriormente conhecido como sistema per legis actionem ou lege agere. O 

verbo ago designa “o ato de ir à juízo”, enquanto o substantivo actio individualiza 

tecnicamente prerrogativa do cidadão romano de comparecer perante um magistrado para dar 

a saber de suas pretensões. Séculos mais tarde, o jurisconsulto Gaio registrou como tais 

procedimentos carregaram consigo uma realidade nova no qual os conflitos entre cidadãos 

eram direcionados a uma zona ritual simbólica e pacífica na esfera da civitas576. Assim criadas 

 
575 As XII Tábuas dedicavam espaço ao castigo dos delitos públicos. De um lado, permanecia vigente o recurso 

mais antigo da vingança privada e do talião (Gel. 10.1.14), no qual o acordo entre as partes podia ser mediado 

apenas para prescrever uma certa proporcionalidade. De outro lado, emergia também o regime da pena como 

uma punição ou repressão da comunidade. T. MOMMSEN, Strafrecht, 1899, cit. (nota 501), p. 525-531 (= 

Derecho penal romano, p. 331-337). M. KASER, Römische Rechtsgeschichte, 1967, cit. (nota 501), p. 71-72 (= 

Storia, p. 65-66). B. SANTALUCIA, Studi, 1994, cit. (nota 501), p. 3-34. B. SANTALUCIA, La giustizia penale, 

2013, cit. (nota 501), p. 39-41.  
576 Gai. Inst. 4.10.30. As XII Tábuas continham a legis actio sacramenti, per judicis arbitrive postulationem, per 

manus iniectionem, per pignoris capionem e per condictionem, esta introduzida pela Lex Silia. 
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as XII Tábuas atingiram um objetivo pontual: não a renovação do ius publicum577 ou a 

subversão da lógica patrimonial e dos stati pessoais estabelecidos no ius civile, mas para fazer 

recuar o domínio exclusivo do colégio pontifício patrício sobre toda a interpretação do ius e 

dos mores por meio de seus responsa. O objetivo, portanto,  seria o de sustentar um sistema 

no qual o ius se refletisse como aequus a todos578. 

A busca pelo equilíbrio político ocupou – e as tensões entre patriciado e plebe ocupam 

– a história interna de Roma até quase a metade do século IV a.C. e os plebeus seguiriam 

buscando desenvolver meios institucionais – especialmente, através dos tribunos da plebe – 

como uma forma de garantir concessões específicas às suas reivindicações. Um exemplo 

notório desse sentido é encontrado no discurso dos tribunos da plebe Licínio Solo e Séstio 

Laterano no (376 a.C.)579. Seguindo a narrativa de Lívio: conta-se que os dois tribunos da 

plebe levaram adiante um projeto reformista com três propostas de lei concernentes à divisão 

agrária, à abolição do nexum e à admissão dos plebeus ao consulado580. Bloqueados pela 

oposição conjunta de patrícios e o veto de outros tribunos da plebe, os dois personagens foram 

continuamente reeleitos para o cargo pelo comitium plebs. Um conflito se instalou por 

praticamente 10 anos (376-367 a.C.), dentre os quais ao longo de cinco críticos anos (375-371 

a.C.), a cidade permaneceu sem tribuni militum por força da intercessio dos dois tribunos da 

plebe. A crise só seria resolvida por um acordo em 367 a.C. heroicamente trabalhado pelo já 

idoso Camilo.  

 

2.1.2. A República, das leges Liciniae Sextiae (367 a.C.) à lex Aebutia (c. 100 a.C.) 

Do século IV até meados do século II a.C., a República romana se transforma 

significativamente. Tal transformação é facilmente atestada na expansão do território romano 

– um enorme tecido de civitates, qualificadas diferentemente conforme as parcelas de 

cidadania romana que pudessem desfrutar –, bem como de suas provinciae, municipia e 

populações de socii. As mudanças internas não foram menos notáveis, de modo que a 

 
577 O que significa que a legislação das XII Tábuas tampouco pode ser vista como uma nova “carta 

constitucional” que contivesse a estrutura do ordenamento cívico-político ou público dos romanos, ou mesmo 

seu ordo magistratuum institucional. Todas as reconstruções das XII Tábuas atestam claramente que as antigas 

leges funcionaram antes como um repositório das tradições e costumes jurídicos arcaicos. Eventuais referências 

a disposições públicas ou políticas relativamente recentes (como a limitação de poderes dos magistrados, a 

provocatio, o conceito de imperium etc.) não mudariam esse caráter.  
578 Liv. 3.43.3; Dion. Halic. Ant. Rom. 2.27.3; Pomp. lib. sing. Enchir., D. 1.2.2.24.  
579 Liv. 6.35.-42. 
580 F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. I, p. 387.  
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estrutura das instituições jurídicas e políticas romanas se torna muito mais complexa. Assim, 

de um lado, as necessidades da administração civil e militar exigiram o aumento de 

dispositivos, poderes e magistraturas capazes de dar conta dos novos conflitos internos e 

externo. De outro lado, percebe-se que essa expansão institucional veio acompanhada de uma 

mentalidade republicana preocupada com a manutenção da libertas e o receio de excessos ou 

abusos institucionais. Essas preocupações, ao lado das inovações constitucionais, fizeram 

deste um período profícuo às práticas – e também às definições, em termos de limites – do 

uso do poder público, entre eles o poder juridicente.  

As leges Liciniae Sextiae marcaram o fim dos tribuni militum, restauraram o 

consulado como instituição detentora do imperium e firmaram o compromisso de possibilitar 

o acesso dos plebeus à magistratura suprema581, votada anualmente por comitia centuriata 

convocados por magistrados de poder superior ou, pelo menos, igual àqueles que seriam 

eleitos. Foi a partir de então que uma distinção clara entre imperium domi e imperium militiae 

pôde ser claramente concebida em seus diferentes modos de exercício.  

Aos dois magistrados cônsules somava-se um terceiro magistrado que, colhendo o 

antigo nome de praetor582, seria igualmente um magistrado detentor de imperium, concebido, 

porém, como collega minor consulis583, ainda que eleito pelos mesmos comitia centuriata 

(originalmente no mesmo dia, sob os mesmos maxima auspicia) através de uma idêntica lex 

curiata de imperium. O novo magistrado surge no contexto de auxiliar os exércitos liderados 

pelos cônsules. mas seu imperium pretoriano possuía uma característica intrínseca inédita: 

 
581 A antítese patrícios-plebeus e seu papel na história de Roma ganha contornos mais sofisticados na 

historiografia contemporânea. Para o eminente classicista Arnaldo Momigliano, os primeiros cônsules plebeus 

eram conscripti, i.e., do ponto de vista técnico, senadores nãopatrícios e, geralmente, clientes dos patrícios, que 

tinham pouco ou nada em comum com os mesmos plebeus que tomaram parte das secessões da plebe. Sendo 

assim, ao invés de imaginarmos o mundo romano como um binômio fundamental entre patrícios e plebeus – 

categorias antitéticas –, Momigliano defendeu que devemos imaginar que estes eram apenas dois componentes 

de uma estrutura mais complexa formada por vários outros grupos diferenciados (e, sendo assim, tomando por 

simplificação a tentativa de encaixar todo cidadão romano apenas em uma das duas categorias). A vantagem 

desse modelo reside em dar conta da questão das reformas. Os cargos de cônsules não eram originalmente 

“exclusivos” para patrícios (podendo ser acessados, por exemplo, por clientes e conscripti), mas eram proibitivos 

para plebeus ou, mais especificamente, aos que detiveram um cargo plebeu. O movimento plebeu romano não 

deve ser visto diretamente como uma parcela menor da porção maior da sociedade romana, mas como uma 

organização bem definida e, inicialmente, separada da própria Roma, galgando seu caminho para acessar o 

Senado e as magistraturas da Urbs com a oposição dos patrícios. Através das leis de Licínio e Sexto, criara-se a 

possibilidade de os plebeus mais ricos, talentosos ou politicamente bem situados ascenderem ao cursus honorum, 

senão com o patronato de um patrício, com a organização do movimento plebeu. 
582 Liv. 6.34-35; 6.38.4-9; 6.42.4-11. Lido, Mag. 1.38-39. Pomp. lib. sing. Enchr., D. 1.2.2.27; D. 1.2.2.25.  
583 O adjetivo minor tem um significado preciso ao se relacionar com magistrados, como registrou Festo: 

“<Minora itemque ma>iora auspicia quae d... maiora consulum, praet<orum censorum dici ait, re-.liquorum 

minora: cum illi <maiores, hi autem mino-res> magistratus dici <consueverint>” (Fest. 148L, l. 6-10). Entre os 

pretores, informa ainda Festo, o urbano seria considerado maius com relação aos demais (Fest. 155L, l. 2-3).  
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possuía a mesma natureza do imperium consular nas suas dimensões (tanto como imperium 

militiae quanto como imperium domi), mas era considerado um poder subordinado (imperium 

minus) em relação ao imperium consular. O pretor poderia fazer absolutamente o mesmo que 

um cônsul, desde que não fosse barrado por um cônsul (ou por uma intercessio). Na ausência 

dos cônsules, pela mesma toada, o pretor se tornaria o encarregado da defesa da cidade, dos 

procedimentos ligados aos iudicia e, igualmente, dispunha de ius edicendi, ius agendi cum 

populo e ius agendi cum patribus. A introdução da pretura nesses moldes correspondia à 

necessidade da República de distribuir o poder militar584 e a autoridade de administração civil 

para mais do que dois magistrados regulares, sem criar um problema excessivo na cadeia de 

comando (uma solução que fora buscada e experimentada antes com outros expedientes, 

como o nomeado praefectus Urbi e com os tribunos militares com poderes consulares).  

Esse fator de abertura social das instituições produziu efeitos longevos à estrutura de 

Roma, talvez mais profundos do que seus cultores pudessem imaginar. Como deslindam 

diversos autores, esse foi um estágio quasi-revolucionário da história das instituições 

romanas585 dentro do conflito entre as ordines. As leges de 367 a.C. podem ser lidas como um 

começo efetivo de uma série de medidas institucionais pensadas não apenas em termos de 

solução ad hoc de problemas iminentes, mas de respostas constitucionais capazes de gerir as 

tensões internas entre castas muito diferentes de cidadãos – ao mesmo tempo, assegurando 

uma cada vez mais clara vocação emergente nobilitas patrício-plebeia para a expansão do seu 

território e de sua influência ao longo do Mediterrâneo. O laboratório de experiências 

constitucionais dos séculos anteriores produzira a experiência necessária para tornar possível 

uma inovação ex voluntate de racionalização do imperium em um comando ternário.  

Os plebeus, de um movimento e população apartados que eram com relação aos 

patrícios, foram assimilados como cives nãopatrícios – o que não necessariamente significou a 

 
584 Note-se que, ao menos quanto às fontes disponíveis, nenhum dos historiadores ou analistas antes de Lívio faz 

menção à atividade juridicente do pretor, apenas às suas funções militares. As cinco ocorrências do termo 

praetor nos FRH representam suas funções militares: FRH 5, F15 (= M. Pórcio Cato, o Velho – 234-149 a.C.); 

FRH 6, F24 (= Lúcio Cássio Hemina – c. primeira metade do séc. II a.C.); FRH 25, F15 (= Valério Antias – c. I 

a.C.); FRH 26, F117 (= Lúcio Cornelius Sisenna – 120-67 a.C.); FRH 54, F2  (=[C. Caecílio?] Cornutus (c. I 

a.C.). As décadas seguintes ao saque gaulês foram basicamente utilizadas pelos romanos para retomar controle 

dos seus aliados, assegurar o território do Lácio e criar colônias. A narrativa de Lívio desde então os atos de 

defesa da cidade, especialmente a criação de um terceiro exército, ao lado dos dois exércitos consulares, para 

defender a cidade. T. C. BRENNAN, The Praetorship, 2000, vol. I, cit. (nota 501), p. 69-73.  
585 Mesmo para Pais as leges Liciniae Sextiae são um marcado de mudança. Para F. de Martino, o inicial 

monopólio patrício sobre a pretura (bem como sobre os edis curuis) era uma tentativa dos velhos donos do poder 

de manter o controle. F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. I, p. 429-340. E. 

PAIS, Ricerche, 1915, cit. (nota 501), vol. I, p. 308-310. A. LINTOTT, Constitution¸ 1999, cit. (nota 501), p. 107-

108. T. C. BRENNAN, The Praetorship, 2000, vol. I, cit. (nota 501), 58-78. G. PLUGLIESE, Processo civile 1962, 

cit. (nota 501), vol. I, 135-137. 
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alteração radical do status quo de toda a massa plebeia586. Os cargos acessíveis diretamente 

aos plebeus – os tribunos e seus auxiliares, os edis da plebe – se tornaram a primeira etapa de 

um informal cursus honorum plebeu, um caminho alternativo à governança da cidade. Tal 

caminho era trilhado pelos membros mais eminentes da plebs, que forma com parte do 

patriciado a nova nobilitas dirigente de Roma. Ao mesmo tempo, a assembleia plebeia 

(concilium plebis) foi assimilada à lógica das assembleias votantes de Roma, apta a produzir, 

ao seu modo, fontes próprias de direito (plebiscita)587. O movimento plebeu surgido à época 

das secessões deixou de existir como uma organização separada à medida que seus membros 

foram diluídos na cidadania romana e suas instituições incorporadas às estruturas gerais de 

Roma. Nesse sentido, as reformas foram menos como um aríete a destroçar um muro e mais 

como uma ponte para alguns que pudessem atravessar o distanciamento originário e compor 

alas da nobilitas patrício-plebeia, protagonista desse momento588.  

Quartel de século adiante, em 342 a.C. as fontes indicam um novo período de 

instabilidades entre patriciado e plebe e a possibilidade de novas secessiones. Quase uma 

geração depois as reformas de 367 a.C., verificava-se que os patrícios ainda ocupavam, na 

maior parte das ocasiões, os dois cargos de cônsul (com exceções evidentes como a de Lúcio 

Genúcio, o primeiro plebeu a se tornar cônsul, em 362 a.C.). Dá-se o nome de leges Genuciae 

– conhecidas em conjunto simplesmente como lex Genucia de feneratione por buscar aliviar 

 
586 O próprio Caio Licínio Estolo, por exemplo, um dos autores das leges, tão logo passou a ascender no cursus 

honorum e se tornou o dono de uma parcela do ager publicus maior do que a permitida por lei (Lívio, VII.16.9), 

numa anedota da tradição que, verdadeira ou não, indica algo importante: os líderes plebeus passaram a se tornar 

eles mesmos ricos, possuidores de amplas parcelas de terras, e rapidamente adquiriram as mesmas características 

políticas e interesses políticos do grupo dos patrícios, por vezes em competição, por vezes em aliança. Também 

os fasti consulares confirmam que os principais beneficiários das reformas foram os líderes plebeus que 

tencionavam à política, e um pequeno grupo de patrícios a eles associados. Liv. 7.16.9. 
587 Que adquirem, como se sabe, força geral após 287 a.C. com a lex Hortensia de plebiscitiis, tornando-se, 

assim, o concílio da plebe um produtor de direito da civitas de um modo geral.  
588 Nos primeiros 25 anos do novo regime – de 366 a 342 a.C. –, algo inédito também ocorreu: apenas 27 

homens ocuparam (portanto, sempre mais de uma vez) os dois cargos anuais de cônsul. Tal concentração de 

cargos e de poder não ocorrera nos tempos anteriores em que os patrícios tinham um maior leque de 

oportunidades. No quartel de século anterior às leges Liciniae Sextiae (396-367 a.C.), os fasti registram que 75 

indivíduos ocuparam cargos de tribunos militares com poderes consulares, ou cônsules, com uma reincidência 

muito menor. A vitória da composição reformista se deu às custas da proeminência de antigas famílias gentílicas, 

de modo que, após 367 a.C., muitos nomes tradicionais desaparecem dos fasti, e muitas gentes de relevo 

(Horatii, Lucretii, Menenii, Verginii, Cloelli, Geganii) somem dos lugares que tradicionalmente ocuparam na 

civitas. Da lex Genucia até o fim da República tardia um membro da nobilitas romana podia aspirar, em geral, a 

ser cônsul apenas uma vez ou, com bastante raridade, duas vezes (algo que foi igualmente proibido a partir de 

151 a.C.). A regra passou a ser efetiva, salvo em tempos de guerra, quando uma crise justificava sua 

excepcionalidade. Foi o caso, por exemplo, da eleição de Papírio Cursor II (321 a.C.) durante a Segunda Guerra 

Samnita; Q. Publílio Filo III (293 a.C.) na Primeira Guerra Púnica; e os mais conhecidos casos ao longo da 

Segunda Guerra Púnica, com Quinto Fábio Máximo Cunctator (cônsul por cinco vezes, ditador por duas), de 

Marco Clláudio Marcelo (cônsul também por cinco vezes) e Públio Cornélio Cipião Africano (investido de 

imperium por praticamente dez anos ininterruptos, inclusive, no ano de 210 a.C., quando mero privatus). T. C. 

BRENNAN, The Praetorship, 2000, vol. I, cit. (nota 501), p. 63-69.  
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as tensões causadas pelas dívidas de usura589 – a uma série de plebiscita relacionados aos 

conflitos contemporâneos do período, enfrentando desde a crise de débitos até medidas que 

efetivassem, de fato, que as magistraturas republicanas fossemrepartidas entre nobiles e plebs. 

Em seguida, as três leges Publiliae Philonis propostas pelo plebeu Quinto Publílio Filo III em 

339 a.C. reforçaram a integração patrício-plebeia na governança da civitas ao conceder acesso 

dos plebeus à censura, um cargo de alto prestígio; ao igualar a força normativa dos plebiscita 

às leges e ao dirimir a necessidade da auctoritas patrum para a aprovação das leis 

comiciais590. 

Após esse período, a antiga prática aristocrática de um mesmo nome figurar várias 

vezes em magistraturas e nos fasti consulares praticamente se extinguiu. Uma vida política 

bem-sucedida no contexto da nobilitas dos séculos III e II a.C. incluiria como aspiração uma 

única ocupação de cargos como o consulado e a censura. Como os ex-magistrados curuis 

eram também senadores, seu poder político passou a derivar mais do Senado do que das 

magistraturas, fossem eles oriundos das fileiras patrícias ou dos ramos plebeus mais 

eminentes591. As leges Genuciae e Publiliae, fossem as intenções em seu momento de feitura 

mais fossem menos pontuais, na prática habilitaram o contexto para que novas famílias 

plebeias ingressassem na nobilitas e, ao mesmo tempo, essa nova classe dirigente regulava 

seu funcionamento interno através dessas novas limitações592.   

 
589 De um modo geral, ao longo dos séculos IV-III a.C. as antigas formas de dependência plebeia (especialmente 

o nexum) gradualmente sumiram. As leges Liciniae Sextiae já buscaram amenizar as tensões sociais geradas 

pelos débitos plebeus aos usurários através de deduções parciais e parcelamento da dívida (lex Licinia Sextia de 

aere alieno, que inspiraria a lex Valeria de mesmo teor em 86 a.C.). Pouco antes do período mencionado, em 

344 a.C., Lívio narra a promulgação de uma das leges Genuciae que infligia penalização aos usurários. O nexum 

continuou a existir pelo menos até 326 a.C., quando abolido pela Lex Poetelia Papiria de nexis. A distribuição 

de territórios conquistados e a melhora das condições econômicas por conta da colonização e da divisão tornara 

o nexum, por si só, uma relíquia desnecessária. A abolição desse tipo de laço de servidão certamente foi um fator 

importante para criar a demanda para a importação de escravos. Quanto a promulgação das leges Genuciae, Liv. 

7.42. Tac. Ann. 6.16. Em referência ao contexto social e ao instituto do nexum, veja-se Cic. Rep. 2.34; Font.1-2; 

Liv. 8.28; Dio. Halic. Ant. Rom.16.5.  
590 Liv. 8.12. 
591 A historiografia contemporânea tende a marcar entre a passagem entre os séculos IV e III a.C. como uma 

passagem do sistema plebiscitário (a entenderem-se, naturalmente, comitia e concilium) para o sistema senatorial 

no que toca à governança de Roma. Nesse período maduro da República o Senado acumulou uma série de 

prerrogativas importantes: controlava as finanças à disposição das forças militares, a alocação dos magistrados 

nas províncias, o trato com embaixadores, as reações e tratados com populações estrangeiras e, de um modo 

geral, com a ordem cotidiana na península Itálica (esta que, entre as três guerras samnitas e aquelas contra 

Cartago, tornou-se inteiramente parte do jugo romano). T. J. [TIMOTHY] CORNELL, The Beginnings of Rome: 

Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 BC), London, Routledge, 1995, p. 391-403.  
592 Outras limitações se seguiriam, de modo que deixamos de esmiuçá-las por questões de espaço. Novas 

restrições à elegibilidade das magistraturas se seguiram. A partir de 197 a.C. todo candidato a cônsul teria que ter 

exercido a pretura, que teve o número acrescido para seis (Liv., 32.27.6; 11.44.2).  
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 Pautadas na reflexão da nobilitas acerca da experiência romana, outras 

experimentações constitucionais se seguiriam para firmar acordos de equilíbrio e 

funcionamento das instituições ao longo dos séculos III e II a.C. Do ponto de vista 

pragmático, os romanos não abriram mão de sua inventividade institucional nas práticas 

administrativas: criaram-se novas magistraturas, ampliaram-se ou diversificaram-se aquelas já 

existentes, bem como se modificaram, quando necessário, as suas potencialidades e os seus 

limites.  

A tendência expansionista593 de Roma foi o principal impulso para muitos 

experimentos institucionais do período. Tem-se, assim, por exemplo, a invenção da 

promagistratura: por meio desse dispositivo – uma ficção jurídica em seu pleno direito –, 

mediante a aprovação do Senado e da assembleia, um magistrado poderia prorrogar seu poder 

de imperium militiae mesmo após o termo de seu mandato. Esse expediente, a prorogatio, foi 

utilizado em 327 a.C. pela primeira vez e se tornou prática regular594. Da votação popular no 

século IV a.C., a prorogatio passaria às prerrogativas do Senado595 nos séculos seguintes, 

tornando-se prática comum. Sem aumentar formalmente o número anual cônsules e sem 

quebrar, portanto, o nexo entre liderança política e comando militar, Roma pôde manter os 

exércitos ativos em áreas de vital importância estratégica e ampliar o número de legiões 

comandadas simultaneamente. Já no começo do século II a.C. os romanos passaram a 

empregar uma segunda alternativa: a eleição (muitas vezes in absentia) do cônsul em final de 

mandato para pretor, de modo que seu imperium maius era, na prática, renovado na forma do 

imperium minus por um novo período596.   

 
593 A conquista da Itália central e do território de Veios irradiou o poderio romano e o próprio ager Romanus em 

três direções. Na primeira e mais longa delas, Roma dominava todo o cinturão ao redor do rio Tibre e a costa 

ocidental da Península até o sul da Campânia; essa região era então ocupada por cidadãos romanos (incorporados 

das populações latinas) e colonizadores (em sua maioria qualificados como cidadãos sine suffragio, como as 

cidades da região da Campânia). Na segunda direção de sua expansão, separado da costa marítima, Roma 

angariou uma sucessão de colônias latinas ou de cidades aliadas independentes. A terceira direção de expansão 

fora aquela recentemente incorporada com as guerras samnitas, da direção nordeste do Tibre até alcançar o Mar 

Adriático, incluindo, ao norte, o ager Gallicus. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. (nota 

501), p. 116-118, p. 164-168. D. J. GARGOLA, Shape of the Roman Order, 2017, cit. (nota 501), p. 83-95. EMILIO 

GABBA, Rome and Italy in the second century B.C. in A. E. ASTIN; M. W. FREDERICKSEN; R. B. OGILVIE; F. W. 

WALBANK (eds.), The Cambridge Ancient History. Vol 8: Rome and the Mediterranean to 133 BC, 2ª ed., 

Cambridge, CUP, 1989, p. 197-207.  
594 Liv. 8.23.10-12. Naquele ano, ante a iminência do término do mandato de um cônsul que combatia os 

inimigos gregos ao sul de Roma, próximo a Nápoles, um comitium convocado pelos tribunos [actum cum 

tribunis est ad populum ferrent ut] concedeu a Quinto Publílio Filo a prorrogação de seu poder (imperium pro 

consule, a diferenciar o imperium comum do imperium prorrogado).  
595 Pol. 6.15.6.  
596 Esse expediente foi utilizado especialmente no contexto da terceira guerra contra os samnitas. Em 296 a.C. o 

cônsul Ápio Cláudio Caeco, ao invés de ter prorrogado seu imperium de cônsul por um ano, foi posteriormente 

eleito pretor. Sua eleição se deu em sua ausência, permanecendo no comando das forças romanas na Etrúria até a 
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A história da pretura republicana demonstra ainda mais claramente a conexão entre as 

necessidades militar-administrativas e as inovações institucionais, tanto por conta da criação 

de novos cargos de pretor diante da expansão do território quanto pela delimitação territorial e 

material de competências ao longo do período. Igualmente, essa história atesta não apenas que 

os pretores surgiram para lidar com tais necessidades estratégicas romanas, mas também que 

seu fundamento original – a despeito das projeções futuras de Lívio e Pompônio – residia no 

imperium. Mesmo que tenha se tornado responsável pelos encargos juridicentes (ius dicere) 

de Roma e das novas provinciae, o pretor era, em sua origem, como o cônsul, antes de tudo 

um magistrado titular de imperium. Uma vez que  analisamos a relação da pretura com a 

função juridicente em pormenor na próxima seção, destacamos, por ora, a evolução 

institucional dessa magistratura na República.  

Na metade do século III a.C. a Primeira Guerra Púnica (264-241 a.C.) trouxe 

sobrecarga ao sistema regular de três magistraturas com imperium que vigera, há mais de um 

século, ao levar o expansionismo romano para fora da península. Durante quase todo o 

período, ambos os cônsules eleitos precisaram lutar no além-mar. Seu collega minor, o 

praetor, tornava-se o único magistrado com imperium na península, simultaneamente 

responsável pela administração quotidiana da Urbe e pela proteção da cidade, razão pela qual 

deveria, em tese, estar sempre no interior da cidade, como enfaticamente requeria a lex 

Plaetoria de iurisdictione (241 a.C)597. No entanto, o pretor seria necessário no exercício do 

imperium militiae, na organização de exércitos e frotas navais e em batalha em diversos 

pontos da península itálica598.  

Tradicionalmente, o ano de 242 a.C. é datado como aquele de surgimento da segunda 

pretura, o praetor peregrinus – título posteriormente concedido – ao qual retornamos infra. 

Naquele mesmo ano, o pretor urbano fora mais uma vez requisitado fora de Roma diante de 

um impedimento político e religioso do cônsul. Lívio, a fonte mais antiga à nossa disposição 

 
chegada do novo cônsul eleito, passando a atuar como seu collega minor. Outros dois casos se deram no ano de 

293 a.C. (no qual o cônsul M. Atílio Régulo passou a servir como pretor) e em 292 a.C. (o cônsul Lúcio Papírio 

Censor curiosamente presidiu, neste caso, sua própria eleição para pretor).  
597 FIRA, I, 3, p. 80 (= Cens. De die nat. 24, 3). F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 

501), vol. II, p. 231-236.   
598 Pelo menos em 260 e 257 a.C. é certo que o único pretor disponível foi forçado a envergar o imperim militiae 

na Sicília, ocasião na qual era o único detentor de imperium na península itálica durante as campanhas militares 

dos cônsules no além-mar. Mais tarde, em 248 a.C., foi um pretor quem repeliu a invasão do general cartaginês 

Cartalo na costa da península. Em 241 a.C. Quinto Valério Falto recebeu a honra de celebrar um triunfo em 

honra à sua vitória naval na Sicília. Veja-se em Val. Max. 2.8.2. T. C. BRENNAN, The Praetorship, 2000, vol. I, 

cit. (nota 501), p. 73-75. Sobre a progressão do aumento dos pretores veja-se o panorama oferecido por C. A. 

BÖTTCHER, História da Magistratura, 2011, cit. (nota 501), p. 94-100.  
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na matéria, sem muitos detalhes simplesmente informou que “duo praetores tunc primum 

creati sunt”599. Pompônio informa no seu Enchiridion que a razão para a criação da segunda 

pretura era o grande afluxo de peregrini na cidade de Roma, tornando necessário um pretor 

para quod plerumque inter peregrinos ius dicebat600. Duas décadas adiante, em 227 a.C. os 

romanos decidiram criar dois novos pretores601 em correspondência às duas provinciae da 

Sicília e da Sardenha (esta abarcava também a ilha de Córsega), recentemente incluídas no 

território romano e só relativamente pacificadas602.  

A reconstrução moderna da magistratura atesta que o praetor inter peregrinus na 

realidade permaneceu durante toda a segunda metade do século III a.C. como um auxiliar 

militar e administrativo dos cônsules603. De sua criação em 242 a.C. até 227 a.C. – ano em 

que a magistratura duplica seus postos – o pretor peregrino permaneceu especialmente na 

recém-adquirida Sicília; apenas com a duplicação do número de pretores, de dois para quatro, 

o pretor peregrino pôde ser deslocado mais livremente para ficar à disposição onde fosse 

necessário.  

De modo que, entre 219 e 198 a.C., com pequenos intervalos, o pretor peregrino 

basicamente atuou na região da Gália, ao norte da Planície do Pó, servindo de auxiliar aos 

cônsules em campanha naquela volátil região, fosse por meio da administração fosse pelo 

apoio militar. O ano de 215 a.C. é o que primeiro registra da presença simultânea dos dois 

pretores na cidade de Roma ao longo de todo o ano, conduzindo negotia públicos (como a 

 
599 Liv. Per. 19.10. O antiquário e administrador bizantino J. Lydus (Lido) escreveu De Magistratibus Populi 

Romani que no “ano 256 dos cônsules” um segundo pretor foi introduzido para dar justiça aos peregrinos – isso 

pode significar o ano de 247 a.C. (contando a partir de 510, o ano que Lydus fixara para a criação dos cônsules), 

ou ainda 244 a.C., se contarmos para trás o próximo evento datado por ele (as ditaduras de 217). Lydus faz uso 

da expressão inter peregrinus (οὐρβανός e περεγρινος). A mesma passagem de Lydus, no entanto, demonstra 

que ele não conhecia a diferença cronológica da introdução do pretor peregrino e dos pretores da Sicília e 

Sardenha. Lido, Mag. 1.45. T. C. BRENNAN, The Praetorship, 2000, vol. I, cit. (nota 501), p. 85-89. 
600 Pomp. lib. sing. Enchir., D. 1.2.2.28: “Pst aliquot deinde annos non sufficiente eo praetore, quod multa turba 

etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est abe o, quod 

plerumque inter peregrinos ius dicebat”. “Depois de alguns anos, não sendo suficiente esse pretor, porque 

também já há muitas turbas de peregrinos tinham vindo para a civitas, foi eleito também um outro pretor, que foi 

chamado pretor peregrino pelo fato de que comumente declarava o direito entre os peregrinos” (tradução de 

Hélcio M. F. Madeira).  
601 Liv. Per. 20.4 (“Praetorum numerus ampliatus est ut essent quattuor”). Também Pompônio faz referência à 

progressão dos cargos de pretura (Pomp. lib sing. Enchir. D. 1.2.2.32; ibid. D. 1.2.2.34), ainda que com 

anacronismos: o número de pretores não chegou a 12 ainda na República, como apontou Pompônio, e sob 

Augusto, não alcançou o número de 16.  
602 Em 241 a.C. os romanos assinam um tratado de paz com Cartago para encerrar seu primeiro conflito. O 

tratado incluía a concessão da Sicília a Roma, mas não citara expressamente as ilhas da Sardenha e a Córsega, 

que somente em 237 a.C. foram cedidas por Cartago após acirrada diplomacia. A região ainda havia sido pouco 

explorada pelos púnicos e contava com populações nativas que precisaram ser subjugadas. Em 234 a.C., ao 

mesmo tempo que uma ameaça surgia na Ligúria, revoltas simultâneas ocorreram nas ilhas recém-adquiridas, 

obrigando o deslocamento do pretor urbano à Sardenha, onde pereceu em batalha.  
603 T. C. BRENNAN, The Praetorship, 2000, vol. I, cit. (nota 501), p. 89-98.   
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presidência senatorial) e exercendo suaas funções juridicentes. Naquele ano, os tribunais 

pretorianos foram movidos de seu lugar de origem para a piscina publica, perto da Porta 

Capena, próximo do templo de Honos, mantendo-se próximos do local no qual Senado 

regularmente se reunia com generais que lutavam no sul da península contra os exércitos de 

Aníbal.  

Os pretores peregrinos, em particular, como atestou Tito Lívio, ainda não estavam 

isentos (vacatio) das suas competências militares para se dedicar apenas ao ius dicere: nos 

anos seguintes (214-213 a.C.), o praetor peregrinus foi enviado novamente para a Gália604. 

Por essa ocasião, o Senado estabeleceu que o pretor peregrino Marco Emílio deveria transferir 

sua iurisdictio (o termo é iurisdictione ... mandata) ao pretor urbano Marco Atílio, de modo 

que ficasse livre para cumprir as funções militares necessárias. O mesmo ocorre novamente 

em 206 a.C. com o pretor peregrino Quinto Mamílio, que transferiu sua iurisdictio ao colega 

(iurisdictione tradita na pena de Lívio) para rumar à Gália. Em ambos os casos, a delegação 

da iurisdictio – os dois primeiros casos registrados da iurisdictio mandata entre pretores605 – 

foi a necessidade de incumbir o pretor de comando militar, período em que ainda era 

especialmente requisitado para essas funções. Se as informações de Lívio estiverem corretas, 

no entanto, a preocupação do Senado em garantir que a função juridicente peregrina 

continuasse sendo exercida na cidade indica a relevância crescente do ius dicere no ofício 

pretoriano. 

Em 198 e 197 a.C. foram criados os pretores para as duas províncias da Hispânia, 

elevando a magistratura regular para o número total de seis pretores, indicando, para além da 

atenção necessária à expansão territorial, que existia a intenção de manter o pretor peregrino 

definitivamente atuando na península606. A partir desses anos, raramente o pretor peregrino 

sairia de Roma e, quando o fizesse, seria para atuar em missões de menor escopo, a pedido do 

Senado, e não mais para comandar o exército de uma provincia, como fizera na Sicília e na 

Gália. No caso do pretor urbano, a sua restrição para sair da cidade parecia já incorporada 

 
604 Lív. 23.32.2-4; 23.16-18; Liv. 24.10.3. O pretor urbano fixou-se mais cedo na cidade, mas isso não 

significava que não poderia mais ser mobilizado. Em 216 a.C. o pretor urbano Públio Fúrio Filo partiu com 

urgência para comandar a frota naval romana após o desastre militar contra Cartago na batalha de Cannas (Liv. 

22.35.5-7).  198 a.C. uma revolta de escravos na região do Lácio obrigou o pretor urbano a se ausentar da cidade 

para lidar com a insurgência mesmo diante da ausência do pretor peregrino, que então já partira para a Gália. 

Liv. 23.21.2. 
605 Liv. 24.44.2. Liv. 28.10.9. 
606 Lív. 32.27.6; em Liv. 39.45.4 há uma das raras listas completas de distribuição (sortitio provinciarum) dos 

cônsules em suas respectivas provinciae. O aumento do número de pretores foi brevemente revogado com a lex 

Baebia de iurisdictione (192 a.C.), mas foi novamente estabelecido em 179 a.C. e permaneceu constante até as 

reformas de Lúcio Cornélio Sulla.   
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pelo mos maiorum607. Foi a partir do século II a.C. que os pretores urbano e peregrino se 

assentaram, de modo definitivo, na cidade de Roma e, despojados da necessidade de atuar em 

outras atividades públicas ou no exercício do imperim militiae, dedicaram-se quase que 

exclusivamente ao ius dicere, ganhando sua história na formação do ius honorarium e do 

sistema formulário.  

O número de pretores acompanhou o crescimento romano de novas províncias até a 

anexação das Hispaniae (198-197 a.C.), tornando cada vez mais raros ou completamente 

obsoletos antigos expedientes como a indicação de um dictator e mesmo a concessão de 

imperium pro consulare para privati. Em 147 e 146 a.C. respectivamente, a Macedônia e a 

África foram anexadas como novas províncias (aquela última, com o fim das guerras púnicas 

e a destruição da cidade de Cartago por Cipião Emiliano, centralizando sua administração ao 

redor da cidade aliada de Útica); em 133 a.C., o aliado reino de Pérgamo foi convertido na 

nova província da Ásia por meio de uma assembleia popular convocada por Tibério Graco; 

em 123 a.C., por fim, Caio Graco alterou por meio da lex Acilia repetundarum o 

procedimento da quaestio perpetua repetundarum608, incluindo a competência dos 

julgamentos desses crimes como uma provincia. A anexação ou criação dessas novas 

provinciae (que contabilizavam, então, as preturas urbana, peregrina e repetundae, além das 

outras sete preturas possíveis para as províncias propriamente ditas) não teve o condão de, no 

entanto, aumentar o número de pretores.  

Se todas as provinciae pretorianas fossem colocadas na sortitio provinciarum dos 

pretores – inclusive as três preturas necessariamente exercidas anualmente na cidade de Roma 

–, sem uma espécie de combinação prévia, não haveria mesmo espaço para que as três sortes 

restantes fossem efetivamente distribuídas em um ou outro ano. O Senado – que, dentre suas 

prerrogativas, era ainda o incumbido do sorteio das províncias aos pretores eleitos – 

 
607 Cic. Phil. 2.31.  
608 Em 149 a.C., o plebiscito de Calpúrnio Piso (lex Calurnia de pecuniis repetundis) estabeleceu a primeira 

quaestio perpetua em Roma como forma de responsabilizar o pretor da Hispânia, Sérvio Sulpício Galba. Ao 

contrário das antigas quaestiones que se pautavam pela extraordinariedade, a quaestio repetundarum foi 

confiada ao pretor peregrino que, a essa altura, já estava instalado há muito em Roma. Em 123 a.C., através da 

lex Iunia de repetundis, o tribuno Caio Graco fixou uma série de alterações em seu procedimento, sendo uma das 

mais notáveis dela a criação de uma pretura específica, o praetor repetundis, designado unicamente para 

supervisionar todo o procedimento e selecionar os juízes oriundos da classe equestre para o album. Cic. Brut. 

106; FIRA I, 7 (= RS I, 1 = lex Acilia Repetundarum). Retomamos a seguir o tema das quaestiones da República 

tardia infra, neste capítulo. À lista acima poder-se-ia somar a Gália Transalpina que, em 121 a.C., foi oficializada 

como província ao redor da colônia de Narbo Martius (“Provincia Nostra”, a atual cidade de Provença) e foi 

batizada de Gália Narbonense. No entanto, o Senado lidou com esta região mais sensível enviando 

prioritariamente cônsules, de modo que a Gália não entrava na lista de possibilidades da sortitio provinciarum 

dos pretores.  
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mobilizou uma combinação de medidas administrativas já conhecidas para lidar com o 

desafio aritmético, porém, agora como expedientes institucionalizados e regulares. Figuraram 

como principais meios a combinação das duas iurisdictiones citadinas (através do instituto da 

iurisdictio mandata); a combinação das duas províncias hispânicas em uma só, sorteando 

alternadamente as províncias da Hispânia Ulterior e Citerior e, principalmente, durante os 

períodos críticos da Segunda Guerra Púnica, a prorogatio dos pretores para as províncias fora 

da cidade de Roma.  

A expansão da estrutura econômica, mercantil e social que se seguia à expansão da 

influência territorial de Roma, após as guerras contra os samnitas e os púnicos, foi muito 

rápida. As novas provinciae intensificaram tanto a produção agrícola quanto as trocas 

comerciais. Em menos de 100 anos, assistiu-se, na península itálica, à formação de grandes 

propriedades fundiárias, aumento do número de escravos na produção, a decadência do 

campesinato itálico e um grande fluxo migratório de socii. A velha cidade dividida entre 

patrícios e plebeus era agora uma metrópole liderada por uma nobilitas extremamente plural e 

competitiva (que incluía desde antiquíssimas famílias até os homines novi) e uma pletora de 

tipos sociais (ricos negociantes da classe equestre; membros oriundos das elites municipais ou 

provinciais; mercadores estrangeiros; aliados e socii, com ou sem a proteção de um patrono 

romano; além da massa de indigentes, camponeses, libertos pobres e escravos que se 

avolumavam a cada nova vitória militar).  

Diante desse complexo cenário cívico e urbano, na passagem do século III ao século II 

a.C., ocorre uma importante virada no que toca à distribuição e ao uso do poder institucional 

em esfera juridicente: a identificação da pretura com a função de dizer o direito e a ampliação 

dos poderes disponíveis para tanto. A fixação definitiva dos pretores urbano e peregrino na 

cidade de fronte a esta notável complexidade social tornou possível, ou mesmo necessária, a 

atualização do exercício das funções jurisdicionais. Não apenas os costumes e o ius civile 

mudavam a grandes passos mas com a fixação da pretura, também o papel institucional das 

magistraturas no ius dicere.  

 O antigo sistema romano per legis actionem fora moldado para lidar com o quadro do 

ius de uma sociedade muito menos comercial, urbana e cosmopolita do que Roma. Ainda que 

intervenções pontuais tentam tentado atualizar o sistema (como a própria Lex Calpurnia que, 

ao criar um praetor repetundis, dava mais espaço à atuação quotidiana do praetor 

peregrinus), Gaio e Aulo Gélio registraram como o sistema das ações da lei parecia incapaz 



226 

 

de conciliar a nova realidade comercial, econômica e social de uma Roma repleta de 

mercadorias e mercadores, peregrinos e aliados609. Fazendo jus à antiga disposição da lex 

Plaetoria, a partir de então os pretores teriam tarefas jurisdicionais para ocupá-los desde a 

abertura do fórum até o ocaso do sol.  

Para tanto, os pretores se fizeram valer de uma faculdade típica da magistratura em 

geral, o ius edicendi610. Através dos primeiros edicta, os pretores fizeram saber aos cidadãos 

que, sob circunstâncias específicas delineadas no próprio edito, eles administrariam o direito à 

lide não através de um lege agere, não conforme disposto nas antigas legis actiones – que 

continuavam válidas e não desapareceram da noite para o dia; Cícero ainda as registra em seu 

tempo –, mas a partir de um novo tipo de processo pautado não mais por certa verba,  por 

concepta verba. Os novos magistrados recepcionavam as fórmulas anteriores e, à medida da 

necessidade – e juntamente com o conselho de juristas – integravam novos instrumentos 

processuais ou emendavam as fórmulas existentes. De uma prática esporádica que começa 

com os pretores peregrinos611, ao longo dos séculos II e I a.C. torna-se regular a promulgação 

anual dos edicta pretorianos, contendo as fórmulas que seriam utilizadas para a função de 

dizer o direito.  

Esse procedimento, como as antigas ações, também possuía uma estrutura formular e 

bifásica, unindo o que havia de tradicional e de novo no conhecimento jurídico. Por um lado, 

as formulae pretorianas não derivavam, de antigos rituais, símbolos e costumes do passado, 

mas de regras estabelecidas para casos específicos entre o magistrado e as partes, estudadas 

com labor pelos juristas a partir de então. Doutro lado, se a bipartição entre as fases in iure e 

apud iudicem permanecia, a primeira foi bastante alterada.  Até então, o procedimento in iure 

consistia basicamente em uma performance, tanto da parte do magistrado quanto dos 

litigantes, de papeis simbólicos tidos como imodificáveis. Com a nova prática pretoriana, a 

fase in iure se moldou à formação de um acordo entre os litigantes e o magistrado juridicente. 

 
609 Gai. 4.30; Gel. 16.10.8.  
610 Os edicta pretorianos eram afixados publicamente no Fórum em tabulae dealbatae (ou ainda, album, na 

forma final do texto). O texto do edito consistia estritamente em uma lista de formulae que seriam observadas 

pelos magistrados em cada caso: uma função ao mesmo tempo didática e democrática (no sentido da concordata 

firmada desde as reformas das leges de 367 a.C. e com a publicação das actiones pelo escriba Cneu Flávio), 

tornando possível tanto os cidadãos quanto os demais magistrados controlar o exercício quotidiano da atividade 

juridicente do pretor. Não seria em vão apontar que certo declínio da oralidade e a ascensão da escrita – em seu 

caráter público, forense, de fazer-se ver, permitindo-se crítica e réplica – das letras jurídicas ocorria 

simultaneamente com a literatura jurídica republicana (representada nos tripertita de Sexto Élio Peto Cato, 

cônsul do ano de 198 a.C.). W. KUNKEL, Historia del Derecho Romano, 1966, cit. (nota 501), p. 102-105. 
611 F. SERRAO, La “iurisdictio”, 1954, cit. (nota 501), p. 87-105. 
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O modo de qualificar juridicamente as pretensões opostas dos litigantes se tornava, assim, 

muito mais fluído e adaptável dessa forma do que outrora. 

A atividade pretoriana incidiu sobre ambas as esferas jurídicas do interesse de Roma: 

tanto aquela ligada ao antigo ius civile e a aspectos patrimoniais tradicionais da cidadania 

romana, quanto uma esfera nova, basicamente comercial, conexa com a nova circulação de 

bens, a firmação de empresas comerciais com estrangeiros e as relações jurídicas em geral 

com peregrini, formando a base jurídica do que viria a ser chamado de ius gentium (um 

direito suposto a ser válido e razoável para todas as gentes, para além das peculiaridades do 

ius de uma civitas). Desconhecendo os romanos, a rígida distinção moderna entre direito 

subjetivo e tutela processual – iura e actiones como faces do mesmo fenômeno social –, fosse 

através de um iudicium legitimum firmado pelo antigo ius civile, fosse através dos iudicia 

pretorianos (dito anda iudicium imperio continens) que gradativamente galgaram o mesmo 

status de iudicium legitimum, os pretores citadinos haveriam de buscar uma solução adaptada 

e équa a quaisquer casos diante de si, instruindo o rito no sistema processual mobilizado pelas 

partes612. Ao conjunto de regras, práticas e costumes evocados pelo ius civile, somava-se um 

outro conjunto – também de regras e valores – diferentes, complementares, que derivavam da 

atuação jurisdicional e institucional do pretor; do procedimento formular, marcado pelo 

consensualismo, pela reciprocidade, pela equidade e pela boa-fé. 

A esse respeito, como observa Schiavone, a inovação formular-editalícia pretoriana 

está intimamente ligadaà racionalidade aristocrática de sua nobilitas, tendencialmente 

expansionista, comercial e filo-imperial613. A convivência do antigo sistema per legis 

actionem (representando o que haveria de mais peculiarmente romano e tradicional) com o 

novo sistema (flexível, dúctil e aberto também aos peregrini) desnuda a capacidade romana 

 
612 A respeito da diferença entre iudicia legitima e iudicia imperio continens, discute-se na doutrina que papel a 

lex Aebutia teve na equiparação entre um e outro sistema processual (ou não teve, àqueles que acreditam que tal 

integração ainda estava sendo decantada e só ocorre efetivamente com as leges Iulia de Augusto de 17 a.C. (D. 

5.1.2.1), sem importar, de qualquer modo, um fecho ao sistema das ações da lei. A posição largamente difundida 

ainda na doutrina Romanística proveio da interpretação da Max Kaser, para quem a lex Aebutia fora um diploma 

muito circunscrito, acrescendo tão somente à legis actio per condictionem uma condictio formular, de modo que 

haveria ainda um período de inte(g)ração entre legis actiones e formulae. Veja-se um apanhado crítico das 

interpretações acerca da lex Aebutia em TOMMASO BEGGIO, ‘Per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt 

istae legis actiones’: alcune considerazioni sull’evoluzione dei ‘iudicia legitima’ a partire dalla ‘lex Aebutia’ in 

LUIGI GAROFALO (a cura di), Il giudice privato nel processo civile romano: omaggio ad Alberto Burdese, t. 3, 

Padova, CEDAM, 2015, p. 85-140, esp. p. 88-101; M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 

1996, cit. (nota 501), p. 159-160; M. KASER, Römische Rechtsgeschichte, 1967, cit. (nota 501), p. 142 (= Storia, 

p. 148).  C. A. BÖTTCHER, História da Magistratura, 2011, cit. (nota 501), p. 136-138. J. R. CRUZ E TUCCI – L. 

C. DE AZEVEDO, Lições, 1996, cit. (nota 501), p. 78-79. C. A. CANNATA, Profilo, 1982, cit. (nota 501), vol. II, p. 

53-61.  
613 A. SCHIAVONE, Ius, 2017, cit. (nota 501). p. 162-164.  
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de manter a coexistência de práticas e concepções que, ainda que contrapostas, não eram 

antepostas para se anularem reciprocamente, como se parafraseasse o verso de Ênio citado por 

Cícero: para cada qual, o seu processo. O sistema formular pretoriano se prestava a uma 

cidade que se caminhava a largos passos para se tornar vasto império. Ao mesmo tempo, o 

edito do pretor estava exposto ao julgamento público dos expertos. O juízo técnico da 

jurisprudência colaborava na política por detrás dos editos. Tornada estável, a norma 

pretoriana pôde ser objeto de reflexão e alvo da literatura jurídica (ou, melhor dizendo, dar 

razão de ser a uma literatura jurídica renovada). Sujeito o edito como estava à contínua 

mudança, o exame crítico da literatura jurídica também forneceu terreno para seu aflorar. 

Nesse sentido, a crítica doutrinária do edito se torna um meio pelo qual os juristas, no lugar 

dos antigos pontífices, exercem parcial controle das bases normativa. Por detrás da prática 

institucional do magistrado e da literatura especializada, existiam interesses e convicções de 

alcance social e político; estas envolveram a história contínua de definição do âmbito de 

aplicação das normas pretorianas614.  

No entanto, é inegável que, do século IV até finais do século II a.C., com o aumento 

da complexidade da administração civil e militar de Roma certos passos institucionais foram 

firmados. Tudo começara pelas prerrogativas do imperium régio e diante da necessidade 

prática de repartir seu exercício aos novos moldes republicanos. Esse cenário foi necessário 

para que os romanos firmassem as bases de seu sistema político-jurídico e de suas 

magistraturas. As experimentações constitucionais acumuladas forneceram a base para o 

compromisso da nobilitas em 367 a.C. e para a criação da pretura. À renovação contínua 

 
614 Ante a tentação de verificar um processo crescente, concorde e sem freios de racionalização da administração 

e assentamento de certas classes políticas, destaque-se que nem toda inovação era absorvida pelo sistema, 

especialmente aquelas que aos olhos da nobilitas identificassem os poderes regulares da res publica com 

indivíduos em particular, especialmente se por meios rotuláveis como demagogia ou populismo. É igualmente 

importante frisar que o mesmo traço conservador-temperado que marcara os compromissos da nobilitas, desde as 

leges Liciniae Sextiae, permaneceu constante através das formas (ora jurídicas ora políticas) delimitação do uso 

dos poderes institucionais, especialmente no âmbito da administração civil e nas atividades políticas dos 

magistrados. Veja-se, por exemplo, que Q. Publílio Filo – o primeiro pretor plebeu; cônsul por quatro vezes, o 

primeiro a ter seu imperium consular prorrogado; além de censor e ditador uma vez; longe, portanto, de ser 

simplesmente um agitador das ruas, mas um nobilis inserido no universo senatorial – foi acusado ao final de sua 

vida por tentar subverter a República. Outros exemplos notáveis podem ser fornecidos por figuras geralmente 

associadas à ala mais democrática (em oposição à ala mais aristocrática) da nobilitas, como Ápio Cláudio Caeco 

e seu colega, o scriba Cneu Flávio. Enquanto censor, o primeiro tentou reorganizar todos os humiles (aqueles 

cidadãos que compunham quatro das  31 tribos urbanas originais, as menos abastadas de todas) distribuindo-os 

nas demais tribos e, consequentemente, enfraquecendo o controle da nobilitas das classes mais abastadas e 

intermédias. Ainda que parte de sua reforma na organização das tribos tenha durado alguns anos antes de ser 

reformada, o Senado desconsiderou o censo realizado por Ápio Cláudio no que tocava à sua própria composição. 

Cneu Flávio, associado do círculo político de Ápio, ficou marcado pela posteridade pela publicização das legis 

actiones e do calendário dos dies fasti (chamados pelo todo de ius Flavianum): os nobiles se recusavam a tratá-lo 

publicamente com os respeitos devidos a um edil curul e se opuseram a projetos outros de sua lavra, como a 

dedicação de um templo à deusa Concórdia.  
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desse compromisso no interior da civitas se somaram as inevitáveis alterações da sociedade 

romana com seu crescimento.  

 A lex Aebutia615 (circa 100-26 a.C.) representa um marco temporal para essa 

interpretação da história do exercício do poder, em geral, e do ius dicere, em particular e, 

igualmente, para elucidação da história institucional romana como um todo. O referido 

estatuto normativo de finais do século II a.C. deve ser encarado não como o termo do 

processo das legis actiones616 ou como a edificação de um sistema processual planejado ex 

ante, mas como uma constatação legislativa das práticas jurídicas vigentes fundadas no 

imperium do pretor e nas possibilidades exploradas através do ius edicendi. Firma-se um 

panoramadas funções juridicentes e de como elas deveriam ser exercidas que espelha as 

características gerais do desenvolvimento institucional, até então, aludidas: as inovações são 

guiadas pelo pragmatismo das práticas quotidianas; as funções juridicentes passam a receber 

delimitações, especialmente espacial e procedimental; possuem como fundamento a atuação 

regular do conjunto de poderes dos magistrados envolvidos no ius dicere.  

 

2.1.3. A República tardia: a institucionalização do exercício do poder 

A violência dos últimos decênios do século II a.C. – passando pelas guerras com os 

socii (91-90 a.C.) até o conflito civil entre Mário e Sulla617 – trouxe, por sua própria conta, 

mudanças na estrutura institucional. Imediatamente após seu retorno, Sulla iniciou um grande 

programa de reformas através de leges Corneliae, promovendo (i) o aumento do número de 

pretores; (ii) uma nova regulação ao cursus honorum; (iii) a reestruturação dos julgamentos 

realizados nas quaestiones, tornando-o muito mais ramificado do que até então e (iv) a 

introdução de legislação que regulava as atividades dos comandantes de imperium militiae.  

Desde 197 a.C., o colegiado de pretores não havia sido expandido para além de seis, 

mesmo com o aumento das provinciae, sendo que àquelas já mencionadas acrescentaram-se 

 
615 A datação da lex Aebutia permanece incerta, variando, entre os autores, como um diploma surgido em algum 

momento entre 199 a.C. e 100 a.C., sendo a segunda metade do século muito mais provável do que a primeira.  
616 Como testemunha Cic. Q. Roscio 8.24. 
617 Entre 83 e 82 a.C., Sulla derrotou os partidários de Mário. Como desfecho, os dois cônsules de 82 a.C. 

estavam mortos, e o Senado promoveu a nomeação de um interrex Valério Flaco para presidir a votação ao 

consulado seguinte. Em uma carta, Sulla sugeriu que a ditadura fosse reativada e, na esteira dos acontecimentos, 

o interrex nomeou Sulla dictator rei publicae constituendae causa por tempo indeterminado, uma inovação sem 

precedentes naquela magistratura extraordinária. Em janeiro daquele ano, o general retorna formalmente a Roma 

como o primeiro ditador em triunfo em muitos séculos, e ostentou os vinte e cinco lictores símbolos do imperium 

militae. Veja-se App. BC 1.98-99.  
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na virada do século II para o século I a.C. as provinciae da Cilícia (instituída circa 101 

a.C.618) e da Gália Cisalpina (95 a.C.). O acréscimo dessas novas provinciae somadosàs 

condições emergenciais dos anos 90’ e 80’ a.C. levaram a um virtual engessamento do 

sistema administrativo e esgotamento das soluções subsidiárias mobilizadas desde então para 

que não fosse necessário elevar o número de magistrados munidos de imperium619.  

Anteriormente, o Senado se mantivera bem-sucedido em restringir o número de cargos 

com imperium para tornar mais controláveis as eleições consulares e mais administrável a 

competição política. No entanto, o aumento das províncias com situações de risco revelava o 

problema que a nobilitas de Roma tencionara evitar. Na prática, os indivíduos que 

alcançavam a magistratura e os ex-magistrados cada vez mais concentravam pode620, 

especialmente o imperium militiae, recorrendo incessantemente aos expedientes da concessão 

de imperium a legati. O sistema dançava no ritmo oposto àquele para o qual fora criado.  

Ao que tudo indica, entre 82 e 81 a.C., uma das primeiras alterações constitucionais de 

Sulla foi elevar o número de pretores para oito e, ato contínuo, a determinação de manter na 

cidade de Roma ambos os cônsules e todos os pretores durante seu ano de magistratura. Roma 

contava, então, com seis quaestiones perpetuae no período da guerra civil. A primeira 

quaestio perpetua da República tardia atestada nas fontes é a quaestio repetundarum (ou 

quaestio repetundis), criada em 149 a.C. através da lex Calpurnia de repetundis do tribuno 

 
618 FIRA, I, 9 (= RS I, 12). A lex Pompeia de provinciis praetoriis (52 a.C.) foi em épocas passadas tomada como 

sinônimo da lex Gabinia de piratis persequendis (67 a.C.), ou simplesmente lex de piratis, que foi parcialmente 

preservada em inscrições gregas (e traduzidas para o latim) no monumento erguido a Lúcio Emílio Paulo (c. 

229-160 a.C.) no templo de Apolo (= Cópia de Delfos) em comemoração à sua vitória contra o rei macedônico 

Perseu na batalha de Pidna. Novas escavações em 1970 levaram à descoberta de novas inscrições gregas em 

blocos de pedra na cidade de Cnidos. Inicialmente tomadas como uma cópia do registro anterior, sua preparação 

para edição logo trouxe novas informações quanto à lex de piratis, de fato, mas acima disso encorpou o 

conhecimento histórico e romanístico acerca da lex Pompeia de provinciis. Lê-se na quarta coluna da Cópia de 

Cnidos:  “ἐὰν οὗτ[ο]ς ὁ στρατηγός, ὧι τῆς Ἀσίας Μακεδονίας τε | ἐπαρ[χ]ε̣ί̣α ἐγένετο, τῆς ἀρχῆς αὑτὸν ἀπείπηι ἢ 

ἀπείπη-|ται ὡ̣ς̣ ἐ̣ν ἐπιταγῆι, ἐξουσία πάντων πραγμά-|των ἐ̣[π]ιστροφήν τε ποιεῖσθαι, κολάζειν, δικαιοδοτεῖν, | 

κρείνε̣ι̣[ν, κ]ριτὰς ξενοκρίτας διδόναι, ἀναδόχων κτημά-|των ΤΕ[.]ΓΑ̣ΡΟΔΟΣΕΙΣ ἀπελευθερώσεις ὡσαύτως κα-

|τὰ τὴν δ̣ικαιοδοσίαν ἔστω καθὼς ἐν τῆι ἀρχῆι ὑπῆρ-|χεν· οὗ[τ]ός τε ὁ ἀνθύπατος ἕως τούτου ἕως ἂν | εἰς πόλ̣[ι]ν̣ 

Ῥ̣ώμην ἐπανέλθηι ἔστω”; na tradução latina: “si is praetor, cui Asia Macedoniaue prouincia obuenerit, a 

magistratu se abdicauerit, uti in mandatis omnium rerum potestas, animaduertere coercere ius dicere iudicare, 

iudices recuperatores dare, praedium praediorum <subsignationes,> manumissiones, ita e iurisdictione, uti (ei) in 

magistratu erat, esto isque (...) usque eo quoad in urbem Romam redierit esto.” (Cnidos, col. IV, l. 31-39). 
619 A. LINTOTT, Constitution  ̧1999, cit. (nota 501), p. 108-109.  
620 O ano de 82 a.C. exemplifica a sorte desses problemas. O rebelde Q. Sertório, pretor do ano anterior, tomara o 

controle das duas Hispânias que deveria governar; Pompeu travava guerra na África como privatus cum imperio 

e, mesmo não tendo se rebelado contra o cônsul, abandonou a provincia contra as ordens de Sulla; na Ásia o 

comandante pretoriano L. Licínio Murena manteve uma guerra não autorizada contra o rei Mitrídates até ser 

reconvocado. A concentração de poderes também extrapolava o âmbito temporal: por anos um dos associados de 

Sulla mantivera seu posto na Cilícia, o mesmo que o próprio Sulla, após sua pretura em 97 a.C., ocupou por 

quatro anos como promagistrado pro praetore; enquanto o comandante da Gália Transalpina, ex-cônsul do ano 

de 93 a.C., mantivera-se ininterruptamente munido de imperium por10 anos.   



231 

 

Lúcio Calpúrnio Piso e objeto de alterações subsequentes. Como visto supra, à época de sua 

fundação, a quaestio fora confiada ao pretor peregrino e após as alterações de Caio Graco em 

123 a.C., passou a ser considerada uma provincia pretoriana. Ao pretor cabia a instrução do 

album de recuperatores (escolhidos primeiro entre Senadores; com a reforma de Caio Graco, 

entre os membros da classe equestre; retornando aos Senadores após Sulla) e a observação 

dos procedimentos. Combinada com outra medida em 137 a.C. que instituiu o voto secreto 

nos iudicia populi, no julgar do Cícero, a fixação da quaestio repetundarum teve enorme 

importância o andamento das carreiras políticas e das magistraturas621.  

Em questão de poucas décadas, seguiu-se a fundação da quaestiones para os seguintes 

crimes: ambitus (c. 115 a.C.); maiestas Populi Romani minuta (103 a.C., através de uma 

conhecida lex Appuleia); perduellio (c. 63 a.C., reavivando também os duumviri 

perduellionis); veneficium (c. 99 a.C.); peculatus (c. 84-85 a.C.); e a quaestio inter sicarios 

(criada em 85 a.C.. nesta quaestio Cícero proferiu sua oratio pro Roscio em 80 a.C.). Sulla 

manteve essa estrutura básica e, através de leges Cornelia, introduziu a quaestio de falsis 

[testamentis]622 e unificou as quaestiones de veneficiis e inter sicarios em uma única quaestio 

perpetua623. Embora sem extinguir formalmente os iudicia publica, a frequência com que tais 

cortes eram convocadas diminuiu à revelia do aumento das quaestiones e seus julgamentos 

importavam apenas penalidades pecuniárias624.  

 
621 Os iudicia populi e os procedimentos penais dos comitia eram familiares aos romanos de modo que, num 

primeiro momento, a expansão das quaestiones perpetuae pudesse parecer simples mudança quantitativa. Ao 

revés, qualitativamente, seriam elas a substituir ao longo da primeira metade do século I a.C. a proeminência 

política daqueles procedimentos. Veja-se Cic. Brut. 106; Rab. post. 19; Clu. 147.  
622 Cic. Verr. 2.1.108.  
623 Cic. de inv. 2.78-79; Cic. Clu. 141; D. 48.8.1; Coll. 1.2 [Paul. 5 sent.] e 1.3 [Ulp. 7. de off. proc.] (= FIRA II, 

p. 544-545).   
624 Os iudicia publica se tornaram obsoletos à medida que, a partir do século II a.C., novos crimes eram 

estabelecidos e, do ponto de vista político, os iudicia foram usados também como arma de competição por status 

e persecução política.  As quaestiones, primeiro como juízos extraordinários, estabilizaram seus procedimentos 

e, por fim, como instituição permanente (ao longo do século II a.C., convocadas pelos tribunos da plebe e, com 

as guerras civis e as reformas de Sulla, reguladas pelos pretores). Pode-se apontar também, pelo menos, outras 

três razões além da constituição das cortes permanentes. Primeiro, os julgamentos pelas assembleias eram 

comparativamente mais lentos e custosos, tanto em sua realização quanto em sua operacionalização. Em segundo 

lugar, desviavam a atenção das demais funções comiciais. Por fim, a limitação do poder dos tribunos por Sulla 

também influenciou em sua diminuição. Parte significativa dos iudicia populi da segunda metade do século II 

a.C. fora convocada em meio à agitação dos tribunos da plebe. Restaurado apenas em 70 a.C., o tribunato 

perdera sua antiga competência. A. DRUMMOND, Rome in the fifth century, 1990, cit. (nota 501), p. 499-504. 

HÉLCIO M. F. MADEIRA, História da Advocacia, 2002, cit. (nota 501), p. 30-34.  
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Os magistrados eleitos passaram a dividir625 entre si as iurisdictiones urbana peregrina 

e as quaestiones, de modo que os oito pretores permaneceriam na cidade. Assim delineado, 

em teoria, o novo sistema de distribuição das magistraturas fixado permitiria que as 10 

provinciae regulares fossem efetivamente governadas apenas por um ano pelos magistrados 

do ano anterior, enquanto em Roma, ordinariamente se encontrariam 10 detentores de 

imperium (sendo que apenas dois deles, no entanto, possuiam imperium maius). Estabeleceu-

se a iteração obrigatória de 10 anos para a eleição a um mesmo cargo e, por fim, tornou-se 

uma regra institucional que, após o ano de magistratura ativa em Roma, os ex-cônsules e ex-

pretores seriam enviados para reger uma provincia territorial munidos de imperium. A prática 

já era rotineira e fora incorporada aos mores maiorum, tendo começado pelo pretor urbano e 

se estendido aos demais ocupantes da magistratura. A reforma, no entanto, generalizou essa 

prática também para os cargos de cônsul, completando o circuito de institucionalização da 

promagistratura iniciado um século antes pela lex Boebia.  

Até o fim da República, novas quaestiones seriam criadas sem que alterassem 

novamente a repartição das competências juridicentes entre os pretores. Ainda nas reformas 

de Sulla, foi criada uma quaestio de iniuriis, submetida à provincia do pretor urbano, mas 

presidida por um quaesitor por ele nomeado para presidir os procedimentos626. O aumento da 

violência política e das conspirações de fraude eleitoral nos últimos decênios republicanos 

inspirou também a criação da quaestio de vi (criada em 78 a.C. pela lex Lutatia de vi, 

reforçada em 63 a.C. pela lex Plautia de vi) e em 55 a.C. uma quaestio perpetua de sodaliciis 

criada por uma lex Licinia proposta por Crasso em seu ano de consulado627. Essas duas 

quaestiones também se serviam da presidência de um quaesitor, e cada qual possuía seu 

próprio album iudicum.  

Para além de ocuparem as atenções dos pretores, as quaestiones perpetuae foram 

delineadas para alcançar dois objetivos políticos. Primeiro, criar uma instância de repressão 

dos crimes que envolviam algum tipo de desordem pública e violência política; em segundo 

lugar, desde a fundação da quaestio repetundarum em 149 a.C., também eram formas de 

policiar as atividades de magistrados e promagistrados. É certo que um ligeiro olhar praa a 

 
625 Para os pretores, elaborou-se um processo de sorteio para a distribuição das preturas urbana, peregrina e as 

quaestiones. É incerto se o sorteio das províncias territoriais dos promagistrados ocorriam durante o próprio ano 

de magistratura (como em alguns anos) ou no começo do ano da promagistratura (no meio de março).  
626 Ulp. 56 ad. ed., D. 47.10.5. A iniuria objeto desta quaestio era toda aquela contida em atos de violência. 
627 Sal. Cat. 31.4; Cic. Sest. 101. A quaestio de vi lidava com os crimes envolvendo ofensas eminentemente aos 

cidadãos (vis privata, que constitui um delictum) ou contra a ordem da cidade como um todo (vis publica, 

caracterizando um crimen). B. Santalucia defendia, porém, que ambas – de vi e de sodaliciis – eram quaestiones 

extraordinariae. B. SANTALUCIA, La giustizia penale, 2013, cit. (nota 501), p. 69-70.  
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história republicana demonstra que os objetivos não puderam ser alcançados. O sistema 

romano para persecução de crimina não contava com um procedimento investigatório ou 

acusatório independente, de modo que as reais possibilidades de condenação deviam mais ao 

acesso dos litigantes a oradores competentes. Definidos os crimes através das leges que 

criaram as referidas quaestiones, o presidente da quaestio – fosse um praetor fosse um 

quaesitor – se encontrava em uma situação muito mais limitada do que os pretores urbano e 

peregrino em suas funções.  

 

2.2.Em Roma: o poder juridicente das magistraturas 

2.2.1. Cônsules, ditadores e tribunos consulares 

Salientamos anteriormente que, com a transição da monarquia, dois magistrados 

eleitos assumiram em colegialidade e, por termo fixo, todo o imperium (que, somente mais 

tarde, seria conceituado e subdividido em imperium militiae e imperium domi) e também as 

funções sacras mais relevantes ligadas ao comando cívico e político. Inicialmente chamados 

de praetores, consules após as leges Liciniae Sextiae, e não obstante à sua capacidade de criar 

auxiliares e delegar tarefas, os magistrados máximos da República eram aqueles que guiavam 

seus concidadãos na guerra ou na cidade, como registraram etimologicamente Festo e Varro, 

este último a explicitar: praetor dictus qui praeret iure et exercitu628. A imagem dos cônsules 

como co-herdeiros do imperium régio corresponde, desde a construção teórica de Mommsen, 

a uma linha de interpretação cujos méritos permanecem sólidos. Essa proeminência da 

magistratura máxima estaria presente também nos ditadores e nos tribunos militares com 

poderes consulares que, em todos os casos, sob seu imperium abraçariam também os poderes 

de coercere e ius dicere629.  

 
628 Varr. Ling. lat. 5.80, donde cita Lucílio: “ergo praetorum est ante et praeire” (= Luc. 1515W). Novamente 

em Varr. Ling. lat. 5.87 (“In re militare praetor dictus qui praeiret exercitui”). 
629 Festo (Fest. 152L, l. 28-30: “Maximum praetorem dici putant ali eum, qui maximi imperi sit”) e Lívio (Liv. 

7.3.5-8) fazem referência ao nebuloso termo praetor maximus. Antonio Guarino interpretou convincentemente 

que tal conceito seria um sinônimo ou designação antecedente do originário comandante supremo do exército 

das centúrias da res publica, único a envergar os fasces e exercer imperium militiae (apostando, portanto, em 

uma linha interpretativa que não toma a colegialidade dos praetores-consules como característica nativa da 

constituição republicana). Embora tal interpretação coloque em dúvida a originalidade da colegialidade, ao 

mesmo tempo reforça a tese de Mommsen acerca da unicidade original do imperium e dos auspicia. A 

historiografia recente argumenta diferentemente: o praetor maximus seria um termo para distinguir um 

magistrado superior extraordinário (um magister populi ou dictator), detentor de um summum imperium, dos 

outros regulares detentores de imperium, quando assim estabelecido diante das necessidades bélicas (rei 

gerundae causa). Veja-se T. C. BRENNAN, The Praetorship, 2000, vol. I, cit. (nota 501), p. 22-23. CHRISTOPHER 

SMITH, Magistrates of the early Roman republic, 2011, cit. (nota 501), p. 32-34. A. GUARINO, “Praetor 
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No seu tratado De legibus, Cícero se referiu aos magistrados supremos – detentor de 

imperium regium – como praetores, iudices630 e consules em virtude das atribuições de seu 

imperium631. Assim, cabe aos cônsules conduzir e comandar (praeire) seus concidadãos, o 

que diz respeito tanto à condução bélica propriamente dita quanto à presidência consular de 

reuniões senatoriais, comiciais e de julgamento; a capacidade de julgar (iudicare), tanto no 

sentido de examinar uma causa quanto no sentido de condenar; a função de velar (consulere) 

pela salvaguarda da res publica e suas instituições632. Quando no exercício do imperium 

militiae – principal atribuição dos cônsules e tribunos militares até o século I a.C. –, sua 

margem de atuação está acima de qualquer outra (summum ius), incluindo a mesma coercitio 

que coubera aos reges no período monárquico. Leitor de Cícero, Pompônio, se valeria dos 

mesmos termos para descrever o surgimento do consulado633. 

Ao mesmo tempo, a historiografiado direito público romano apontou uma série de 

problemas nãoresolvidos se a interpretação de Mommsen for levada monoliticamente. Nesse 

sentido, consideramos que, especialmente no período mais antigo da história romana, a maior 

parte dos litígios privados era realizada perante sacerdotes ou mesmo nas assembleias; 

argumentamos também que qualquer afirmativa peremptória acerca da constituição das 

magistraturas romanas no período anterior às leis de 367 a.C. deve ser feita com cautela e que 

os experimentos e as necessidades práticas guiaram mais os romanos do que qualquer pré-

concepção de design institucional; por fim, salientamos o papel eminentemente militar dos 

cônsules (e também dos pretores até o século II a.C.) ao longo da expansão romana. Nessa 

toada, reavivando as polêmicas levantadas pelos humanistas com resultados de novas 

pesquisas, o debate entre romanistas e classicistas ao longo do século XX a respeito dos 

fundamentos normativos dos poderes dos magistrados romanos retomou a controversa relação 

 
maximus”, in Labeo 15 (1969), p. 199-201. A. GUARINO, Storia del diritto, 1990, cit. (nota 501), p. 102, 113-

114.  
630 Naturalmente, iudex/iudices nesse uso da palavra não diz respeito a figuras como o iudex unus ou os 

recuperatores, mas à nomenclatura da magistratura a referenciada em uma fórmula preservada por Varro: 

“omnes Quirites, inlicium vos ite huc ad iudicem; omnes Quirites, ite ad conventionem huc ad iudices” (Varr. 

Ling. 6.88).  
631 Cic. Leg. 3.8.  
632 O verbo consulere é empregado na obra política de Cícero não com a acepção de consultar ou deliberar a 

respeito de um tema em geral, mas de uma reflexão motivada pelo fim dar atenção ou fornecer proteção a 

alguém ou a alguma coisa (consulere alicui rei). Veja-se Cic. De Orat. 2.165; Off. 1.25.85.  
633 Pomp. l. s. enchiridii, D. 1.2.2.16.  
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entre as funções juridicentes (iurisdictio) e as funções de comando (imperium) como seu 

centro634.  

Em assim sendo – e independentemente da controvérsia a respeito da derivação ou 

independência dos conceitos de imperium e iurisdictio que persiste na romanística desde o 

século de Bodin –, resta-nos saber quais as práticas juridicentes que os cônsules exerceram ou 

que, pelo menos, se admitia que poderiam exercer.  

Há uma concordância geral na literatura que alcança das fontes antigas aos 

Comentadores contemporâneos: quando fora do pomerium os cônsules, tribunos militares 

com poderes consulares ou ditadores eram os titulares de apreciar e executar quaisquer 

 
634 Uma reconstrução bibliográfica do debate na Romanística do século XX no limite nos guiaria a considerações 

relativamente similares àquelas realizadas na reconstrução da disputatio de iurisdictione dos humanistas 

franceses. No limite, as discussões envolvendo a relação entre iurisdictio-imperium ou a intensidade da 

participação/função do magistrado no ordo iudiciorum privatorum (meramente declaratória, estatutória ou 

decisória?) dizem respeito à fundamentação da autoridade nas comunidades políticas e o lugar reservado nesta 

fundamentação ao poder juridicente – entenda-se tal poder como autônomo e politicamente firmado em si 

próprio, ou uma contrapartida menor do poder político soberano. Não que a história, nesse ponto, tenha 

meramente se repetido como farsa: o debate se sofisticou com relação àquele do século XVI, sobretudo do ponto 

de vista do rigor metódico-historiográfico.  A atribuição de ius dicere, para a posição majoritária dos romanistas 

do último século, continuou sendo interpretada basicamente como uma função pública diferenciada do imperium 

(paralela, mesmo quando com este convivendo na forma de mixtum imperium). Para uns, a função de ius dicere 

se situa em posição hierárquica e verticalmente inferior ao imperium; para outros, simplesmente em uma posição 

institucionalmente estratificada, localizada em outro âmbito político. Em ambos os casos, no entanto, desafia-se 

a sistematização original de Mommsen e, modo geral, a submissão das atividades de administração geral e 

judiciária ao poder político, reservando à iurisdictio uma interpretação estrita de declaração do direito No polo 

oposto vinga a tese daqueles que identificavam uma ligação indissociável entre a função jurisdicional e os 

poderes executórios e coercitivos em sentido lato, não apenas em sua origem com os cônsules, mas ao longo de 

toda a história da iurisdictio. Tal posição inexoravelmente leva a uma maior ênfase na autonomia dos 

magistrados republicanos e, mesmo em tempos de Império, dos administradores das províncias. Os extremos 

desse debate na primeira metade do século XX são ocupados, pela unicidade dos conceitos de imperium-

iurisdictio) por Franz Leifer; e, pela posição contrária extremada, na réplica de Mario Lauria e, em tom muito 

mais moderado, pela mais extensa contribuição de F. de Martino, est’último advogando contundentemente que 

só é possível falar em função jurisdicional em Roma após o surgimento da pretura em 367 a.C. (em exclusão, 

portanto, tanto à jurisdição intrínseca ao imperium dos cônsules quanto à tese de uma jurisdição pontifical na 

Roma arcaica). Numeroso escol de romanistas, em posição intermédia, admite que a função jurisdicional é um 

poder público diferenciado do imperium ao longo da história jurídica romana, ainda que não possa ser 

desconectada ab origine do imperium régio e consular (entre eles De Sanctis, Arangio-Ruiz, Bonfante, Scialoja, 

Cannata, Kaser; entre nós, cite-se Ovídio Baptista da Silva e José Rogério Cruz e Tucci). Outros autores, como 

W. Kunkel, insistiram na tese da unicidade dos poderes de imperium, coercitio e iurisdictio para os primeiros 

praetores-consules. Tem-se cada vez mais enfatizado o domínio pontifical independente nas atividades 

juridicentes do antigo ius quiritum (Catalano, Schiavone, Capogrossi Colognesi; entre nós, João Henrique), 

relegando aos reges ou consules tão somente um número muito estrito de funções juridicentes ligadas com a 

coercitio e com o exercício do imperium militiae, sem que seu imperium fosse efetivo fundamento normativo 

para o exercício juridicente intra muros. F. LEIFER, Die Einheit, 1914, cit. (nota 501), p. 86-143. MARIO LAURIA, 

Iurisdictio, in Studii e Ricordi, Napoli, Jovene, 1983, p. 90-149 [original: M. LAURIA, Iurisdictio, in Studi 

Bonfante, v. 2, Milano, Fratelli Treves, 1930]. F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 501), p. 23-53, p. 

120-129. F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. I, p. 208-212, 427-436; vol. II, p. 

229-236. W. KUNKEL, Historia del Derecho Romano, 1966, cit. (nota 501), p. 22-23. SCHIAVONE, Ius, 2017, cit. 

(nota 501). p. 146-148. M. KASER – K. HACKL, Das Römische zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 37-44. 

L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 37-39, 67-70, 84-86. G. MOUSOURAKIS, 

Legal History, 2007, cit. (nota 501), p. 6-8, 10-12. Entre nós, cite-se R. CRUZ E TUCCI, Jurisdição e poder, 1987, 

cit. (nota 501), p. 13-14 como exemplo dos que admitem os argumentos da tese da jurisdição pontifical.  
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infrações ou crimes dos membros do exército635. Contra seu imperium militiae nem mesmo 

havia provocatio636. Mesmo no interior do pomerium, os cônsules permaneceram, em virtude 

de seu imperium, os responsáveis pela supervisão dos julgamentos de crimes públicos e da 

execução das penas capitais julgadas pelo povo637. Poucos exemplos seriam mais ilustrativos 

do que a execução (supplicium dare) dos próprios filhos pelo cônsul Lúcio Júnio Bruto ante a 

evidência de conspirarem para a restauração monárquica em favor dos Tarquínios638. Intra 

muros o exercício do imperium [domi] foi limitado faticamente pela criação da provocatio ad 

populum pela lex Valeria (449 a.C.)639 e no entorno da promulgação das XII Tábuas, pelo 

estabelecimento da competência do comitiatus maximus convocado pelos tribunos da plebe 

para julgar crimes capitais640. Ainda assim, o rito não podia abrir mão da presidência de um 

magistrado641 e, no caso de condenação capital, da execução fundamentada no imperium 

consular642.  

No que toca à esfera civil ou privada, as fontes não dão testemunho da atuação regular 

dos cônsules no procedimento per legis actionis mesmo nos anos anteriores à lei das XII 

Tábuas e ao estabelecimento da pretura643. As narrativas mais completas à nossa disposição, 

 
635 Liv. 8.33-35 (quanto a um ditador).  
636 Cic. Leg. 3.6. Veja-se T. MOMMSEN, Abriss, 1893, cit. (nota 501), p. 108-114 (= Disegno, p. 128-134); B. 

SANTALUCIA, La giustizia penale, 2013, cit. (nota 501), p. 32-33.  
637 Dionísio de Halicarnasso noticia que no bojo de suas reformas o rei Sérvio Túlio fez uma distinção entre as 

ações ou as causas de interesse privado e aquelas de interesse público; no tocante a este, o rei manteve para si a 

jurisdição sobre os crimina, mas instituiu o costume de apontar cidadãos para dirimir as questões privadas. Dion. 

Halic. Ant. rom. 4.25.1-2;4.25.2  
638 Liv. 2.5. 
639 F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. I, p. 312-314. HÉLCIO M. F. MADEIRA, 

História da Advocacia, 2002, cit. (nota 501), p. 30.  
640 Pol. 6.14.6-8; Cic. Dom. 45; XII Tab., 9.1-2.  
641 O magistrado permanecia ativo em todo o procedimento desde a acusação individualizada do réu e de seu 

crime (diei dictio), passando pela instrução geral das provas do caso (anquisitio) e a pronúncia pelo magistrado 

da iudicatio (ou multae irrogatio). Era também perante um magistrado que a provocatio era utilizada de modo a 

convocar um iudicium populi então apenas presidido pelo magistrado. T. MOMMSEN, Strafsrecht, 1899, cit. (nota 

501), p. 163-172 (= Derecho Penal Romano, p. 115-122). B. SANTALUCIA, La giustizia penale, 2013, cit. (nota 

501), p. 32-33.  
642 Como recorda B. Santalucia, a execução das penas capitais através de um carnifex – um escravo do 

patrimônio da res publica – só é atestada mais adiante, a partir de III a.C. B. SANTALUCIA, La giustizia penale, 

2013, cit. (nota 501), p. 49-50.  
643 A situação lacunosa das fontes quanto ao período mais antigo das ações da lei leva, no entender de B. 

Albanese, a apenas duas hipóteses: após a queda da monarquia a função judicante de estabelecer o sacramentum 

foi herdada pelos novos magistrados (praetores-consules-iudices) ou por outro órgão de autoridade pública, 

hipótese que poderia contemplar os pontífices e sacerdotes. Albanese se inclina pela primeira hipótese, tomando 

a interpretação mommseniana corrente acerca da sucessão dos reis pelos cônsules, após aos pretores ou 

possivelmente aos decemviri stlitibus iudicandis ou aos tresviri capitales na medida em que os pretores tinham 

outras ocupações a realizar. A robustez dessas conjecturas não apaga o fato de que, no entanto, mesmo quando se 

coloca sob exame o caso da mais antiga legis actio, a l. a. sacramento, a descrição procedimental de Gaio (Gai. 

4.13-17) – que é a única que temos à disposição – faz referência tão somente ao período posterior à lex Pinia e às 

leges Liciniae Sextiae, deixando-nos no escuro a respeito do iudicare sacramenta da monarquia ou da república 

primeva. Se do ponto de vista sistemático, faz sentido apontar os praetores-consules como sucessores de 
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como as de Lívio e Dionísio de Halicarnasso não contêm uma única passagem na qual um 

cônsul tenha atuado como magistrado juridicente, mesmo na mera indicação de um iudex 

unus ou árbitro.  

Por essa razão, de acordo com Mommsen, seria certo que, após as leges Liciniae 

Sextiae os cônsules permanentemente perderam o poder de ius dicere644. Outros estudiosos do 

processo civil romano se isentam da questão por outra via, comungando que a persecução 

penal não seria concebida como forma de iurisdictio durante o período clássico, e uma faceta 

destacada do imperium ou de coercitio; não haveria que se falar, portanto, em atribuições 

juridicentes dos cônsules ou ditadores senão em sentido impróprio645. Contrario sensu, Leifer 

sustentou que a ausência de evidências se explicaria pelas responsabilidades militares 

envolvidas pela alta magistratura e pelo costume do que por uma restrição normativa. 

Seguindo-o, Brennan aponta que, se o pretor surge como collega minor consulis, seria um 

contrassenso que um magistrado menor pudesse exercer uma função que estaria 

completamente vetada ao exercício dos dois magistrados detentores de imperium maius646. 

Como se vê, a principal discordância dos intérpretes diz respeito à inclusão ou exclusão dos 

atos de persecução criminal (como ius animadvertendi, iudicatio e a coercitio) como parte de 

uma função juridicente.  

A partir dessas considerações, parece-nos que a atuação dos cônsules nas funções 

juridicentes pode ser readequada se enfocarmos antes os fundamentos normativos dos poderes 

dos cônsules – e o alcance desses poderes – do que a titularidade (e/ou exclusividade) do ius 

dicere. Em primeiro lugar, a história institucional alinhavada supra demonstra que entre os 

séculos VI e III a.C. tanto os cônsules quanto os pretores estiveram muito mais envolvidos 

com o comando militar e a administração provincial do que com as atividades cívicas dentro 

do pomerium. Em um período marcado por intensas experimentações e mudanças na estrutura 

institucional, nas magistraturas e nas suas prerrogativas, sequer seria possível identificar 

 
atribuições sacrais dos reis, do ponto de vista histórico-institucional é mais defensável que essa atribuição fosse 

delegada até a criação de uma instância específica que assumisse sua performance de maneira estável. As 

considerações feitas supra neste capítulo a respeito do caráter sacro-sapiencial do direito, em mesmo sentido, 

dão peso à possibilidade de que o agere sacramento anterior às XII Tábuas se realizasse perante os sacerdotes. 

Veja-se B. ALBANESE, Il processo privato romano, 1993, cit. (nota 501), p. 120-126; bem como o ceticismo de 

M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 30.  
644 T. MOMMSEN, Abriss, 1893, cit. (nota 501), p. 160 (= Disegno, p. 186-187).  
645 Por todos, veja-se M. LAURIA, Iurisdictio, 1930, cit. (nota 501), p. 96-111.  
646 T. C. BRENNAN, The Praetorship, 2000, vol. I, cit. (nota 501), p. 58-59, 61-63. Em sentido similar, M. Kaser 

apontou também a capacidade de intervenção indireta do cônsul através da intercessio. M. KASER – K. HACKL, 

Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 173.  



238 

 

precisamente os conteúdos do imperium ou da iurisdictio aplicando as exigências conceituais 

que aparecem nos textos do período imperial, como Ulpiano e Paulo. 

Em segundo lugar, destaque-se que, mesmo com as sucessivas limitações ao exercício 

do imperium impostas à magistratura pela nobilitas, os cônsules republicanos, em momento 

algum, deixaram de ser os detentores do imperium maius e de todas as prerrogativas da maior 

magistratura de Roma. Não por outra razão, Cícero não hesitou em afirmar que “omnes 

magistratus auspicium iudiciumque habento”647. Se a colisão de interesses entre cônsules e 

pretores raramente acontecia, isso se devia menos a restrições estatutárias de seus ofícios do 

que a uma divisão de tarefas nascida da praxis. Militarmente, os magistrados geralmente não 

estavam guerreando na mesma região e, após a fixação da pretura urbana e peregrina na 

cidade, suas atividades dentro da civitas tinham pouco a ver com os interesses políticos ou 

administrativos de um consulado. O surgimento subsequente de outros magistrados 

(questores, censores, pretores, edis, triúnviros capitais etc.) e a capilarização das funções civis 

entre eles e aqueles já existentes (os duoviri perduellionis e os quaestores parricidii) são 

fatores que explicam por que os cônsules não eram necessários para as práticas juridicentes 

quotidianas. Parece pouco provável que os pretores – que já surgem como colegas menores 

dos cônsules –, edis e outros magistrados menores como os decemviri stlitibus iudicandis 

pudessem resistir à determinação de cônsul648. Em algum momento, a reiterada abstenção dos 

cônsules de exercer as funções juridicentes, como indica Kaser, deve ter sido incorporada às 

normas constitucionais nãoescritas, se cristalizado como consuetudo iuris649. 

Um terceiro ponto a ser destacado é que, como os reis, antes das leges Liciniae Sextiae 

os cônsules regularmente encarregaram suas funções dentro da civitas para auxiliares. Os 

praefecti urbi foram indicados desde os tempos da realeza para que se evitasse um vácuo no 

imperium, encarregando-se tanto das atribuições defensivas e militares quanto das funções 

juridicentes. Se admitimos as atribuições gerais do praefectus urbi como descritas por Tácito 

 
647 Cic. Leg. 3.10; acrescentando adiante em Cic. Leg. 3.27: “Deinceps igitur omnibus magistratibus auspicia et 

iudicia dantur: iudicia <ita> ut esset populi potestas ad quam provocaretur”.  
648 Mesmo em períodos avançados da história republicana – quando o poder do cônsul já fora continuamente 

circunscrito por delimitações legais e senatoriais –, o cônsul permanece em posição de autoridade perante os 

demais magistrados do cursus honorum (com exceção dos censores), a ponto de poder aplicar coerções aos 

colegas subordinados. Lívio registra um desses casos (Liv. 42.9). Em 171 a.C. o cônsul Marco Popílio obteve 

uma grande vitória militar contra exércitos reunidos na Ligúria e, não satisfeito, destruiu algumas de suas 

cidades e confiscou todos os bens e armas daquele povo. Em Roma, compadecido com a situação exposta pelos 

representantes da Ligúria, o pretor urbano Aulo Atílio convocou o Senado para que a liberdade e os bens fossem 

assegurados aos sobreviventes. Ainda que nada pudesse fazer contra o senatusconsultum, o cônsul aplicou ao seu 

collega minor uma multa por minar todas as medidas que o cônsul tomara na qualidade de comandante militar.  
649 M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 38.  
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e Pompônio650, incluindo o ius reddere, somos forçados a admitir que tal função juridicente só 

foi delegada, porque os praetores-consules e dictatores a possuíam.   

Por fim, as fontes registram uma seara jurídica na qual os cônsules permaneceram 

atuantes mesmo depois da absorção das funções juridicentes por outras magistraturas: a 

adoptio, a manumissio vindicta e a mancipatio651. As três situações não envolviam um litígio 

efetivo – não geravam, portanto, uma fase apud iudicem, resolvendo-se in iure –, mas tão 

somente a sacralização de atos jurídicos para mudança de status, o que poderia justificar a 

continuidade de sua prática também pelos cônsules652. Não se trata de uma possibilidade 

meramente teórica: um senatusconsultus que se seguiu à lex Claudia de sociis atestou 

claramente que não apenas os pretores, mas também os cônsules atuavam ainda em 177 a.C. 

nas manumissões por vindicta653.  

Parece provável que os cônsules apenas seriam mobilizados para atos jurídicos dessa 

natureza apenas na ausência de pretores ou outros magistrados menores, como poderia ocorrer 

nas frequentes ocasiões em que atuavam como único magistrado com imperium à frente de 

um exército fora do território romano. No entanto, ainda que esta não fosse uma atividade 

primordial do consulado – antes uma possibilidade que decorria de sua potestas e de seu 

imperium –, sua continuidade indica que os cônsules não perderam após o surgimento da 

pretura todas as atribuições cívico-domésticas, como afirmou Mommsen, mantendo viva a 

tese das suas atribuições juridicentes latentes654.  

 
650 Como visto nas mencionadas fontes de Tac. Ann. 6.11.1; Pomp. lib. sing. enchiridii, D. 1.2.2.33.  
651 Gai. 1. lib. inst., D. 1.7.2pr.; Paul. 4. ad Sab., D. 1.7.3; Mod. 2. lib. reg., D. 1.7.4; Ulp. 2. de off. cons., D. 

1.10.1.1; Gai. 1.98-99, 1.101.  
652 Em que possa pesar a distinção entre iurisdictio voluntaria e iurisdictio contentiosa feita por Marciano (Marc. 

1. lib. inst., D. 1.16.2pr.), a chamada jurisdição voluntária ou graciosa só é referida nos textos romanos nessa 

passagem. Enquanto F. Leifer conclui dessas fontes a indistinção entre os conceitos de imperium e iurisdictio, 

M. Lauria toma o conceito no fragmento de Marciano como uma interpolação ou, quando muito, um uso 

impreciso do conceito que confundia prerrogativas de imperium e iurisdictio. F. LEIFER, Die Einheit, 1914, cit. 

(nota 501), p. 96-97. M. LAURIA, Iurisdictio, 1930, cit. (nota 501), p. 101-103.  
653 Liv. 41.9.11. Ver também a definição contida em Fest. 516L, l. 24-26 (“Vindiciae appellantur res eae, de 

quibus controvérsia est: quod potius dicitur ius quia fit inter eos qui contendunt”). 
654 A tese da iurisdictio latente dos cônsules (die Lagerjurisdiktion der Konsuln) é assumida pelos críticos da tese 

de T. Mommsen acerca do esvaziamento da atuação jurisdicional contenciosa dos cônsules. Sua forma mais 

contundente foi apresentada por F. Leifer, e pode ser bem resumida nos termos de G. Pugliese: “Non penserei 

dunque a un provvedimento autoritativo (si identifichi esso con le leges Liciniae Sextiae o con una disposizione 

posteriore), che abbia formalmente privato i consoli della iurisdictio; di conseguenza inclinerei a dire che esse 

conservarono quel potere allo stato latente, sebbene in pratica non lo esercitassero”. G. PLUGLIESE, Processo 

civile 1962, cit. (nota 501), vol. I, 136. A disputa entre os adeptos e os críticos da querela acaba, no fim, em uma 

questão de truísmo: enquanto o silêncio das fontes a respeito de qualquer atuação direta dos cônsules em atos 

típicos do ius dicere do tipo contencioso/litigioso é uma manifesta prova para os críticos da Lagerjurisdiktion, 

essa mesma omissão é precisamente o argumento alavancado por Leifer. Para a crítica à Mommsen e 

apresentação da tese, veja-se F. LEIFER, Die Einheit, 1914, cit. (nota 501), p. 209-219. Para críticas à tese da 
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2.2.2. A pretura republicana, o ius dicere e a iurisdictio 

Descrevemos, na seção anterior, as linhas gerais da história institucional da pretura ao 

longo da história republicana. Mesmo que ainda fosse detentor de imperium e pudesse, 

quando necessário, comandar tropas, a cidade de Roma se tornou, então, o cenário estável 

para as atividades dos pretores. Se durante a narrativa da “primeira década” de Lívio, 

encontramos os pretores engajados nas campanhas militares, presidindo comitia ou reuniões 

senatoriais – e somente quanto para esses fins, os pretores foram eventualmente nominados 

por Lívio como tais –, a história dos pretores passou efetivamente a enfocar sua trajetória 

juridicente, administrativa e política após a criação do pretor peregrino (242 a.C.) e da divisão 

das novas provinciae pretorianas (ao longo de III e II a.C.). Período esse que coincide, como 

sabido, com o notável crescimento do procedimento formular e do ius honorarium ao lado das 

legis actiones. Na primeira subseção, detalhamos, a partir do pretor urbano, as atuações 

juridicentes da pretura em geral (2.2.2.1), para salientar as peculiaridades dos demais pretores 

na sequência  (2.2.2.2).  

 

2.2.2.1.A atuação juridicente do pretor urbano 

O adjetivo urbanus acompanhando o título da magistratura é o principal indicativo do 

momento no qual o antigo praetor comandante militar, criado como collega minor consulis, 

passa a representar algo diferente na vida cívica romana655 no período entre as duas primeiras 

guerras contra Cartago. A despeito do que as descrições oferecidas por Pompônio  e Lívio 

para o surgimento da pretura parecem inferir656, portanto, o título não surgiu desde o 

 
jurisdição latente, cite-se P. F. GIRARD, Organisation judiciaire, 1901, cit. (nota 501), p. 171-172, nota 2; e 

especialmente F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, p. 21-23.  
655 A importância do praetor urbanus no quotidiano da civitas não pode ser subestimada. O pretor urbano 

permanecia o principal magistrado da civitas na constante ausência dos cônsules, de modo que a ele incumbiria 

invocar as assembleias eleitorais, receber embaixadores de outras gentes, presidir o Senado e as quaestiones. 

Como o pretor peregrino só se juntou ao seu colega em Roma de modo mais definitivo após 197-196 a.C., por 

diversas vezes o pretor urbano poderia ter que acumular a iurisdictio peregrina através de uma delegação (vg. 

Liv. 25.3.1; 39.18.1). A sua presença constante na cidade também lhe rendeu uma outra atribuição de grande 

relevo a partir da pretura de Públio Cornélio Sulla (212 a.C.): a organização dos Ludi Apollinares no Circo 

Máximo (Liv. 27.23.5-7) deixou de ser incumbência dos cônsules e se tornou uma atribuição anual da provincia 

urbana. Na ausência dos cônsules, também era o pretor urbano o encarregado de fazer contratos com os 

publicani para manter os números da frota romana e o abastecimento de víveres para o exército (Liv. 27.22).  
656 As três fontes que narram o surgimento da pretura como um todo são Lívio (Liv. 6.34-42, especialmente 

6.42.11), Pompônio (Pomp. lib. sig. Enchiridii, D. 1.2.2.27) e João Lido, antiquário bizantino autor de um 

tratado de magistratibus Populi Romani (Lido, Mag. 1.38-39). Os dois primeiros enfatizam a atuação do pretor 

desde logo como um magistrado juridicente na cidade, mas a própria narrativa de Lívio nos demonstrou supra 

que nos séculos IV-III a.C. o pretor foi basicamente um terceiro comandante militar. Lido, por sua vez, destacou 

a motivação militar para a criação da pretura, apontando praetor e dux como sinônimos.  
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compromisso das leges Liciniae Sextiae657. De fato, é somente depois da criação do segundo 

pretor (242 a.C.) que se encontra uma ocorrência precisamente datável do termo praetor 

urbanus no Sc. de Bacchanalibus658 (186 a.C.). O título aparece, além disso, na notícia de 

Festo acerca da lex Papiria de sacramentis659 (c. 241-200 a.C.), na lex Plaetoria de 

iurisdictione (c. 241-200 a.C.)660, na lex [Baebia] agraria661 (111 a.C.) e em um fragmento da 

lex Iulia municipalis de Júlio César (c. 49-45 a.C.)662. 

Para perscrutar as funções juridicentes pretorianas, comecemos pela invocação do 

conhecido fragmento de Varro a respeito dos tria verba:  

Contrarii horum vocantur dies nefasti, per quos dies nefas fari praetorem ‘do dico 

addico’, itaque non potest agi, necesse est aliquo uti verbo, cum lege quid 

peragitur663.  

 

O fragmento de Varro não pretende descrever exaustivamente as funções dos 

magistrados, de modo que não deve ser tomado como uma definição da iurisdictio. 

Outrossim, a “costruzione artificiosa di schemi” 664 dos verbos do, dico e addico indicou as 

ocupações mais salientes do officium pretoriano após seu estabelecimento como magistrado 

juridicente.  

 
657 Anote-se, para fins de esclarecimento textual, que Lívio utiliza indistintamente os termos provincia e 

iurisdictio para diferenciar a zona de atuação sorteada aos pretores. A título de exemplo cite-se Liv. 32.28.1-2, 

passagem na qual o historiador descreve a distribuição das provinciae no ano de 197 a.C. entre os seis pretores 

eleitos, utilizando o termo urbana iurisdictio. Em Liv. 35.21.1, são apontados indistintamente para o ano de 196 

a.C. dois pretores quibus ut ius dicerent Romae prouincia erat, refletindo as lacunas que o próprio Lívio devia se 

deparar frente à literatura analista e dos fasti. Outrossim, em várias passagens, Lívio utiliza a expressão 

provincia iuris dicendi Romae e similares para se referir em conjunto aos pretores urbano e peregrino (Liv. 

39.45.5).  
658 FIRA I, 30 (= CIL i2 581), l. 5, onde se lê: “eeis utei ad pr<aitorem> urbanum | Romam uenirent”.  
659 Fest. 468 L v. sacramentum (= FIRA I, 2 = RS II, 45): “quicumque praetor posth<a>c factus erit, qui inter 

ciues ius dicet…” (l. 1-2).  
660 FIRA I, 3 (= RS II, 44): “Praetor urbanus, qui nunc est quique posthac fuat, duo lictores apud se habeto 

usque supremam ad solem occasum iusque inter ciues dicito”. 
661 FIRA I, 8, l. 73-74, por duas vezes a ocorrência do termo “praetor, quei inter ceiues Romae ious deicet”.  
662  RS I, 24: “...ad pr(aetorem) urb(anum) aut, sei is Romae non erit, ad eum pr(aetorem), quei inter peregrinos 

ius deceit, profitemino.” (l. 11-12). 
663 Varr. Ling. lat. 6.30. Também conhecidos como tria verba solemnia a partir do registro de Macróbio: “Fasti 

sunt quibus licet fari praetori tria verba solemnia: do, dico, addico” (Macr. Saturn. 1.16). Na religião cívica que 

domina a cultura política republicana a regularidade das instituições e dos negócios públicos está ligada 

simbolicamente à boa-vontade dos deuses, à luz do dia, aos espaços públicos do forum e dos templos. Ovídio 

escreve: “ille nefastus erit, per quem tria verba silentur; fastus erit, per quem lege licebit agi”, Ov. Fast. 1, vv. 

47-48. Em mesmo sentido Vérrio Flacco anotou nos Fasti Praenestini: “Hic dies fastus est fasti dies appellantur 

quod iis licet fari apud / magistratus p(opuli) R(omani) ea sine quibus uerbis lege agi non potest idem”, vide 

Fast. Praen. B IIII (= CIL i2, p. 231a). Ainda ao final do século II d.C. os tria verba eram relacionados desse 

mesmo modo por Festo: “<Nefas-> ti dies nom ... aput quem l.... <do dico> addico. N. P. ...”. (Fest. 165L, l. 24-

27). Seria impensável que negócios públicos ou atos jurídicos solenes fossem praticados no forum em dias 

nefastos. Igualmente, viu-se que a lex Plaetoria dispunha que o pretor exerceria o ius dicere até o ocaso do sol.  
664 Usando a expressão de F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 501), p. 59.  
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Dico é pacificamente o termo que corresponde à principal atuação do pretor urbano no 

momento em que é procurado pelos cidadãos romanos. O verbo dico sucedeu o emprego 

técnico-jurídico do verbo reddo665 (iura reddere – ius dicere), porque ambos possuem como 

significado imediato um ato de indicação, desvelamento e esclarecimento acerca do ius. 

Como explicou F. de Martino, a própria raiz dic possui etimologicamente o significado mais 

preciso de “indicar” ou “mostrar” e não de apenas, literalmente, “dizer”666; mesmo que seja 

manifestado através da palavra, o dicere juridicente produz um dictio “com caráter solene, 

técnico”, como esclarece Pilati667. O dicere do pretor urbano representa os atos de seu 

officium e este, por seu turno, cobre os atos dos magistrados com a auctoritas do próprio 

magistrado. Em mesmo sentido dispõe Varro acerca do verbo e seus derivados de significado 

jurídico: 

 “Dico” originem habet Graecam, quod Graeci “δεικνύω” [deiknúō]. Hinc etiam 

“dicare”, ut ait, Ennius: “Dico VI hunc dicare circum metulas”; hinc “iudicare”, 

quod tunc ius dicatur; hinc “iudex”, quod ius dicat accepta potestate; hinc “dedicat”, 

id est quibusdam verbis “dicendo” finit: sic, enim aedis sacra a magistratu pontifice 

praeeunte, dicendo dedicatur. Hinc, ab “dicendo”, “indicium”; hinc illa: indicit 

bellum, indixit funus, prodixit diem, addixit iudicium; hinc appellatum “dictum” in 

mimo, ac “dictiosus”; hinc in manipulis castrensibus dicta ab ducibus; hinc “dictata” 

in ludo; hinc “dictator” magister populi, quod is a consule debet dici; hinc antiqua 

illa “addici numo” et “dicis causa” et “addictus”668. 

 

O mesmo verbo dico (dicere) é utilizado para fazer referência à formulação de edicta, 

porque ainda que o ius edicendi não fosse peculiar, uma prerrogativa exclusiva da pretura era 

pelos pretores um segundo expediente para realizar seu ius dicere, como dispõe uma 

passagem da lex Cornelia de edictis669 (67 a.C.) que relaciona ambos os poderes. O mesmo 

 
665 Vg. Plaut. Epid. 23-24, na conversa entre os escravos Epídico (“operam da, opera reddetur tibi”) e Trespião 

que, por conta de sua escolha de palavras, brinca: “ius dicis (...) iam tu autem nobis praeturam geris?”.  
666 F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 501), p. 60-61. Pace Mario Lauria: segundo sua tese, o núcleo 

fundamental da iurisdictio em todo o período antigo e clássico romano se resumia ao verbo dicere, e a atuação 

pretoriana a uma pronúncia solene (dicere) de verba legitima. As atividades derivadas dos verbos do e addico 

não seriam fundadas na iurisdictio. Embora bem-sucedido em demonstrar que a equiparação iurisdictio-

imperium não pode ser feita sem superar uma série de obstáculos textuais, a sua interpretação da atuação 

juridicente se encontra já superada por uma série de críticas. Veja-se M. LAURIA, Iurisdictio, 1930, cit. (nota 

501). F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 501), p. 59-65. G. PLUGLIESE, Processo civile 1962, cit. 

(nota 501), vol. I, p. 147-154. M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 

41-43; U. VINCENTI, La costitutizone, 2017, cit. (nota 501), p. 40-44. V. SCIALOJA, Procedimiento Civil, 1954, 

cit. (nota 501), p. 105-106.  
667 J. I. PILATI, Digesto de Justiniano, 2013, cit. (nota 1), p. 27, nota 6.  
668 Varr. Ling. lat. 6.61-62. Acrescentamos os destaques em itálico e as aspas, ausentes no texto original, de 

modo a tornar mais visual a distinção metalinguística entre a linguagem da qual se fala (nesse caso, a linguagem 

da etimologia, das palavras que prestam contas ao seu significado) e a linguagem com a qual se fala (o discurso 

de Varro propriamente dito, em latim, utilizado para abordar a etimologia do verbo dico, dicere).  
669 Acerca da lex Cornelia de edictis, temos a descrição histórica do historiador Dion Cássio (Dio. Cass. 36.40.1-

2) e uma ligeira referência feita por Cícero (Cic. Corn. Sull. 37-38). O registro do conteúdo da lei foi feito pelo 

gramático Quinto Ascônio Pediano (9 a.C. – 76 d.C.), em seus commentarii ao discurso de Cícero: Asc. pro 
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verbo ainda tem que ver, por fim, com os interdicta (inter-dictum), que estão na base de 

remédios pretorianos como a missio in possessionem e a bonorum possessio670. O dicere 

pretoriano se situa, assim, no meio caminho entre um ato declaratório (que pressupõe o ius 

existente) e um ato de vontade, que se reveste da autoridade do magistrado. A centralidade 

dessa atuação pretoriana justifica que a expressão ius dicere seja usada na literatura 

republicana como um sinônimo genérico da própria pretura e na expressão bem-acabada de 

Ulpiano, como núcleo do ius dicentis officium.  

O verbo do diz respeito ao actionem dare, iudicium dare671 e iudicem dare, atividades 

da fase in iure que constituem o litígio entre as partes, designando os juízes (o que, por esse 

preciso motivo, faz com que se suceda logicamente ao iudicem dare ou iudicare iubere672). 

Addico (dicere ad), por sua vez, é o dizer técnico e solene do magistrado673 diante do que as 

partes declararam ou pactuaram in iure ou, como descreveu elegantemente Festo, “idem 

 
Corn. 59 Clark, l. 8-12: “ut praetores ex edictis sui perpetuis ius dicerent: quae res studium aut gratiam 

ambitiosis praetoribus qui varie ius dicere assueverant sustulit”. Foi com base nessa disposição que Cícero 

acusou Verres de contradizer o próprio edito em sua atuação como magistrado (Cic. Verr. 2, 1.46.119). A 

posição majoritária na história do direito  romano aponta, no entanto, que a lei não afetou de modo algum a 

faculdade dos pretores varie inconditequeius dicere: a lei foi abrrogado ou mais provavelmente caiu em desuso, 

como expôs G. Mancuso, vide GAETANO MANCUSO, Praetoris edicta: Rifiessioni terminologiche e spunti per la 

ricostruzione dell'attività edittale del pretore in eta repubblicana, in AUPA 37 (1983), p. 305-443, esp. p. 397-

402. A falta de eficácia da lex Cornelia para além de seu ano de criação reflete a característica do edito 

pretoriano no apogeu do ius honorarium. Não sendo mera consequência, como interpretoeu M. Lauria, o edictum 

era uma das formas de exercer o poder de ius dicere, ou mesmo condição de possibilidade para tal. Para a 

inclusão do ius edicendi pretoriano como parte das atribuições do ius dicere, veja-se JOSÉ ISAAC PILATI, Digesto 

de Justiniano, 2013, cit. (nota 501), p. 27, nota 6. F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 501), p. 60-61, 

e especialmente p. 152-166, e p. 166, nota 2. Para a posição contrária, remeta-se novamente para M. LAURIA, 

Iurisdictio, 1930, cit. (nota 501), p. 118-123.  
670 Ulp. 1 lib. reg., D. 2.1.1; Ulp. 2 de off. quaes., D. 2.1.3; Cic. Verr. 1.4.12, donde se extrai: “simul, in iure 

dicundo, bonorum possessionumque, contra omnium istituta, addictio et condonatio”.  
671 Quando usado neste sentido, iudicium dare é um sinônimo perfeito de actionem dare, isto é, a atividade que 

demarca o fim da fase in iure do magistrado e a fixação do dia para os procedimentos da fase apud iudicem. Em 

sentido próprio o iudicium se refere apenas aos atos que ocorrem perante os prolatores da sententia na segunda 

fase do processo. Veja-se ADOLF BERGER, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, The American 

Philosophical Society, 2004 [1ª ed. 1953], p. 520, v. iudicium.  
672 Por não ser diretamente o prolator das decisões finais, uma vez conclusos, os atos da fase in iure, no processo 

formulário o pretor então comanda aos juízes que julguem a causa nos termos que foram fixados entre o 

magistrado e as partes no procedimento até então. Como explica Wolfgang Kunkel, o ius dicere e a iurisdictio 

do magistrado se referem ao “Recht sprechen”, e só coincidirá com o conteúdo do verbo iudicare se retirarmos 

dessa palavra a acepção moderna que iguala o ato de julgar ao ato de dar sentença. Desta forma o iudicare será 

realizado pelos juízes (iudices, recuperatores, centumviri, decemviri, iudex unus etc.) na fase apud iudicem, e 

não pelo magistrado, como ocorre na jurisdição moderna. A expressão não diz respeito, no entanto, ao iudex 

quaestionis, que presidia por um tempo fixo alguma das quaestiones nãopretorianas na República tardia. W. 

KUNKEL, Historia del Derecho Romano, 1966, cit. (nota 501), p, 94-102.  
673 Como esclarece A. Biscardi, “il provvedimento di addictio è infatti, inequivocabilmente, di competenze 

esclusiva del magistrato, poichè – como ci ricorda Varrone – spettava solo al praetor di pronunciare le 

sacramentali parole (tria verba), espressione della iurisdictio: “do, dico, addico”. A. BISCARDI, Lezioni sul 

processo, 1967, cit. (nota 501), p. 57. Em mesmo sentido C. A. CANNATA, Profilo, 1982, cit. (nota 501), vol. II, 

p. 50-51.  
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dicere et adprobare dicendo”674. O pretor podia homologar acordos entre os litigantes; admitir 

uma confissão em juízo675 ou confirmar, através de sua autoridade, a perfectibilidade da 

performance solene de certas legis actiones realizadas por alguém para afirmar um direito 

sobre pessoa ou coisa676-677. 

Os atos do pretor, representados por esses verbos, eram praticados na constituição dos 

processos e “rappresentano atti diversi dal ius dicere, mentre raccogliere in uno schema 

preventivo, in un programma astratto, tutte le varie ipotesi di dichiarazione del diritto, può ben 

essere identificato con ius dicere”678, como sintetizou F. de Martino. Uma das características 

mais distintas do procedimento jurídico romano era a sua divisão em duas partes ou fases, 

desde períodos remotos. Na fase in iure, os litigantes compareceriam diante do pretor para 

exporem o debate acerca do direito contestado, tornando possível particularizar os limites 

jurídicos envolvidos no caso concreto679. Na subsequente fase apud iudicem, ocorria 

efetivamente a instrução e o julgamento perante os juízes nomeados pelo pretor na conclusão 

da fase anterior.  

O fundamento e o objetivo dos atos praticados pelo magistrado na fase in iure eram 

substancialmente os mesmos tanto no sistema per legis actiones quanto no processo per 

formulas. O pensamento processual romano, como asseverou F. de Martino, era marcado por 

uma “armonia che vi era nella concezione originaria fra il ius dicere e le reale attività del 

magistrato, ormai nota, derivò il lento scolorirsi del concetto”680. Embora seja verdade que o 

processo formular aumentaria a margem de liberdade e de criatividade da atuação do 

 
674 Fest. 12M, l. 1-2: “Addicere est proprie idem dicere et adprobare dicendo; alias addicere damnare est”. Um 

testemunho antigo do uso do verbo addico com esta mesma acepção está na descrição das XII Tábuas do antigo 

procedimento: “Post meridiem praesenti litem addicito” (XII Tab. 1, 8).  
675 O efeito da confissão dentro do processo romano era produzir uma declaração solene do réu acerca de sua 

concordância (“aio”, aquiesço, concordo) quanto ao pedido postulado pelo autor, alcançando o efeito desejado 

por este desde o início (confessus pro iudicato est). A confessio in iure poderia ser quanto à pessoa (confessio in 

personam), quanto à uma dívida (confessio certae pecuniae) ou quanto à coisa (confessio certae rei). Acerca do 

desenvolvimento da confessio in iure veja-se G. PLUGLIESE, Processo civile 1962, cit. (nota 501), vol. I, p. 368-

374. 
676 Como, por exemplo, a addictio que confirma a cessio in iure de um escravo por meio da legis actio 

sacramento in rem (Gai. 2.24). 
677 O verbo addico também aparece em algumas fontes na formulação iudicem addicere e iudicium addicere. 

Esta é uma formulação antiga, presente já nas XII Tábuas (Tab. I, 9: “post meridiem praesenti litem addicito”) e 

registrada em Varr. Ling. 6.61. A respeito do verbo addicere nesta forma veja-se M. KASER – K. HACKL, Das 

Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 184.  
678 F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 501), p. 154.  
679 Diante do pretor ambas as partes (ou, por eles, seus cognitores ou patroni) poderiam se pronunciar. A fase in 

iure, efetivamente uma fase cognitória, servia tanto para determinar prima facie a pretensão jurídica em jogo 

como para lidar preliminarmente com questões preliminares como capacidade de litígio ou competência do 

magistrado. 
680 F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 501), p. 65.  
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magistrado, mas em ambos os sistemas processuais, o pretor realizava essencialmente o 

mesmo papel. Em ambos, era função da autoridade pretoriana possibilitar a discussão prévia 

da questão entre as partes e fixar os parâmetros da causa; também em ambos os sistemas 

processuais, a fase in iure se encerrava com um decretum681 (oral no procedimento das ações 

da lei, escrito no processo formulário) que comanda aos juízes para que juguem o caso 

(iudicare)682 acerca dos limites jurídicos para julgamento da lide pelos juízes683. Uma vez 

completo o conjunto de atos da fase in iure – em ambos os sistemas processuais –, o conflito 

do mundo da vida trazido diante do pretor fora plenamente transcrito para a linguagem do 

direito, de modo que a então litis contestatio pudesse ser julgada684. 

No sistema de legis actiones, a parte deveria atuar diante do magistrado estritamente 

per certa verba, adaptando-se – se isso fosse possível – às fórmulas pré-estabelecidas, pois 

estaseram as fórmulas pelas quais o pretor instruía oralmente o iudex a decidir 

substantivamente a matéria685. Se o autor da actio fosse bem-sucedido tanto em sua 

performance (agere)686 quanto em assegurar a presença do réu687, a ação seguiria seu curso 

 
681 W. KUNKEL, Historia del Derecho Romano, 1966, cit. (nota 501), p. 96-98.  
682 O iudicare iubere não pode ser lido senão como comando. É nesse sentido que o verbo significa, segundo 

Festo, “ponebatur pro dicere, quod valet interdum pro decernere, ut: populus iussit” (Fest. 92M, l. 4-5.). 
683 F. de Martino enfatiza que a sucessão lógica das duas fases do processo, bem como dos atos do pretor na fase 

in iure, devem ser interpretados simultaneamente como atos que declaram o direito e atos de vontade da 

autoridade política. Mesmo na maior estreiteza das legis actiones, que não contavam com a participação do 

pretor ou das partes em sua elaboração, a autoridade do magistrado juridicente era necessária para verificar as 

condições mínimas para o estabelecimento do procedimento; reconhecer fundamentos para a pretensão; autorizar 

o uso de uma determinada fórmula e ratificar os efeitos jurídicos de uma performance que tivesse respeitado 

todas as solenidades e certa verba (vg. Gai. 4.11). No entender do romanista, a mera reunião das partes com o 

magistrado no começo da fase in iure – trazendo todos os contornos reais do caso e da pretensão discutida – 

garantia que mesmo no processo per legis actiones as fórmulas servissem mais como formulários em branco do 

que esquemas imutáveis – somente à medida em que mesmo essa parcial plasticidade se tornou insuficiente é 

que o sistema das ações da lei começou a cair em desuso. F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 501), p. 

65-68.  
684 Em mesmo sentido, dispôs M. KASER, Römische Rechtsgeschichte, 1967, cit. (nota 501), p. 140-142 (= 

Storia, p. 146-148).  
685 As Institutas de Gaio mencionam cinco das ações do primeiro sistema processual: a legis actio sacramento (in 

rem ou in personam a depender do direito em questão); a legis actio actio per manus iniectionem – estas duas 

primeiras as mais antigas, constando nas XII Tábuas –; a legis actio per iudicis arbitrive postulationem; a legis 

actio per condictionem e a legis actio per pignoris capionem. O verbo ago é significativo para a compreensão do 

funcionamento das legis actiones: remontando à origem ritual de todas as antigas fórmulas, o cidadão romano 

que intentava uma ação da lei deveria agir de acordo com a performance (incluindo todos os gestos, palavras ou 

sinais apropriados) esperada para assegurar a concessão da ação pela autoridade juridicente. Veja-se Gai. 4.11-

29. XII Tab., 3, 1-6; 1, 1. Um tratamento detalhado dos sistemas processuais e aqui, em particular o da legis 

actiones, extrapolaria os limites de nossa exposição. Pelas muitas obras que descrevem o sistema das ações da lei 

em minúcias, cite-se M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 34-37, 69-

130; B. ALBANESE, Il processo privato romano, 1993, cit. (nota 501), p. 12-26, p. 120-130. C. A. CANNATA, 

Profilo, 1980, cit. (nota 501), vol. I, p. 45-91. A. BISCARDI, Lezioni sul processo, 1967, cit. (nota 501), p. 66-120. 

C. A. BÖTTCHER, História da Magistratura, 2011, cit. (nota 501), p. 107-131.  
686 Admite-se neste ponto que o pretor juridicente antigo poderia negar a ação ao autor (denegatio actionis) se a 

actio proposta estivesse em desacordo com o ius civile ou nele inexistisse, pois era de sua alçada garantir a 
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perante os iudices. Como as actiones em questão eram recebidas do ius civile ou dos mores 

maiorum sobre os quais não tinha ingerência, seu exercício juridicente, eivado desde cedo por 

inconteste respeito e auctoritas, encontrava-se, outrossim, limitado. A sarcástica provocação 

de Cícero ao jurista Sérvio Túlio em sua oratio pro Murena688 representa bem as limitações 

do sistema das legis actiones que, segundo Gaio, pouco a pouco produziram a ojeriza dos 

romanos689.  

Ainda que gradualmente, a atuação do pretor urbano se encontre revolucionada no 

período posterior à lex Aebutia. Não por uma mudança radical no processo, que permanecia 

bifásico, mas porque ao se liberar dos procedimentos rigidamente limitados das legis actiones, 

o pretor pôde se valer plenamente de todas as possibilidades impressas pelo ius dicere, pelo 

ius edicendi e pelo imperium. Note-se que esses poderes não foram acrescidos ao patrimônio 

político do pretor, mas eram desde sempre inerentes à sua magistratura. Através dos editos o 

ius dicere do pretor pôde crescer690 e através de seu imperium, a sua função juridicente podia 

se tornar mais efetiva. O que se abriu, então, foi um campo de possibilidades para a aplicação 

desses poderes no exercício juridicente: o uso desses poderes rendeuinovações na forma de 

tutelar as ações em juízo.  

 
regularidade de todos os procedimentos da fase in iure. No procedimento formular a margem de hipóteses da 

denegatio actionis se amplia. 
687 O impulso do interessado também era indispensável desde o começo do procedimento porque a ele cabia a in 

ius vocatio do seu adversário perante o magistrado para perfectibilizar a litis contestatio. Com certas limitações, 

ou no procedimento específico da legis actio per manus iniectionem, o autor poderia se valer de um terceiro-

garantidor, o vindex, que poderia assumir a obrigação de trazer o réu através de uma promessa (vadimonium) de 

retornar em data fixada ou pagar a dívida do réu faltoso (Gai. 4.21). Somente a legis actio per pignoris capionem 

não exigia absolutamente, como as demais, a presença do devedor (Gai. 4.29).  
688 Cic. Mur. 12.25-27, do qual se extrai o fragmento: “Quae dum erant occulta, necessario ab eis qui ea 

tenebant petebantur; postea vero pervolgata atque in manibus iactata et excussa, inanissima prudentiae reperta 

sunt, fraudis autem et stultitiae plenis sima (...) in omni denique iure civili aequitatem reliquerunt, verba ipsa 

tenuerunt, ut, quia in alicuius libris exempli causa id nomen invenerant, putarunt omnis mulieres quae 

coemptionem facerent 'Gaias' vocari. Iam illud mihi quidem mirum videri solet, tot homines, tam ingeniosos, 

post tot annos etiam nunc statuere non potuisse utrum 'diem tertium' an 'perendinum,' 'iudicem' an 'arbitrum,' 

'rem' an 'litem' dici oporteret”. Cícero está fazendo referência ao conjunto de formulae das legis actiones 

divulgadas pelo escriba Cneu Flávio.  
689 Gai. 4.30: “Sed istae omnes legis actiones paulatim in odio venerunt manque ex nímia subtilitate veterum qui 

tunc iura condiderunt eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset litem perderet, itaque per legem 

Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones, effectumque est, ut per concepta verba, id est per 

formulas litigemus”. 
690 Nesse sentido se assume, como F. de Martino, que o ius edicendi de magistrados juridicentes, especialmente o 

do pretor, virtualmente se fundia com o ius dicere, de modo que “iurisdictionis perpetuae causa non può 

significare altro che la funzione edditale (F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. [nota x], p. 155). Através do 

edito o pretor emanava enunciados normativos que, mesmo que não sejam comparáveis à generalidade das 

normas do direito moderno, combinavam abstração e raciocínio hipotético para atender um número mais 

representativo de casos concretos dentro do efetivo ius dicere dos atos da fase in iure. O tratamento explanado se 

encontra em F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 501), p. 153-157. Segue-o neste ponto F. SERRAO, 

La “iurisdictio”, 1954, cit. (nota 501), p. 123-127. 
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Na fase in iure do sistema formulário, o pretor passou a desenvolver a formula 

apropriada ao caso com maior liberdade e em comunhão com os litigantes691. Igualmente, 

aumentou a discricionariedade do pretor para negar ações (denegatio actionis) que 

considerasse iníquas ou contrárias ao edito.  A plasticidade das novas formulae era garantida 

pela inserção de cláusulas com novos efeitos jurídicos – as prascriptiones, exceptiones e 

replicationes692; as cláusulas ex fide bona; as cláusulas específicas que foram a condição de 

possibilidade para as actiones fictitiae, actiones utiles e actiones in factum.  

Por fim, os pretores passaram a conceder uma série de remédios – os chamados 

“remédios pretorianos” – para tutelar situações específicas. O mais antigo desses experientes 

foram os interdicta693 pretorianos que, tão variados quanto as novas formulae, eram utilizados 

pelo pretor para comandar um fazer ou um não fazer. Além disso o pretor poderia compelir 

uma parte a fazer uma stipulatio ou estabelecer uma cautio com a outra694; aplicar medidas 

 
691 As fórmulas poderiam ser compostas por até quatro partes: demonstratio, intentio, condemnatio e adiudicatio 

(Gai. 4.39-44) que serviam para, respectivamente, apresentar o escorço circunstancial do caso em questão; 

formular propriamente a demanda do autor aos juízes (através de expressões como si paret e quidquid paret); 

transferir expressamente aos juízes da causa a possibilidade de condenar ou de absolver monetariamente nos 

termos da fórmula (por quantia certa ou incerta); autorizar os juízes a dividir bens ou determinar sua destinação 

final a uma das partes. A essas partes, no entanto, o pretor poderia, de acordo com o caso concreto, incluir 

exceptiones, replicationes e praescriptiones. C. A. BÖTTCHER, História da Magistratura, 2011, cit. (nota 501), p. 

138-145. 
692 Todos esses três expedientes – que se manifestavam como partes da fórmula pretoriana – acionam uma 

discussão preliminar ou prejudicial com efeitos que poderiam impactar (ou mesmo encerrar por vias outras) a 

litis. As praescriptiones tinham o condão de delimitar o pedido do autor expresso na intentio da fórmula, fosse 

em favor do pedido do autor ou da defesa do réu (pro reo, pro actore). O recurso à exceptio é uma das melhores 

formas de refletir acerca da imensa discricionariedade que o pretor dispunha nas fórmulas nos tempos da lex 

Aebutia. O pretor poderia aceitar uma exceptio contra o autor, modificando o procedimento, inclusive os de ius 

civile, ou incorporando novas razões com eficácia extintiva ou modificativa ao direito. O objetivo da exceptio era 

efetivar a equidade da aplicação do direito e corrigir defeitos processuais ou substantivos no direito até então 

posto. As replicationes eram uma forma mais específica de exceção ou, mais precisamente, uma contraexceção 

utilizada pelo autor contra uma exceptio do réu. Sobre as exceptiones veja-se C. A. BÖTTCHER, História da 

Magistratura, 2011, cit. (nota 501), p. 153-155. M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, 

cit. (nota 501), p. 256-265. 
693  Os interdicta (do verbo interdico: “proibir, vetar, obstar”) eram remédios cautelares pretorianos concedidos 

através da possibilidade de mandar, exigir, comandar e multar, atos que derivam do seu imperium e da sua 

potestas e que tinham o condão de, quando obedecidos, evitar a necessidade de gerar uma litiscontestatio. Os 

interditos pretorianos podiam assumir a forma de uma proibição propriamente dita (interdicta prohibitoria), ou 

exigir condutas como a restituição da coisa (interdicta restitutoria) ou a sua apresentação diante do magistrado 

(interdicta exhibitoria). Como registrou Gaio, os interditos podiam ser concedidos mesmo em dies nefasti ou 

durante emergências, de forma imediata (statim) cf. Gai. 4.29. M. KASER – K. HACKL, Das Römische 

Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 408-421. J. R. CRUZ E TUCCI – L. C. DE AZEVEDO, Lições, 1996, cit. 

(nota 501), p. 111-116. F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 501), p. 232-237.  
694 Através de estipulações (stipulationes), objetivando garantir o curso normal do processo até a mors litis, as 

partes pactuavam mutuamente (stipulare) a prestação de uma multa ou de determinada penalidade através dos 

modelos contidos no edito pretoriano. Certas stipulationes só poderiam ocorrer no curso de um litígio, enquanto 

outras, a exemplo da clássica cautio damni infecti, poderiam ser celebradas independentemente da propositura de 

uma ação perante o magistrado. Uma vez que as partes livremente celebraram seus compromissos, o pretor 

ficava empoderado com diversos meios de coação, em caso de descumprimento, como multa, missio in 

possessionem, apreensão do bem, ameaça de interdictum ou de actio etc. F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, 
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coercitivas, como a missio in possessionem695 e a restitutio in integrum696; conceder a 

bonorum possessio697 e constituir tutores (datio tutoris)698. Em virtude dessa atuação 

pretoriana se fundar na sua magistratura, os procedimentos pretorianos ficam conhecidos 

como iudicia quae imperio continentia, em oposição aos iudicia legitima, fundados nas 

fórmulas do ius civile699. 

A jurisdição pretória rapidamente consolidou uma racionalidade do direito700. As 

soluções jurídicas devem estar atentas às circunstâncias particulares dos indivíduos envolvido 

e do direito reclamado, bem como à apreciação dos valores e ao restabelecimento do que 

fosse bonum et aequum. Especialmente diante da incapacidade da estrutura cerimonial, verbal 

e ritual do ius civile. O ius honorarium era fruto de uma vocação para a ductibilidade das 

soluções jurídicas. Sua aequitas701, valor, então, identificado com a atuação pretoriana, 

reclamava um campo semântico complementar das práticas jurídicas, até então, vigentes, 

prezando pela justiça distributiva (não a aristotélica, mas a jurídica: a distribuição do ius) e 

simétrica do direito.  

 
cit. (nota 501), p. 218-220. M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 

429-432. 
695 Com a missio in possessionem o pretor podia embargar, tomar e imitir a posse de certos bens concretos. [D. 

41.2.3.23; Pli. Nat. 36.5]. M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 427-

429.  

De Martino, Giurisdizione 1937, p. 220-223.  
696 A restitutio in integrum constituiu um dos mais notáveis expedientes cautelares derivados diretamente da 

iurisdictio do pretor. Se configurada uma hipótese estabelecida no Edito (causa cognita) o indivíduo poderia 

requerer a atuação do pretor para restituir-lhe determinada coisa ou situação ao estado anterior ao dano, inclusive 

desfazendo determinadas situações ou negócios jurídicos (iudicia rescissoria). Como salientamos infra neste 

capítulo, a restitutio in integrum era o único remédio ainda em tempos republicanos capaz de, em certas 

situações, atacar uma sentença (embora não constituísse uma forma de appellatio em sentido estrito). F. DE 

MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 501), p. 223-232. M. KASER – K. HACKL, Das Römische 

Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 421-427. J. R. CRUZ E TUCCI – L. C. DE AZEVEDO, Lições, 1996, cit. 

(nota 501), p. 119-121, 128-129. 
697 Através de um interdictum, o autor da ação podia reclamar contra os herdeiros ou os possuidores a herança 

pretoriana (bonorum possessio), como dispõe Gaio (Gai. 4.138). Veja-se F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, 

cit. (nota 501), p. 237-243. M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 

405-408. JOSÉ ISAAC PILATI, Digesto, 2013, cit. (nota 501), p. 27, nota 3.  
698 M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 179-180, p. 187-188.  
699 M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 302.  
700 E embora os pretores por regra não fossem juristas, a scientia iuris civilis foi uma das bases de apoio para o 

seu crescimento. Os pretores contavam com o auxílio dos jurisconsultos que, na maioria das vezes, apareciam 

como membros constantes de seu consilium. O resultado desse amálgama: uma aplicação do direito que também 

produzia direito, este simultaneamente jurisprudencial (da praxis pretoriana) e sapiencial (das formulações da 

ciência jurídica). Debruçamo-nos em pormenor sobre esse tema na dissertação de mestrado “Quid iurisconsulti? 

A constituição do jurista romano entre a República tardia e o Principado de Augusto” (2016), defendida na 

Universidade Federal de Santa Catarina.  
701 Ulp. 4 ad ed., D. 2.14.1pr: “Huius Edicti aequitas naturalis est. Quid enim tam congruum fidei humanae, qua 

mea, quae inter eos placuerunt, servare?”. Em mesmo sentido Cic. Rhet. ad Her. 2.13.19; Pap. 2 def., D. 1.1.7.1; 

Marc. 1 inst. D. 1.1.8.  
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 O itinerário histórico da atuação do pretor com a esfera jurisdicional revela o duplo 

caráter do sistema processual romano. O caráter privado dos processos no ordo iudiciorum 

privatorum é saliente por si só, na medida em que a iniciativa dos privati é necessária desde o 

início dos procedimentos por seu comparecimento geralmente voluntário, bem como no 

acordo dos contendoresno uso da actio ou da formula e na conclusão da litis contestatio. O 

desejo e a convenção das partes perante os bens jurídicos em disputa é o principal guia para a 

resolução do conflito, de modo que, registra Ulpiano, o simples pacto “imo interdum format 

ipsam actionem”702, assim como em outros casos “ex pacto actio nascitur vel tollitur”703. O 

registro minucioso dos pacta e das transactiones no segundo livro do Digesto foi composto, 

não à toa, quase inteiramente de fragmentos retirados de comentários ao edito pretoriano.  

 O caráter público, fincado na figura do magistrado, combina-se ao seu caráter privado. 

Os litigantes se dirigem ao pretor, porque os recursos sociais não foram suficientes para a 

tutela jurídica da situação nem garantir de antemão um acordo a respeito do ius, do bonum et 

aequum. No momento da elaboração da fórmula, o magistrado é uma parte ativa e, em última 

instância, somente sua chancela levaria o processo ao iudicium, sendo de sua exclusiva 

competência o poder de iudicem darem. Estudos recentes apontam como a estrutura física do 

Fórum e a localização do local de seu tribunal refletiam monumentalmente o valor cívico e a 

reverência da autoridade inerentes aos atos dirigidos ao pretor704. 

 
702 Ulp. 4 ad ed., D. 2.14.7.5. 
703 Paul. 3. ad ed., D. 2.14.6 
704 Como explica Festo, uma das acepções mais comuns pela qual se entende a palavra Forum é “in quo iudicia 

fieri, cum populo agi, contiones haberi solent” (Fest. 74L, 16-17). Em princípio, o pretor atendia às questões 

juridicentes em uma área específica do Fórum, nunca escolhida por acaso. Vimos que, em 215 a.C., os pretores 

urbanos realizavam suas atividades próximos da piscina publica para ficarem próximos da porta Capena caso 

fossem necessários à defesa da cidade. No começo do século I a.C., a atuação do pretor se dava próximo ao 

Puteal Scribonianum, consagrado pelo pretor peregrino Escribônio Libo (204 a.C.) no Comitium.  Nos tempos 

em que Cícero atuou como orador perante o pretor urbano, esta área estava localizada a sudeste do Fórum entre a 

Régia e ao templo circular dedicado à Vesta. Quando nesses locais, o procedimento ocorria num pódio de 

madeira elevado (o locus superior ou tribunal), que acomodava a sella curulis onde se sentava o pretor, pouco 

abaixo reservado um espaço para os dois lictores, e ao seu redor ficavam outros auxiliares, como os membros de 

seu consilium, além de scribae, appparitores e viatores: os iudices não contavam com nenhuma dessas 

distinções no procedimento apud iudicem, sentando-se como meros privati. Diante do locus superior ficavam 

agrupados os litigantes, seus amici e patroni, sentados em cadeiras de madeira (subsellia); ao redor, a galeria 

(corona) comportaria os interessados em assistir os procedimentos. O tribunal não precisava de outros símbolos 

ou decorativos além destes que rodeavam o magistrado e, ainda assim, em sua aparente simplicidade era 

considerado um excelsum suggestium. A dimensão espacial diz muito sobre o caráter da corte pretoriana na 

República. Estar diante do locus superior do pretor urbano era uma prerrogativa garantida ao cives romano. O 

tribunal era um espaço distinto e nobre da civitas, e deveria ser mantido alheio a toda conduta indigna ou 

violenta. Nele se deveria aparecer vestido dignamente de toga, pronunciar o mais adequado latim e com respeito 

à boa técnica, como registrou Aulo Gélio na reprimenda de um praetor a um advogado sem classe: “Memini ego 

praetoris, docti hominis, tribunali me forte assistere atque ibi advocatum non incelebrem sic postulare, ut extra 

causam diceret remque, quae agebatur, non attingeret. Tunc praetorem ei, cuia res erat, dixisse advocatum eum 

non habere, et cum is, qui verba faciebat, reclamasset: ‘ego illi V. C. supersum’, respondisse praetorem 
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Por fim, no que tocava à atuação nas quaestiones, no último século da República, o 

pretor urbano também era o primeiro encarregado da presidência da quaestio de iniuris e da 

quaestio de vi (esta última o palco da oratio pro Caecina de Cícero), ambas de caráter 

extraordinário. Os procedimentos eram similar àqueles das demais quaestioes, de modo que 

cabia ao pretor urbano instruir a acusação e para cada caso nomear os iudices. Nessas cortes, 

contudo, o pretor usualmente também nomeava um quaesitor que presidiria as contiones. 

 

2.2.2.2.O pretor peregrino e as demais preturas republicanas 

O título praetor qui inter civis et peregrinos ius dicit é uma titulação posterior ao fim 

da República705; acabou por substituir uma série de variantes do título praetor qui inter 

peregrinus ius dicit, termo utilizado desde sua criação (c. 242 a.C.) e contido em evidências 

epigráficas como o fragmentum Tarentinum706 (c. 110 a.C.), a lex Acilia repetundarum707 

(123 a.C.), a lex Rubria de Gallia Cisalpina708 (49 a.C.) e a lex Iulia municipalis709 (45 a.C.). 

A iurisdictio ou provincia peregrina (para usar termos recorrentes na obra de Lívio710) 

não era substancialmente distinta da iurisdictio urbana. Os dois magistrados portavam os 

símbolos de seu cargo, ambos eram dotados de imperium e utilizavam largamente os 

expedientes do seu amplíssimo ius edicendi711. Em suma, os dois pretores “si presentano sullo 

stesso piano come i supremi regolatori della giurisdizione”712. Outrossim, sobretudo pelo 

crescimento do comércio internacional e da necessidade de tutelar as relações com os 

estrangeiros de um modo menos limitado que no rigoroso sistema de ius civile, a pretura 

peregrina teve um papel de destaque no novo padrão das atividades juridicentes em Roma.  

 
festiviter: ‘tu plane superes, non ades’.” (Gel. 1.22.6). Pouco antes Gélio também distinguira entre o latim da 

plebs e o latim mais elevado, aquele utilizado “in foro, in comitia, apud tribulia” (Gel. 1.22.1). Lembre-se, por 

fim, que toda a solenidade descrita deriva da presença do pretor, não o contrário: “ubicumque praetor salva 

maiestate imperii sui salvoque more maiorum ius dicere constituit, is locus recte ius appellatur” (Paul. 14 ad 

Sab., D. 1.1.11). Outros detalhes são apresentados em V. SCIALOJA, Procedimiento Civil, 1954, cit. (nota 501), p. 

124-126. BRUCE W. FRIER, The Rise of the Roman Jurists: Studies in Cicero’s “Pro Caecina”, Princeton, PUP, 

1985, p. 57-63.  
705 FIRA I 67, l. 64-65 (Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano, de 9 d.C.); também em FIRA, I, 14, l. 23-24 

(= RS I, 41, l. 18-19, correspondente à lex Quinctia de aquaeductibus, também de 9 d.C.).  
706 RS I, 8, l. 12: “pr(aetor) quei Romae inter peregrinos ius deicat”.  
707 FIRA I, 7, l. 12 (= RS I, 1, 12): “praetor, quei inter peregrinos ious deicet”.  
708 FIRA I, 19, 20, l. 24-25 (= RS I, 28, l. 32): “quei Romae inter peregrinos ius deicet”. 
709 FIRA I, 13, 8-9 (= RS I, 24, l. 8-9): “ad pr(aetorem) urb(anum) aut, sei is Romae non erit, ad eum 

pr(aetorem), quei inter peregrinos ius deceit, profitemino”.  
710 Lívio oscila quanto a titulação do pretor peregrino. Encontramos entre as variações os termos provincia inter 

peregrinos (Liv. 41.15.4-5); iurisdictio inter peregrinos (Liv. 42.21.4); iurisdictio peregrina (Liv. 32.28.2); 

provincia peregrina (Liv. 40.35.8); praetor, cuius inter cives et peregrinos iurisdictio erat (Liv. 45.16.3).  
711 Gai. 1.6.  
712 F. SERRAO, La “iurisdictio”, 1954, cit. (nota 501), p. 116.  
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Em um clássico trabalho sobre o tema, demonstrou F. Serrao que o pretor peregrino 

foi fundamental para o estabelecimento do novo sistema formular713. Até a metade do século 

III a.C., os processos envolvendo apenas peregrini constituíam uma parte diminuta dos 

litígios em Roma. Na origem a diferença principal entre os dois pretores era a diferença no 

modus agendi das cortes. Os cidadãos romanos, quando litigantes entre si, compareciam 

diante do pretor urbano e, ainda num primeiro momento, se serviam das legis actiones 

disponíveis. Quando o caso envolvia pelo menos um peregrinus, as partes compareciam 

diante do segundo praetor da cidade, o pretor peregrino, e este forçosamente se valia do 

procedimento per formulas714.  

Com o processo de expansão da cidadania romana em curso, é mais do que razoável 

admitir que o número de casos envolvendo apenas cidadãos romanos aumentou às custas dos 

casos envolvendo peregrinos. Referências expressas ao pretor peregrino não aparecem na obra 

de Cícero, tão somente ao pretor urbano ou à pretura em sentido amplo. O tema foi tratado por 

F. Serrao, apontando que do ponto de vista pragmático do orador, o uso do termo técnico de 

modo preciso era desnecessário e, em alguma medida, até mesmo anacrônico após o 

alargamento da cidadania romana subsequente às guerras sociais715. Como a distinção 

procedimental entre os seus tribunalia, desapareceu à medida que o sistema formular se 

tornou regra, parte significativa da literatura aposta que, em algum momento, o pretor 

peregrino passou a exercer sua jurisdição também inter cives716, assim como o pretor urbano 

poderia ser mobilizado em casos que envolvessem peregrini717. A lex Rubria de Gallia 

 
713 A tese de Feliciano Serrao (1954) tinha por objetivo reformar posição então majoritária na doutrina 

romanística a respeito da disseminação do procedimento formular pelo praetor peregrinus. Tal ideia era 

professada desde o final do século XIX por M. Wlassak, e em diferentes graus, permanecia firme na literatura 

dos tempos de Serrao por autores como M. Kaser, F. de Martino e D. Daube. Ainda que com razões e escopos de 

pesquisa distintos, esses estudiosos concordavam que (1) a disseminação do sistema formular se deu 

efetivamente após a lex Aebutia, (2) que mesmo antes de tal legislação não havia real diferença entre a iurisdictio 

do pretor urbano (que também poderia atuar em casos envolvendo peregrinos) e do pretor peregrino (vice-versa); 

consequentemente, para eles (3) o pretor peregrino não teve um papel distinto do pretor urbano na (re)produção 

do sistema per formulas. A tese de F. Serrao se contrapõe precisamente às premissas e sua conclusão. Veja-se F. 

SERRAO, La “iurisdictio”, 1954, cit. (nota 501), p. 121-137. M. WLASSAK, Römische Prozessgesetze, 1888-

1891, cit. (nota 501), vol. I, p. 155-166. DAVID DAUBE, The Peregrine Praetor, in JRS 41 (1951), p. 67. KASER – 

K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 159-161; p. 172, nota 5.  
714 F. SERRAO, La “iurisdictio”, 1954, cit. (nota 501), p. 112-117. D. DAUBE, Peregrine Praetor, 1951, cit. (nota 

501), p. 70.  
715 F. SERRAO, La “iurisdictio”, 1954, cit. (nota 501), p. 112-116.  
716 Por consequência, o pretor peregrino poderia, como o pretor urbano, presidir procedimentos entre cidadãos 

que se servissem das legis actiones, caracterizando como iudicium legitimum o julgamento subsequente. Gai. 

4.104.  
717 F. SERRAO, La “iurisdictio”, 1954, cit. (nota 501), p. 133-137. Embora não seja possível oferecer uma 

datação para essa mudança, esta teria se dado entre a lex Aebutia e as leges Iulia iud. Privatorum, isto é, após a 

estabilização efetiva dos procedimentos pretorianos.  
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Cisalpina dos tempos de César, por exemplo, reservara ao pretor peregrino a competência 

para tutelar os casos de damnum infectum entre os cives romanos que residiam na Gália718.  

O pretor peregrino exercitou, por um curto período, a incumbência de presidir a 

quaestio repetundarum (149 a.C. – 123 a.C., entre as leges Calpurnia e Acilia repetundarum). 

A lei instruía o pretor peregrino a nomear o album de jurados e supervisionar o 

funcionamento da corte. Inicialmente, a quaestio operava pelo sistema per legis actiones, 

sobretudo pela actio sacramento, de modo que os peregrini que viessem a acusar um 

magistrado pelo crime de extorsão precisariam agir através de um patronus que fosse cidadão 

romano719. Esse estado de coisas se alterou profunda e rapidamente com a lex Acilia: 

primeiro, a competência para presidir a corte foi transferida para o novo praetor repetundis; 

segundo, porque o procedimento deixou de seguir o rito do sacramentum, guiando-se por 

novos princípios mais apropriados para a política criminal de seus autores720; terceiro, 

responsabilizando o pretor a supervisionar a integralidade do julgamento, incluindo a 

produção e custódia das provas e das testemunhas, bem como de compelir o réu, caso 

condenado, a efetuar o pagamento do quantum da condenação aos questores.  

Com a estabilização de outras quaestiones perpetuae e com o aumento do número de 

pretores para oito, os demais pretores dividiam entre si os iudicia publica mais relevantes: a 

quaestio de maiestate, a quaestio ambitus, a quaestio de peculatu, a quaestio de sicariis et 

veneficis (esta, na versão unificada por Sulla, incluía também o parricidium) e a quaestio de 

falsis. Guardadas certas especificidades, os magistrados encarregados dessas cortes tinham as 

mesmas funções: ouvir, instruir e, em sendo o caso, autorizar a acusação pretendida 

(postulatio); presidir a delação (nominis delatio) em uma sessão pública que, ao final, levaria 

a termo a acusação e a ação propostas pelo acusador; fixar a data de julgamento e selecionar 

 
718 FIRA I, 19, 20, l. 24-25, 34 (= RS I, 28, l. 24-25; 34), podendo requerer caução (Ulp. 1 ad ed., D.39.2.3pr).  
719 D. DAUBE, Peregrine Praetor, 1951, cit. (nota 501), p. 68-69. C. A. BÖTTCHER, História da Magistratura, 

2011, cit. (nota 501), p. 181.  
720 O praetor repetundis ainda era o responsável pela nomeação do album de iudices. Com a mudança da lex 

Acilia, o album deveria incluir 450 nomes de membros da ordem equestre. Dentre a totalidade dos nomes que 

compunham a lista cabia ao acusado escolher cem deles para que, em sequência, cinquenta fossem apontados 

pelo réu para compor o grupo de juízes. Com caráter publicístico, a delatio poderia ser movida mesmo por 

peregrini, ainda que a prática permanecesse orientando os litigantes a buscarem o patronato de oradores 

romanos. Toda a instrução e apresentação de provas ocorria em contiones presididas pelo pretor até que, por fim, 

o pretor inquirisse o painel de iudices a respeito da possibilidade de proferirem uma sentença. O procedimento 

seria inteiramente repetido se mais de um terceiro dos jurados declarassem dúvidas quanto a causa (através da 

fórmula rem sibi non liquere); em caso contrário, os jurados votavam pela absolvição ou condenação, vencendo 

o voto da maioria. Seria novamente o praetor repetundis a anunciar o resultado, na qualidade de presidente da 

quaestio. Veja-se B. SANTALUCIA, La giustizia penale, 2013, cit. (nota 501), p. 56-60 C. A. BÖTTCHER, História 

da Magistratura, 2011, cit. (nota 501), p. 165-168. T. C. BRENNAN, The Praetorship, 2000, vol. I, cit. (nota 501), 

p.  235-239.  
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os nomes do colegiado de iudices; presidir as contiones e, ao final, declarar o veredito dos 

juízes por meio das fórmulas “fecisse videtur” ou “non fecisse videtur”721.  

Na eventualidade de uma quaestio não dispor de um pretor para presidi-la, era possível 

que a mesma fosse presidida por um iudex quaestionis, que cumpriria o mesmo papel do 

pretor no curso dos procedimentos. Pouco se sabe sobre essa figura específica, possivelmente 

uma magistratura menor ou simplesmente uma nomeação722. É provável que sua atuação se 

concentrasse em quaestiones nãopermanentes, como a quaestio de vi. 

 

2.2.3. As magistraturas menores 

2.2.3.1.os edis 

Os aediles, conta a tradição, existiam na República desde a primeira secessio plebis (c. 

494-493 a.C.), momento em que foram concebidos como os dois assistentes menores dos 

recém-criados tribunos da plebe, abraçando atribuições administrativas723 e auxiliando os 

tribunos da plebe em suas atribuições de persecução de crimes724. O surgimento dos edis 

curuis (aediles curules) se situa em meio ao período da forja do compromisso da nobilitas por 

meio das leges Liciniae Sextiae como uma contrapartida aos reclames patrícios para mantença 

do equilíbrio institucional. Os edis ligados ao tribuno passaram a se chamar “edis plebeus” 

(aediles plebeii ou aediles plebis) e, a partir de então, foram considerados em conjunto como 

magistrados da civitas725, não apenas da plebe. 

Os edis curuis foram inseridos nas magistraturas patrícias em posição superior a dos 

questores, mas abaixo das duas magistraturas cum imperio. Embora nenhum edil detivesse 

 
721 T. MOMMSEN, Strafrecht, 1899, cit. (nota 501), p. 175-221 (= Derecho penal romano, p. 123-150). B. 

SANTALUCIA, La giustizia penale, 2013, cit. (nota 501), p. 65-74.  
722 Cic. Clu. 91 e 148; Ver. 2.1.157-158.  
723 As atribuições dos aediles no período anterior às leges Liciniae Sextiae são controversas. Sabe-se que os 

primeiros edis desempenhavam funções conexas aos templos de Ceres, Liber e Libera, todos no monte Aventino, 

potencialmente explicando o título de seu posto (aediles – aedes) no entender de Varro: “aedilis qui aedis sacras 

et privatas procuratet”. Segundo Lívio, também se tornou sua incumbência guardar os senatus consulta em 

cópia escrita, no próprio Templo de Ceres, de modo que sempre pudessem ser consultados em suspeita de 

alteração. O testemunho de Pompônio segue essa ideia geral, mas segundo ele os aediles eram responsáveis não 

pelos decretos do Senado, e sim “omnia scita plebs”. Após a lex Valeria Horatia (449 a.C.) os edis foram 

considerados sacrossantos na mesma medida que os tribunos da plebe. Veja-se Liv. 3.55, 3.57; Varr. Ling. 5.78. 

Pomp. lib. sing. enchiridii, D. 1.2.2.21. F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. II, 

p. 236-241. A. LINTOTT, Constitution  ̧1999, cit. (nota 501), p. 129-131.  
724 Liv. 29.20.11; Liv. 3.31.5.  
725 Festo oferece parcial testemunho dessa mudança semântica: “Aedilis initio dictus est magistratus, quia 

aedium non tantum sacrarum, sed etiam privatarum curam gerebat. Postea hoc nomen et ad magistratus 

translatum est. Dictus est autem aedilis, quod facilis ad eum plebi aditus esset. Sed et aedilatus dicebatur eadem 

dignitas, sicut pontificates, magistratus”, vide Fest. 12M, l. 10-15. Ao final da República, Cícero apontava a 

importância do cargo ede edil para qualquer carreira política (Cic. Rep. 3.7).  
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imperium, além de suas funções administrativas726, os edis curuis receberam em complemento 

àquelas o exercício juridicente sobre os mercados públicos, a venda de escravos e de gado727. 

Assim sendo, eram responsáveis pelas infrações envolvendo infrações ao direito do comércio, 

usura e falácias mercantis728. Tal qual os pretores, podiam se valer do seu ius edicendi para 

complementar suas funções juridicentes, especialmente a regulação do comércio de escravos e 

de animais729, e dispunham de poderes coercitivos menores, como a capacidade de multar 

transgressores ou de apreender bens730. 

Uma vez que não existem registros de nenhum conflito entre pretores e edis curuis 

pela competência de algum processo731, sua atividade devia ser voltada especificamente às 

questões que pudessem exsurgir do regramento do comércio público, como defende Kaser732. 

Em nenhum lugar, foram registrados edis plebeus presidindo o direito quanto as questões 

privadas; no entanto, na medida em que verificasse a ocorrência de delitos ou transgressões ao 

edito edilício, parece seguro supor que, como afirmou Ulpiano, pudessem defender sua 

autoridade como qualquer outro ius edicenti733. 

Por fim, a atribuição de funções próprias da esfera criminal oficial quanto aos edis 

tende a ser negada pelos estudiosos após o século III a.C. em Roma734. Pesa contra a hipótese 

de tal competência o fato de que os edis não possuíam imperium, e, via de regra, não 

poderiam presidir os iudicia populi que implicassem penais capitais, em geral crimina publica 

de alta relevância política. Com a atividade de persecução penal sendo levada a cabo pelos 

tribunos da plebe e depois das leges repetundarum tendo sido concentradas nas quaestiones 

pretorianas, pouco restaria a ser feito por um edil. No entanto, é certo que existiria um 

 
726 Os edis curuis eram responsáveis pela cura urbis (o que incluía locais públicos como estradas, praças, vias 

etc.), a cura aedis e a cura annonae. Além disso, eles organizavam a prevenção e o combate aos incêndios na 

capital, além de serem responsáveis pela organização dos ludi Romani e dos ludi Megalenses, que corriam às 

suas expensas privadas. As atividades administrativas dos edis plebeus eram elas, porém sua cura ludorum dizia 

respeito aos ludi plebei. Não trataremos nesta seção dos aedilis cereales (estabelecidos em 43 a.C. por Júlio 

César) por não desenvolverem nenhuma função juridicente conhecida, mas tão somente a cura annonae. F. DE 

MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. I, p. 345-346, 370-371. 
727 U. VINCENTI, Ius publicum, 2018, cit. (nota 501), p. 118. A. LINTOTT, Constitution  ̧1999, cit. (nota 501), p. 

131-133. 
728 Ulp. 1. ad ed. aed. Cur., D. 21.1.1.2.  
729 U. VINCENTI, Ius publicum, 2018, cit. (nota 501), 2018, p. 54-55. V. SCIALOJA, Procedimiento Civil, 1954, 

cit. (nota 501), p. 110. C. A. CANNATA, Profilo, 1982, cit. (nota 501), vol. II, p. 17-18.   
730 Dion. Halic. Ant. rom. 7.26.3. Gai. 1.6 (“Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani; sed 

amplissimum ius est … in edictis aedilium curulium”). 
731 J. R. ROBLES, Magistrados, 2019, cit. (nota 501), p. 50.  
732 M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 174-175.  
733 Ulp. 1 ad Ed., D. 2.3.1pr.  
734 RICHARD A. BAUMAN, Criminal Prosecutions by the aediles, in Latomus 33, f. 2 (1974), p. 263-264. J. R. 

ROBLES, Magistrados, 2019, cit. (nota 501), p. 51-53. U. VINCENTI, Ius publicum, 2018, cit. (nota 501), p. 50-51.   
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precedente em 246 a.C.735, assim como no ano de 57 a.C., a acusação de Clódio contra Milo 

com base na lex de vi ocorreu tão logo o accusator se tornou edil curul, levando o adversário a 

um iudicium populi. B. Santalucia, assim, alavancou a tese de que a repressão criminal dos 

edis se resolveria não através do procedimento dos iudicia populi usual, mas através do 

procedimento de sponsiones garantidoras e de função penal736. 

 

2.2.3.2.Os tribunos da plebe e os iudicia populi 

Principal fruto da secessio plebis de 493 a.C., os tribunos da plebe foram criados para 

intervir na vida política e nos procedimentos institucionais, especialmente pela propositura de 

plebiscita, pelo ius auxilii, pelo direito de veto e por sua amplíssima intercessio, que poderia 

eventualmente atingir atos juridicentes realizados por outros magistrados737. Reconheceu o 

próprio Senado em 204 a.C. que, por decorrência do seu caráter inviolável (sacrosanctitas), 

fora dos limites do pomerium, os tribunos da plebe possuíam summa coercendi potestas738. 

Tais expedientes deveriam ser utilizados para a proteção da plebs e das decisões por ela 

tomadas em plebiscita, de modo que tal intervenção era mais comum em questões políticas do 

que em litígios que interessavam apenas a indivíduos em particular (não à toa,  extrema 

maioria dos processados pelos tribunos da plebe eram magistrados ou ex-magistrados).  

Os tribunos da plebe exerceram uma agitada persecução penal desde o seu surgimento 

no período do conflito das ordens até a vitória de Sulla nas guerras civis739. Em 491 a.C. 

registra-se o primeiro iudicium capital movido por iniciativa do tribuno da plebe contra o ex-

cônsul Cneu Márcio Coriolano, condenado in absentia740.  Como explicou F. de Martino, tal 

não se deu em nenhum momento pelo reconhecimento de sua iurisdictio, mas pela 

incorporação dessas atividades aos costumes institucionais diante do acúmulo de precedentes.  

 
735 Naquele ano uma patrícia, filha de Ápio Cláudio, o Cego, recebeu uma acusação dos edis plebeus Fundânio 

Fundulo e Tibério Semprônio Graco por uma injúria pública contra a plebe. Em comemoração à reprimenda 

bem-sucedida, o dinheiro da multa foi convertido em um altar para a deusa Libertas foi erguido no monte 

Aventino. Liv. 24.16. Cícero se valeu do precedente para apresentar em seu discurso contra Verres a posição de 

que, como edil eleito, considerava seu munus levar um corrupto ao julgamento por acusações ligadas à coerção, 

ao peculato e ao crime de maiestas. Veja-se Cic. Verr. 1.36; Verr. 2.1.14. 
736 B. SANTALUCIA, Studi, 1994, cit. (nota 501), p. 74-76. 
737 Liv. 6.27.10. 
738 Liv. 29.20.4-11. Segundo o relato de Lívio, diante da desobediência de Públio Cipião às ordens do Senado, o 

tribuno da plebe e o edil plebeu foram enviados para, se necessário, utilizar a força para garantir sua cooperação.  
739 J. R. ROBLES, Magistrados, 2019, cit. (nota 501), p. 53-55. B. SANTALUCIA, Studi, 1994, cit. (nota 501), p. 56-

64. B. SANTALUCIA, La giustizia penale, 2013, cit. (nota 501), p. 33-37, 44-46, 48-50.  
740 Liv. 2.34. 
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Os processos capitais ocorriam exclusivamente nos comitia centuriata (mais 

especificamente, nos tempos antigos, no comitiatus maximus741) e, uma vez que o tribuno da 

plebe carecia de ius agendi cum populo, necessitava do auxílio de um pretor ou de um cônsul 

capazes de realizar os procedimentos de consulta aos auspicia publica e, em seguida, 

efetivamente convocar o comitium em data certa (diei dictio)742. Se necessário, o tribuno da 

plebe se valeria dos seus poderes para deter preventivamente o acusado e garantir sua 

presença no julgamento ou exigir o oferecimento de uma garantia para que ele retornasse na 

data fixada. Iniciada a primeira sessão pública (contio), o tribuno da plebe procederia à 

capitulação dos delitos cometidos pelo acusado (anquisitio), para que finalmente a instrução 

do caso. Se condenado pelo voto da maioria, ao acusado era facultado o exílio por meio da 

aqua et iggni interdictio ou, do contrário, sua pena capital seria aplicada por um carnifex. 

Após as leges repetundarum de 149 a.C. e 123 a.C., os tribunos da plebe continuaram a 

exercer sua persecução criminal nas quaestiones perpetuae até seu declínio nos primeiros 

decênios de I a.C.  

 

2.2.3.3.Os quaestores aerarii 

Os quaestores – tratando-se nesta tese da magistratura menor criada pelos patrícios na 

metade do século V a.C.743 – também possuíram uma parcela de função juridicente, ainda que 

diminuta. Ainda que a titulação dessa magistratura faça remissão aos quaestores parricidii 

que eram nomeados pelo rei nos tempos antigos, os quaestores aerarii/urbani republicanos 

 
741 Pol. 6.14.6-8. XII Tab. 9.1-2.  
742 Em 211 a.C., o tribuno da plebe Semprônio Bleso requereu ao pretor que convocasse o comitium centuriata 

para que pudesse iniciar uma acusação de perduellio contra Cneu Flávio, ex-pretor (Liv. 26.3.9); em 204 a.C., 

segundo conta o analista Valério Antias, o tribuno da plebe solicitou ao pretor urbano M. Márcio que convocasse 

as contiones para tornar possível uma acusação de perduellio contra Q. Plemínio (Valério Antias = FRH 25, 

F15); situação muito similar ocorre em 169 a.C. quando o tribuno Públio Rutílio Rufo inicia uma acusação 

contra os dois censores daquele ano, requerendo a ajuda do praetor urbanus para convocar o comitium (Liv. 

44.16.8-11). 
743 Segundo Tácito, os dois primeiros questores da República foram eleitos em 447 a.C. Desde então todo cônsul 

tinha dois questores à sua disposição, um para administrar as questões citadinas (quaestores urbani ou ainda 

quaestores aerarii) e outro, para as funções militares (quaestores militum). Em 267 a.C. cada cônsul dispunha de 

quatro questores. O número provavelmente aumentou de modo inconstante no curso dos séculos, sendo fixado 

em vinte nas reformas de Sulla. Nas suas funções citadinas, os questores eram responsáveis pelos contratos 

públicos de construção e manutenção de opera publica, promover leilões públicos de escravos, executar 

confiscos e devoluções de bens, vender terras públicas autorizadas (o ager quaestorium), executar ordens de 

pagamento dos cônsules ou do Senado, supervisionar o aerarium como um todo, registrar as quantias 

depositadas no tesouro público a título de presas de guerra ou cautiones processuais; examinar a regularidade 

contábil de todos os demais magistrados. Varr. Ling. 5.81. Fest. 247L. Tac. Ann. 11.22.4. Liv. 4.43.3-4. Lid. de 

mag. 1.27. Plaut. Capt. 1.2.11. Liv. 4.53.10; Liv. 38.60.8; Liv. 39.19.4; Calístrato, D.35.1.82; Cic. Verr. 2.1.36.  
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compunham um novo officium colegiado e anual ligado à administração das finanças744. Eram 

despidos de imperium, não faziam jus a uma sella curullis e só tardiamente compuseram um 

cargo obrigatório no cursus honorum e que garantisse o acesso às cadeiras senatoriais745. 

A participação dos quaestores em funções análogas aos dos tribunos da plebe ou 

mesmo dos edis em matéria de repressão criminal pouco lastro nas fontes746. Três relatos 

apresentam a participação dos quaestores em procedimentos criminais ligados a crimes 

diversos do parricidium, porém, todos os acontecimentos são anteriores às leges Liciniae 

Sextiae747. Mommsen interpretou os três episódios como evidência de uma continuidade 

fundamental entre os quaestores parricidii e os quaestores aerarii, enquanto Leifer 

argumentou que, embora constituíssem uma magistratura própria, os questores permaneciam 

vinculados ao cônsul como auxiliares, espelhando, assim, sua faculdade de persecução de 

crimina publica. Contemporaneamente, os historiadores do direito romano seguem a posição 

de Wolfgang Kunkel, assumindo que os referidos episódios têm a ver com os quaestores 

paricidii mencionados nas XII Tábuas, não com os quaestores aerarii748. Fato é a caráter 

 
744 RS II, 1-6, l. 294, 297 (= lex Cornelia de XX quaestoribus, 81 a.C.).  
745 Ulp. lib. sing. de off. quaest., D. 1.13.1.3.  
746 Varr. Ling. 6.90-92 é uma das únicas fontes que apontam diretamente que os questores urbani também 

poderiam exercer competências no procedimento criminal. O estudioso aponta a existência de um manual 

intitulado (vetus) Commentarium Anquisitionis de autoria de Mânio Sérgio, voltado ao procedimento instrutório 

de capitulação (anquisitio) que iniciava os iudicia publica. Segundo Varro, esse manual era destinado a cônsules, 

censores e questores a partir da experiência de seu próprio autor como um accusator. Contudo, nada mais é 

sabido sobre a obra, sobre seu autor ou pretenso acusado nomeado apenas como Trogo.  
747 De acordo com Lívio, o ex-cônsul Espúrio Cássio Vecelino, autor da lex Cassia agraria, foi condenado por 

maiestas em 485 a.C. por beneficiar os socii em detrimento da plebe na divisão das terras recém-conquistadas 

dos hérnicos; em 458 a.C. o ex-tribuno da plebe Marco Vólscio Fictor deixou Roma em exílio após sua 

condenação por falso testemunho. Sabemos através do relato de Plínio que em 391 a.C. o herói de guerra Marco 

Fúrio Camillo foi acusado pelo questor Espúrio Carvílio de enriquecimento ilícito com os despojos obtidos em 

sua conquista de Veios (396 a.C.). Plutarco corrigiu Plínio quanto ao nome do questor (Lúcio Apuleio) e 

acrescenta a condenação imposta: uma multa de 15 mil asses. Seja como for, no ano seguinte (309 a.C.) se sabe 

com certeza que Camillo foi nomeado ditador pela segunda vez. Liv. 2.41; 1.24-25. Pli. Nat. hist., 34.13. Plut. 

Cam. 12-13.   
748 Mommsen apoiava sua tese em dois pilares. Primeiro, levando a sério o significado do verbo quaero como 

investigar, reputando a similitude entre quaestor e quaesitor. Segundo, em alguns fragmentos acerca da 

intervenção dos questores nos julgamentos de Espúrio Cássio, Vôlscio e Marco Camillo. Assim, o questor era 

para Mommsen um Untersuchungsrichter, um magistrado-examinador dotado de funções judiciais-criminais e 

financeiras. Vide W. KUNKEL, Historia del Derecho Romano, 1966, cit. (nota 501), p. 25, 94. A. LINTOTT, 

Constitution  ̧1999, cit. (nota 501), p. 133-134. F. PINA POLO – A. D. FERNÁNDEZ, Quaestorship, 2019, cit. (nota 

501), p. 311-312. M. KASER, Römische Rechtsgeschichte, 1967, cit. (nota 501), p. 46 (= Storia, p. 37). U. 

VINCENTI, Ius publicum, 2018, cit. (nota 501), p. 55. F. LEIFER, Die Einheit, 1914, cit. (nota 501), p. 261-266. T. 

MOMMSEN, Abriss, 1893, cit. (nota 501), p. 223-224 (= Disegno, p. 212-213). C. A. BÖTTCHER, História da 

Magistratura, 2011, cit. (nota 501), p. 185 e nota 286. DUNCAN CLOUD, Motivation in Ancient Accounts of the 

Early History of the Quaestorship and its Consequences for Modern Historiography in Chiron 33 (2003), p. 93–

120. Embora a posição de W. Kunkel seja hoje largamente aceita, desafiando a interpretação hegemônica de 

Mommsen, autores como B. Santalucia e F. de Martino insistiram prudentemente que, no limite, as fontes não 

permitirão uma afirmação definitiva quanto a esse ponto. F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. 

(nota 501), vol. I, p. 285-287. B. SANTALUCIA, La giustizia penale, 2013, cit. (nota 501), p. 46-48. 
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improvável ou, ao menos, bastante dúbio a persecução criminal dos quaestores, uma vez que 

nada os liga diretamente aos quaestores parricidii para além de seu nome. 

Ao que tudo indica, se os quaestores aerarii a tiverem exercido, fizeram-no como os 

edis curuis, em casos excepcionais e ligados às suas demais funções administrativas. A 

distinção entre os antigos quaestores parricidii e os quaestores aerarii – ou ainda, a distinção 

entre funções juridicentes criminais e funções administrativo-financeiras – foi assentada por 

Wolfgang Kunkel, contradizendo a interpretação mommseniana, até então, hegemônica  

acerca da união embrionária das duas formas de questura. A situação é mais clara para a 

República tardia.  

Após o estabelecimento das quaestiones perpetuae, eventualmente, os quaestores 

urbani foam encarregados de presidir cortes menores ou que não possuíssem um pretor à sua 

frente. Sua atribuição seria, então, a mesma que a dos pretores: garantir o procedimento 

regular de seleção dos jurados do album e supervisionar o andamento dos procedimentos749.  

 

2.2.3.4. Tresviri capitales 

Os IIIviri capitales formavam uma magistratura colegiada eleita anualmente nos 

comitia tributa750. Foram instituídos, em algum momento, entre o surgimento do pretor 

peregrino (242 a.C.) e a lex Papiria751 (123 a.C.), expressamente nomeados nas fontes 

epigráficas a partir de então, como na lex Acilia repetundarum752 (123 a.C.) e nas tabulae 

Bantinae753 (123 a.C.).  

Assim como os demais magistrados menores tratados, os tresviri não possuíam 

imperium como os cônsules ou pretores, mas sua potestas era exercida em função de suas 

 
749 F. PINA POLO – A. D. FERNÁNDEZ, The Quaetorship in the Roman Republic, 2019, cit. (nota 501), p. 116-117.  
750 Os triúnviros referidos neste trecho não necessariamente se confundem totalmente com os IIIviri nocturni 

(Paul. l. sg. de off. praef. vig., D. 1.15.1; Liv. 9.46.3), colegiado de auxiliari instituído após a invasão e incêndio 

de Roma pelos gauleses (390 a.C.) para auxiliar em tarefas de policiamento na cidade, talvez sob direcionamento 

dos quaestores. Em sua função de viligência e prevenção de incêndios, os triunviri nocturni antecederam a 

magistratura do praefectus vigilum. Embora os IIIviri capitales também exercessem atividades de policiamento 

durante o período noturno, suas funções eram muito mais amplas. No entanto, registre que autores como F. DE 

MARTINO (Costituzione romana, 1972-1975, cit. [nota x], vol. II, p. 259-261) e G. Pugliese (G. PLUGLIESE, 

Processo civile 1962, cit. [nota x], vol. I, p. 211) consideraram-nos sinônimos. Tampouco se confundem, 

evidentemente, com os IIIviri com os IIIviri reipublicae constituendae da República tardia (“triumviros 

reipublicae constituendae causa creatos ius consulendi senatus habuisse”, que se lê em Gel. 14.7.4.).  
751 Fest. 468L, s. v. sacramentum (“tres viri <capitales> quicumque <posthac fa>cti erunt, sacramenta 

ex<igunto) iudicantoque, eodemque iure sunto, uti ex legibus plebeique scitis exigere, iudicareque [esse] esseque 

oportet”). Cic. Leg. 3.3.6 os inclui na categoria de magistratus minores (capitalia vindicanto). Cf. Liv. Per. 11.  
752 FIRA I, 7, l. 22.  
753 FIRA I, 6, l. 15.  
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atribuições. Estas se concentravam em tarefas de coerção de ladrões ou escravos, condução 

forçada (ductio), encarceramento (custodia carceris), o policiamento em situações 

emergenciais, supervisão e/ou execução de algumas penas como o estrangulamento754. 

Segundo Varro, os IIIviri herdaram a função investigativa ou instrutória dos quaestores 

parricidii (quaerere res capitales), descrita em minúcias em uma passagem da oratio pro 

Cluentio de Cícero755. Ao receber a notícia de algum delito, o triúnviro deveria investigar a 

situação e interrogar o acusado, podendo conduzi-lo ou prendê-lo, bem como tendo a livre 

iniciativa de relaxar seu aprisionamento se não considerasse existir causa para o reclame. 

Convencidos da ocorrência do delito, os tresviri comunicariam o resultado de sua 

investigação a um magistrado com capacidade de convocar os comitia ou ao presidente de 

uma quaestio perpetua.  

Quanto às suas funções juridicentes na esfera privada, as fontes sugerem duas 

atribuições. Quanto à primeira, a lex Papiria previu que os tresviri poderiam atuar apud 

iudicem no procedimento da legis actio sacramenti756, de modo a recolher as multas (a título 

de poena sacramenti) para integrá-las ao erário. Tal declinação dos sacramenta se explica 

pelo caráter administrativo-coercitivo das funções desenvolvidas por aqueles magistrados, 

pelo estado laicizado do sacramentum e pela tendência à criação de colegiados judicantes 

específicos para as legis actiones ainda em uso, como mostrou B. Albanese757. A segunda 

função é indicada esparsamente nos textos de Plauto758, que indicam os tresviri atuando no 

procedimento per manus iniectionem se o devedor fosse enviado a ele pelo pretor759. Tratar-

se-ia, mais uma vez, de uma ação privada de caráter penal e conexa com questões públicas do 

interesse de sua magistratura, a despeito da forma civilista do procedimento760. A essa 

 
754 Pomp, l. sing. Ench., D. 1.2.2.30. Gel. 3.3.15. Liv. 39.14.3-10. Plaut. Amph. 153-158. Val. Max. 6.1.10. 

Como resume Cascione, “A Roma si svolgeva, insomma, una attività di polizia, non giurisdizionale, che poteva 

avere conseguenze molto gravi, anche per il cittadino. Protagonisti i tresviri capitales, titolari di poteri che, non 

limitandosi alla messa a morte dei condannati, si sostanziavano nella coercitio nei confronti dei perturbatori della 

quiete pubblica e dei rei confessi, oltre che – come si vedrà – in un’attività più generalmente inquisitoria”. C. 

CASCIONE, Tresviri capitales, 1999, cit. (nota 501), p. 157. 
755 Varr. Ling. 5.81. Cic. Clu. 38-39.  
756 Fest. 468L, l. 16-29, v. sacramentum (= Lex Papiria) é a principal fonte. Os tresviri são citados por Varro 

(Ling. 9.85) e Cícero (Or. 156) como magistrados competentes para iudicare e exigere sacramenta. 
757 B. ALBANESE, Il processo privato romano, 1993, cit. (nota 501), p. 124-125. Em mesmo sentido J. R. 

ROBLES, Magistrados, 2019, cit. (nota 501), p. 55-56. C. CASCIONE, Tresviri capitales, 1999, cit. (nota 501), p. 

171-204. B. SANTALUCIA, La giustizia penale, 2013, cit. (nota 501), p. 50-53.  
758 Plaut. Truc. 758. Pers. 53-69. Asin. 127ss. Cf. Cic. Brut. 117.  
759 Contra G. PLUGLIESE, Processo civile 1962, cit. (nota 501), vol. I, p. 212-217. Para esse autor, o significado 

de “iussum iudicandi” e da expressão “sacramenta exigere” quando aplicadas aos tresviri dizem respeito não a 

uma legis actio, mas tão somente à atividade de “riscuotere da chi fosse rimasto soccombente in uma legis actio 

sacramenti la summa sacramenti, da lui promessa, ma non ancora versata” (ibid., p. 214).  
760 M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 39.  
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reconstrução C. Cascione acrescentou que tal atuação se realizava em estrita conexão com o 

caráter penal do recolhimento das multas-pena. 

 

2.2.4. Os juízes e os colégios judicantes: iudices, arbitri, decemviri stlitibus iudicandis, 

centumviri, recuperatores 

Ao contrário do que ocorre no direito moderno do Ocidente, os juízes no mundo 

romano não expertos na iurisprudentia e, diferentemente de pretores, edis, IIviri iure dicundo 

ou promagistrados provinciais – todos eleitos pelo populus – eram apenas cidadãos à 

disposição para resolver uma disputa. Esperava-se que, na fase in iure, o magistrado tivesse se 

encarregado de qualificar juridicamente o problema e, não sendo ele próprio necessariamente 

um jurisconsulto, dispunha de seu consilium para auxiliá-lo. Daqueles que efetivamente 

judicavam na etapa apud iudicem do processo se exigiria tão somente que decidissem a 

disputa entre as partes de modo compatível com a fórmula recebida (iudicare). 

Desde o período anterior às XII Tábuas, os romanos já se utilizavam dos iudices e dos 

arbitri761 para seus litígios: a antiga legis actio per sacramentum era utilizada diretamente 

diante do juiz que resolveria a disputa, e a legis actio per iudicis arbitrive postulationem 

poderia ser postulada perante o iudex ou o arbiter. A inclusão do nome no album iudicum e a 

convocação para atuar em um litígio era um munus publicum e também uma prerrogativa 

distintiva da civitas762. O caráter privado do ordo iudiciorum romano prezava pela seleção dos 

juízes pelas próprias partes, de modo que, havendo um comum acordo o juiz ou o árbitro 

escolhido, nem mesmo precisariam estar inclusos no album iudicum763.  

Os decemviri stilitibus iudicandis constituíam um colegiado de magistrados criado por 

volta da metade do século III a.C. com funções administrativas e competência juridicente para 

 
761 A diferença entre ambos nos textos é sútil e terminológica. Cícero nos leva a entender que, para nomear os 

que resolviam os litígios após a nomeação do magistrado juridicente, se utilizava a palavra iudex, enquanto 

arbiter era palavra geralmente reservada àqueles que foram escolhidos de comum acordo (ex compromisso) entre 

os litigantes para mediar a disputa. Nesse sentido resumiu Cícero: “Quid est in iudicio? Directum, asperum, 

simplex. Quid est in arbitro? Mite, moderatum”, vide Cic Rosc. Com. 4.41011. Em mesmo sentido veja-se Ulp. 

D. 4.8.13.2. Como bem lembra J. M. Kelly, arbiter também é recorrentemente utilizada nos bonae fidei iudicia. 

Veja-se ainda G. I. LUZZATTO, Procedura Civile, 1948, cit. (nota 501), vol. II, p. 217-219. J. M. KELLY, Studies, 

1976, cit. (nota 501), p. 112-122.  
762 Paul. 16 ad Plaut, D. 5.7.78 (“Quippe iudicare munus publicum est”). Para além do munus, no entanto, para 

os romanos havia uma “honorific implication of being a single judge enjoying the confidence of parties who can 

agree, perhaps, on nothing except their common trust of the man who is to settle their difference”, J. M. KELLY, 

Studies, 1976, cit. (nota 501), p. 128. 
763 Cic. Clu. 120. Gai. 4.105. A respeito da liberdade de escolha do árbitro, Ulp. 13 ad ed., D. 4.8.7pr. (“Pedius 

libro nono et pomponius libro trigensimo tertio scribunt parvi referre, ingenuus quis an libertinus sit, integrae 

famae quis sit arbiter an ignominiosus. in servum Labeo compromitti non posse libro undecimo scribit: et est 

verum”). 
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lidar exclusivamente com litígios envolvendo a libertas, seguindo o procedimento da legis 

actio sacramento in rem764. Possivelmente, também sua competência também incorporava a 

vindicatio in servitutem765, como indicam dois textos de Cícero. Embora o Enchiridion de 

Pompônio registre a criação dos decemviri para presidir às hastae, como observou Albanese, 

esta se trata de uma informação cronologicamente equivocada, uma vez que somente a partir 

do Principado de Augusto os decemviri deixaram de ser responsáveis pelos processos e 

receberam a incumbência de organizar as atividades dos centúviros (praeese cemtumviris)766. 

Os centumviri não eram magistrados, mas um corpo de jurados de raiz gentilícia767 

com competência específica para litígios que envolvessem a sucessão da propriedade 

quiritária (especialmente hereditatis petitio e a querela inofficiosi testamenti) através da legis 

actio per sacramentum768, com uma reserva de valor acima de 100 mil sestércios769. Embora 

não se tenha notícia certa de sua criação, Festo atribuía ao colegiado uma existência antiga e 

possivelmente monárquica, bem como sua composição de cento e cinco membros como uma 

divisão entre as 35 tribos originais de Roma770. A fase apud iudicem no tribunal dos 

centúviros era presidida por um questor até o final da República tardia, quando tal 

competência foi transferida aos decemviri stlitibus indicandis, antes da criação do específico 

praetor hastarius que cumpriu essa função no Principado. 

 
764 Uma passagem conhecida de Tito Lívio faz referência à instituição de decenviri iudices no ano de 449 a.C. 

juntamente com os tribunos da plebe através da lex Valeria Horatia (Liv. 3.55.7). Há uma concordância geral 

entre os romanistas de que não se trata dos mesmos decênviros, mas de uma magistratura plebeia auxiliar da qual 

não se retiveram outras notícias. Veja-se P. F. GIRARD, Organisation judiciaire, 1901, cit. (nota 501), p. 159, 

nota 2. M. WLASSAK, Römische Prozessgesetze, 1888-1891, cit. [nota x], vol. I, p. 139-151. F. DE MARTINO, 

Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. II, p. 261-262. B. ALBANESE, Il processo privato romano, 

1993, cit. (nota 501), p. 123; M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 

53, nota 17, p. 55-56. HÉLCIO M. F. MADEIRA, História da Advocacia, 2002, cit. (nota 501), p. 37. L. 

GAGLIARDI, I collegi giudicanti, 2012, cit. (nota 501), p. 341-348. G. PLUGLIESE, Processo civile 1962, cit. (nota 

501), vol. I, p. 190-191.  
765 Cic. Caec. 33. Cic. Dom. 29.77.  
766 Pomp. lib. sing. Enchir., D. 1.2.2.28. Veja-se B. ALBANESE, Il processo privato romano, 1993, cit. (nota 501), 

p. 122-124. Em mesmo sentido L. GAGLIARDI, I collegi giudicanti, 2012, cit. (nota 501), p. 34-35. G. PLUGLIESE, 

Processo civile 1962, cit. (nota 501), vol. I, p.193-196. 
767 J. M. KELLY, Studies, 1976, cit. (nota 501), p. 17-28.  
768 A competência da corte segundo Cícero era imensa: “... in causis centumviralibus, in quibus usucapionum, 

tutelarum, gentilitatum, agnationum, adluvionum, circumluvionum, nexorum, mancipiorum, parietum, luminum, 

stillicidiorum, testamentorum ruptorum aut ratorum, ceterarumque rerum innumerabilium iura versentur, cum 

omnino, quid suum, quid alienum, qua re denique civis aut peregrinus, servus aut liber quispiam sit, ignoret, 

insignis est impudentiae” (Cic, de Orat. 1.173. Cf. Gai. 4.31). Em Cic. de Orat. 1.174-181 são comentados em 

pormenor alguns dos julgados mais relevantes frente mas centúviros, como a famosa causa Curiana. 
769 M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 52-56. G. PLUGLIESE, 

Processo civile 1962, cit. (nota 501), vol. I, p. 205-210. J. M. KELLY, Studies, 1976, cit. (nota 501), p. 16-17.  
770 Fest. 47L, l.12-18. G. Pugliese aceita o fragmento de Festo como uma evidência da origem monárquica do 

colegiado dos centúviros, enquanto G. Luzzatto, por sua vez, fixa o surgimento provável do colegiado no início 

do séc. III a.C. Veja-se: G. I. LUZZATTO, Procedura Civile, 1948, cit. (nota 501), vol. II, p. 242-246. G. 

PLUGLIESE, Processo civile 1962, cit. (nota 501), vol. I, p. 200. J. M. KELLY, Studies, 1976, cit. (nota 501), J. M. 

KELLY, Studies, 1976, cit. (nota 501), p. 1-13.  
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Os recuperatores compunham um órgão colegiado, possivelmente dos primeiros 

tempos republicanos, e surgira para arbitrar a restituição (recipere) de res privatas inter se 

persequantur entre Roma e outras civitates ou seus reis771. Quando sua competência adentrou 

o ius civile, passou a englobar uma série de matérias que não necessariamente seguem um 

critério claro772, como a actio ex interdicto de vi armata (perante a qual Cícero se 

pronunciouem pro Caecina), a actio de hominibus armatis coatisve, a actio iniuriarum, a 

actio spulchri violati, o vadimonium, a in ius invocatio, causae liberales e as controvérsias 

agrárias ligadas à reforma dos Graco (133 a.C.).  

 

2.3. Fora de Roma: o ius dicere na Itália e no além-mar 

2.3.1. Os praefecti e os magistrados juridicentes nos municipia e coloniae 

O crescimento dos domínios da Roma republicana na península itálica seguiu em 

marcha contínua desde a conquista de Veios (396 a.C.) e sua recuperação do saque gálico, 

acelerando-se após a vitória contra a Liga Latina e sua dissolução (entre 341 e 338 a.C.). A 

superioridade política e o sucesso militar romano colocou a cidade em lugar de destaque no 

antigo Lácio, superioridade expressa nos múltiplos e vantajosos foedera travados entre Roma 

e outras cidades da região, no afluxo crescente de latinos e peregrini para o comércio e na 

expansão do ager publicus, especialmente no sul, na direção da Campânia e de Sâmnio, e nas 

regiões da Itália central que compunham as regiões da Úmbria e a Toscana.  

A política com relação às cidades conquistadas se fixou com sua incorporação na 

qualidade de civitas optimo iure (esta uma forma de recompensa aos aliados, concedendo 

plena pertença às tribos romanas e acesso aos munera publica) ou civitas sine suffragio 

(concedida, em geral, como punição ou sinal de desconfiança). Roma tendia a preservar a 

autonomia institucional interna das cidades conquistadas (ius municipium), sem impor suas 

próprias instituições, garantindo-lhes autonomia administrativo-cívica, que apenas aumentou 

com o tempo773, atados a Roma através de novos foedera. O passo efetivo para essa expansão 

 
771 Fest. 342L.  
772 G. Pugliese classificou as matérias englobadas pelos recuperatores da seguinte maneira: (1) ações ligadas ao 

ager publicus e a tributos daqueles imóveis; (2) iniuriae; (3) atos envolvendo violência (vis) ou coação armada; 

(4) violação da in ius vocatio ou do vadimonium; (5) violação de sepulcro; (6) causas específicas para determinar 

o estado de liberdade ou de escravidão de um indivíduo. Veja-se ainda L. GAGLIARDI, I collegi giudicanti, 2012, 

cit. (nota 501), p. 376-383. J. R. ROBLES, Magistrados, 2019, cit. (nota 501), p. 75-82. M. KASER – K. HACKL, 

Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 197-201. Sobre os recuperatores em geral, veja-se B. 

W. FRIER, Rise of the Roman Jurists, 1985, p. 199-225. J. M. KELLY, Studies, 1976, cit. (nota 501), p. 40-70.  
773 Os ordenamentos municipais que se mantiveram autônomos variavam de acordo com as tradições de suas 

gentes: enquanto alguns municipia de origem etrusca (por exemplo, Cere e Túsculo) costumavam eleger um 

dictator e dois aediles, as cidades de origem sabina como Pléstia elegiam um octovirato, Cuma e Capena 



263 

 

itálica se deu em 381 a.C. quando a cidade de Túsculo foi convertida no primeiro municipium 

romano, garantindo cidadania romana a seus habitantes774. Outra forma de expansão se deu 

através da criação de colônias de cidadãos romanos, de latini prisci ou de latinos775. 

Essa expansão territorial e jurídica, marcada por um pungente pluralismo de 

ordenamentos jurídicos ligados à personalidade776 foi a gênese do sistema municipal romano. 

Assim como Roma precisou lidar juridicamente com as crescentes relações entre seus 

cidadãos e os peregrini em sua capital, na medida em que seus cives se espalhavam pelas 

cidades da Itália e levavam consigo seu próprio ius civile, houve a necessidade de estabelecer 

soluções institucionais para a administração e aplicação do direito no resto da Itália. A 

elevação do número de pretores discutida anteriormente podia responder às necessidades de 

comando militar no além-mar e para fixar a atividade juridicente na cidade de Roma, mas não 

podia lidar também com as demandas no resto da Itália.  

Os praefecti foram uma resposta para essa necessidade. As primeiras prefeituras foram 

desenvolvidas – não sem algum aceno às antigas funções do praefectus urbi dos tempos 

 
elegiam dois praetores e a cidade de Cápua possuía uma instituição particular local, os médices. Como 

registrado na Tabula Heracleensis, os municipia constituíam seu ordenamento através de leges ou 

senatusconsulta que acompanhavam o tratado (foedus) daquela cidade com Roma, o mesmo que disporia acerca 

de sua posição como civitas optimo iure. Cidades anexadas como uma civitas sine suffragio, segundo Valditara, 

não firmavam foedus no ato de incorporação por uma lex data. Até o final da República tardia, no entanto, 

muitos municipia optimo iure tenderam a adaptar suas instituições a um modelo similar ao romano, regendo-se 

por IVviri (que cumpriam as funções análogas àquelas dos cônsules), IIviri ou IIIviri iure dicundo, aediles 

próprios e um ordo decurionum (composto por decuriones conscriptivi de pertença vitalícia) que cumpria as 

funções locais de um Senado e de onde, em geral, os magistrados locais saíam. Veja-se M. KASER, Römische 

Rechtsgeschichte, 1967, cit. (nota 501), p. 91-92 (= Storia, p. 90-91). A. TORRENT, La ‘iurisdictio’, 1970, cit. 

(nota 501), p. 25-26, 60-62. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 113-116. G. 

VALDITARA, Lo stato, 2008, cit. (nota 501), p. 179-183. F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. 

(nota 501), vol. II, p. 113-137.  
774 Cic. Planc. 19.  
775 As colônias fundadas por Roma podiam ser colônias romanas propriamente ditas ou colônias latinas (coloniae 

Latinae). Aqueles inscritos em uma colônia romana recebiam o status de cives mesmo que sua origem fosse 

latina ou estrangeira. Via reversa, os colonos enviados às colônias latinas últimas perdiam o status jurídico de 

cidadãos romanos e se tornavam latini coloniarii ou, em menor número de casos, latini Prisci (est’últimos com 

um estatuto jurídico privilegiado àqueles que pertenceram ou descendiam dos habitantes do Latium vetus e da 

Liga Latina dissolvida em 388 a.C. pelo foedus Cassianum). As colônias eram criadas para serem autônomas e, 

por isso, recebiam por uma lex data uma estrutura fundamental que comportavam um ordo decurionum, sua 

assembleia e os magistrados coloniais que exerciam o ius dicere entre os colonos (geralmente chamados 

simplesmente de IIviri). De acordo com T. J. Cornell, entre 334 a.C. e 263 a.C. Roma estabeleceu dezenove 

colônias e deslocou para estas uma população de cerca de 70 mil homens adultos e livres, além de seus 

dependentes. T. J. CORNELL, Beginnings of Rome, 1995, cit. (nota 501), p. 367, 381. Quanto às colônias latinas 

veja-se também M. KASER, Römische Rechtsgeschichte, 1967, cit. (nota 501), p. 95 (= Storia, p. 95). 
776 “El principio de la personalidade del Derecho, es decir, cada ciudadano se regía por el Derecho de su civitas 

allí donde estuviera; por eso, estando en una ciudad diversa de la su origen, no podía mantener relaciones 

[jurídicas] con ciudadanos de diverso origen, salvo en la medida que los acuerdos internacionales permitieran 

diversas relaciones en las que se admitían como autores los extranjeros”. A. TORRENT, La ‘iurisdictio’, 1970, cit. 

(nota 501), p. 46. 
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anteriores à pretura – para exercer as funções juridicentes e administrativas em municipia777 e 

colônias de cidadãos romanos situadas dentro do ager romanus na Itália. Festo assim definiu: 

Praefecturae eae appellabantur in Italia, in quibus et ius dicebatur, et nundinae 

agebantur; et erat quaedam earum R. P., neque tamen magistratus suos habebant. In 

qua his legibus praefecti mittebantur quotannis qui ius dicerent. Quarum genera 

fuerunt duo: alterum, in quas solebant ire praefecti quattuor viginti sex virum nu pro 

populi suffragio creati erant, in haec oppida: Capuam, Cumas, Casilinum, 

Volturnum, Liternum, Puteolos, Acerras, Suessulam, Atellam, Calatium; alterum, in 

quas ibant, quos praetor urbanus quotannis in quaeque loca miserat legibus, ut 

Fundos, Formias, Caere, Venafrum, Allifas, Privernum, Anagniam, Frusinonem, 

Reate, Saturniam, Nursiam, Arpinum, aliaque complura778.  

 

Festo aponta as duas atividades daqueles incumbidos com uma das prefeituras 

italianas: a função juridicente (ius dicere) e a função administrativa de regular os mercados 

locais (nundinae agere779) para que os habitantes, mercadores e fazendeiros locais pudessem 

vender seus produtos. A descrição de Festo indica que, em tese, os praefecti eram apontados 

para cidades que ainda não possuíam – ou que não tivessem autonomia para possuir – 

magistrados e instituições locais que exercessem essas atividades780.  

Cronologicamente, os quatro praefecti (iure dicundo) Capuam Cumas compuseram a 

primeira prefeitura municipal da qual se tem notícia – uma prefeitura particularmente distinta. 

No ano de 318 a.C., conta-nos Lívio, o pretor urbano Lúcio Fúrio atendeu ao pedido dos 

habitantes da cidade e instituiu normas municipais para a ordenação da cidade de Cápua 

 
777 Aulo Gélio descreve os municipia (e os munícipes que nela vivem) como as cidades e povos que receberam 

honoris causa a civitas romana. Disporiam, assim, do atraente estatuto jurídico dos cidadãos romanos, 

guardando com Roma tão somente as relações quotidianas de respeito e, caso convocadas, de auxílio mútuo. 

Uma civitas sine suffragio, como o título indica, era composta dos mesmos elementos, mas sem os direitos 

políticos típicos do cidadão romano, não sendo inscritos no censo como cidadãos de civitas optimo iure, 

acrescentando oito novas tribos àquelas existentes.  As colônias eram para todos os efeitos “quasi effigies parvae 

simulacraque” da cidade de Roma, sem raízes ou história institucional própria. Festo, por sua vez, definiu 

munícipes como “qui ea condicione cives fuissent, ut semper rempublicam separatim a populo Romano 

haberent, Cumanos, Acerranos, Atellanos, qui aeque <cives Romani erant et in legione merebant, sed dignitates 

non capiebant>”. Tecnicamente a definição de municipium foi trabalhada nos comentários ao edito de Ulpiano 

(“quidem munícipes appellantur muneris participes, recepti in civitatem ut munera nobiscum facerent”) e Paulo 

(“munícipes dici, quod munera civilia capiant”). Vide Fest. 126L, l. 16-24. Gel. 16, 13. Ulp. 2. ad Ed. D. 

50.1.1.1; Paul. 9 ad Ed. 50.16.18.  
778 Fest. 262L, l. 2-16. Knapp fez o estudo mais cuidadoso a respeito desse fragmento. Tanto Knapp quanto 

Torrent destrinçam a lista de prefeituras oferecidas por Festo, incluindo situações jurídicas das mais variadas, 

desde civitates optimo iure e sine suffragio, passando por coloniae, municipia e pagi rurais, até divisões 

territoriais menores como oppida, conciliabula, fora vici e castella. Voltamos a tratar desses conceitos e suas 

distinções em matéria juridicente no capítulo seguinte. Por ora, remete-se aos textos de A. TORRENT, La 

‘iurisdictio’, 1970, cit. (nota 501), p. 65-67. P. C. KNAPP, Festus 262L and praefecturae in Italy, Pavia, Ath. 58.1 

(1980), p. 14-38. D. FAORO et al, L’amministrazione dell’Italia, 2018, cit. (nota 501), p. 188-195. 
779 Fest. 176L, l. 24-27 (“Nundinas feriatum diem ese voluerunt antiqui, ut rustici  convenirent mercandi, 

vendendique causa, eumque nefastum, ne <si> liceret cum populo agi, interpellarentur nundinatores”). Também 

em Fest. 177L, l. 3-4 (“Nundinas feriarum diem esse voluerunt antiqui, quo mercandi gratia Urbem rustici 

convenirent”) e como já citado em Fest. 262L, l.1-2 (“Praefecturae (...) in quibus (..) nundinae agebantur”).  
780 P. C. KNAPP, Festus 262L, 1980, cit. (nota 501), p. 18.  
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(então um municipium foederatum desde 338 a.C.) através de um edito pretoriano. Ato 

contínuo, diante das discórdias na cidade, nomeou prefeitos para lá atuarem com a 

administração do direito (legibus ab... praetore datis)781. Os quatro prefeitos não se ocuparam 

apenas de Cápua, mas também de outras civitates sine suffragio da Campânia, razão pela qual 

seu título incorporou Cuma, essa civitas sine suffragio desde 338 a.C., e a cidade mais 

distante abraçada pela competência dos praefecti enviados à Campânia.  

Sua instituição se dera de modo temporário e excepcional, em virtude do sistema 

confederado que aquelas cidades integravam, e não se sabe, com qual regularidade entre 318 e 

211 a.C., foram enviados para a Campânia. No entanto, se continuaram em atuação, ainda 

eram delegados do pretor urbano: até 211 a.C. a cidade de Cápua não fora ainda incorporada 

como municipium romano, portanto, não eram capazes de eleger eles mesmos tais praefecti782. 

Uma vez incorporada a cidade como civitas sine suffragio, Cápua voltou a receber 

anualmente praefecti nomeados pelo pretor. Esse esquema de coisas se manteve até 124 a.C. 

quando os prefeitos passaram a ser eleitos pelos comitia na capital. Nesse momento, os quatro 

praefecti Capuam Cumas ocuparam uma posição distinta. Ao contrário dos praefecti iure 

dicundo, tão somente delegados do pretor, os prefeitos campânios após 124 a.C. eram eles 

mesmos magistrados, parte dos vigintisex viri, como indicou Festo em sua definição783.  

Alcançamos, assim, os praefecti iure dicundo. Esta era a denominação daqueles 

encarregados pelo pretor urbano de exercerem as funções juridicentes, a nível local, entre os 

cidadãos romanos de municipia e coloniae incorporados ao ager romanus. As atribuições 

contidas na lex de Gallia Cisalpina indicam que também o pretor peregrino poderia delegar as 

funções juridicentes da iurisdictio peregrina784. Uma vez nomeados, os prefeitos eram 

enviados para as localidades “dove vi era uno scarso sviluppo delle istituzioni municipali, 

 
781 Liv. 9.20.5. Cas. Dio. 54.26.3. Os textos nada dizem se, a partir de então, os praefecti Capuam Cumas 

possuíam ius dicere próprio ou se este ainda era delegado pelo pretor, uma vez que sua magistratura poderia 

corresponder a outras funções. Uma vez que esta foi a mais antiga e uma das mais reiteradas prefeituras na Itália, 

sua distinção hierárquica como magistrados pode advir das possibilidades de ascensão política em uma região 

relativamente próxima de Roma. Também não há que se descartar que tal prefeitura pudesse ser considerada um 

eficaz exercício àqueles que quisessem adentrar a carreira política e um dia exercerem uma promagistratura nas 

províncias. No entanto, nenhuma fonte do período posterior a 124 a.C. serve de indicativo seja para apoiar ou 

negar tal hipótese.  
782 Liv. 26.16.10-16. Cápua foi uma dentre as muitas cidades que se rebelaram contra Roma a partir de 216 a.C. 

durante a difícil invasão de Aníbal à península. Como outras cidades, recebeu uma série de medidas punitivas: 

foi incorporada de modo forçado ao ager publicus, e parte significativa de suas elites locais foi deportada. Veja-

se A. TORRENT, La ‘iurisdictio’, 1970, cit. (nota 501), p. 68. F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, 

cit. (nota 501), vol. II, p. 126-137, p. 258-259. Cf. M. LAURIA, Iurisdictio, 1930, cit. (nota 501), p. 100-103.  
783 G. PLUGLIESE, Processo civile 1962, cit. (nota 501), vol. I, p. 139-140. 
784 F. SERRAO, La “iurisdictio”, 1954, cit. (nota 501), p. 87-105 ofereceu o tratamento mais detalhado do tema.  
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oppure dove esigenze politiche imponevano un più vigile controllo romano”785. Também é 

razoável a consideração feita por P. Brunt, segundo a qual, o envio de um praefectus iure 

dicundo poderia ser necessária quando os magistrados locais de um municipium recém-

instituído não estivessem preparados para lidar com os procedimentos complexos do ius civile 

ou com o dinamismo do ius honorarium – em algumas localidades mesmo a língua latina era 

uma outsider786. A atuação dos praefecti garantiu que as palavras praefectura e municipium se 

tornassem sinônimos. 

Na medida em que os praefecti iure dicundo eram encarregados de suas funções pelo 

pretor urbano, diversos romanistas conjecturam que eles recebiam suas incumbências através 

de uma delegação parcial787 das suas funções juridicentes (iurisdictio mandata)788. Embora 

nada indique que os contornos da delegação do ius dicere já estivessem definidos pela iuris 

scientia (ao menos, como os encontramos nos textos dos primeiros dois livros do Digesto) ou 

regulada por leis e editos, a possibilidade de delegação justificaria a anualidade do exercício 

dos praefecti789 e a razão de não serem considerados magistrados naquele primeiro momento. 

Se admitirmos a acuidade de Juliano ao afirmar que a delegação da iurisdictio existia desde 

tempos remotos, constituindo, assim, parte dos mores maiorum790, a delegação dos pretores 

republicanos aos praefecti iure dicundo municipais foi uma das experiências que estabilizou a 

 
785 F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. II p. 136.  
Em contraponto à interpretação standard representada pela citação de F. de Martino, P. Brunt admite que os 

praefecti iure dicundo poderiam ser enviados mesmo àquelas comunidades que possuíssem magistrados locais, 

para lidar unicamente com casos específicos delegados pelo pretor. P. A. [PETER AHSBURY] BRUNT, Italian 

Manpower: 225 B.C. – A.D. 14, Oxford, Clarendon, 1971, p. 531-535. D. J. GARGOLA, Shape of the Roman 

Order, 2017, cit. (nota 501), p. 97-99. 
787 Ulpiano atestou que o poder juridicente pode ser delegado em todo ou em parte; na sua universalidade, ou 

quanto a certas pessoas ou certas matérias (Ulp. 3 de omn. trib. D. 2.1.16. Ulp. 1 op. D. 2.1.17). Em 

concomitância, a lex Rubria de Gallia Cisalpina registra que os magistrados locais já constituídos também 

podem delegar sua função juridicente para um praefectus. Veja-se FIRA I, 19, c. 20, l. 16 e 37; c. 21, l. 15 (= RS 

I, 28, c. 20, l. 16-17, 37-38; c. 21, l.15).  
788 M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 176, p. 188-189. G. 

VALDITARA, Lo stato, 2008, cit. (nota 501), p. 181-182. F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. 

(nota 501), vol. II, p. 136-137. F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 501), p. 262-264. P. C. KNAPP, 

Festus 262L, 1980, cit. (nota 501), p. 29. A. TORRENT, La ‘iurisdictio’, 1970, cit. (nota 501), p. 67, p. 115-127. 

F. SERRAO, La “iurisdictio”, 1954, cit. (nota 501), p. 13. J. R. ROBLES, Magistrados, 2019, cit. (nota 501), p. 47-

48. G. PLUGLIESE, Processo civile 1962, cit. (nota 501), vol. I, p. 165-168 (especificamente quanto à iurisdictio 

mandata dos praefecti iure dicundo). Retomaremos no capítulo seguinte o tema da iurisdictio mandata pelo 

exame dos textos.  
789 Uma vez que a iurisdictio delegada do substituto (praefectus iure dicundo) possui como limite temporal 

intransponível que aquele que delegou possua a iurisdictio, como também ocorre no caso da morte (Paul. 2 ad 

Ed., D. 2.1.6). A iurisdictio original impõe limites à iurisdictio mandata por natureza (Pap. 1 quaest., D. 

1.21.1.1, ab initio: “Qui mandatam iurisdictionem suscepit, proprium nihil habet, sed eius, qui mandavit, 

iurisdictione utitur”. Em mesmo sentido Ulp. 3 omn. trib., D. 2.1.16). 
790 Jul. 1 dig., D. 2.1.5 (“More maiorum ita comparatum est, ut is demum iurisdictionem mandare possit, qui 

eam suo iure non alieno beneficio habet”. “Por costume dos antepassados, foi estabelecido que poderia delegar a 

jurisdição, tão somente, aquele que a tem por direito próprio, não aquele que a detém à mercê de outrem”).  
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prática e reconheceu sua regularidade791. A inexistência de notícias a respeito do exercício do 

ius edicendi por esses praefecti também reforça essa tese: primeiro, confirma que não eram 

magistrados (vez que o ius edicendi é uma característica intrínseca não do ius dicere, mas da 

magistratura em geral), e segundo porque, se eram então mandatários, eles já se encontravam 

limitados ao edito pretoriano pré-existente, sendo desnecessário – e incabível – criarem o seu 

próprio792.  

Diferentemente do que ocorreu com os praefecti Capuam Cumae em 124 a.C., que se 

tornaram magistrados regularmente eleitos pelos comitia, os praefecti iure dicundo 

simplesmente não precisavam mais ser nomeados para os municípios que estivessem em 

condições plenamente autônomas de eleger seus próprios magistrados com funções 

juridicentes. À medida que mesmo as cidades rebeldes de antanho eram pacificadas, as 

civitates sine suffragio eram reconhecidas como merecedoras da honor civitatis Romanae793. 

Depois das guerras sociais a maioria das comunidades fora convertida em municípios optimo 

iure, dotados de estrutura própria e autônoma de administração. 

Esses magistrados municipais foram chamados de duoviri, tresviri ou quattuorviri iure 

dicundo, de modo similar àqueles instituídos nas colônias romanas, e eram os responsáveis 

pelo ius dicere no território de seus municipia civium Romanorum. Por um lado, sua 

instituição representava o retorno à autonomia jurídica que a cidade tivera antes de ser 

incorporada como um município romano794. No entanto, ao invés de simplesmente retornar 

para as antigas formas de administrar a justiça, os IIviri, IIIviri ou IVviri iure dicundo 

espelhavam o exercício juridicente dos pretores em Roma795. Além disso, as leis municipais 

 
791 Referenciamos anteriormente que os primeiros registros de delegação de ius dicere entre dois pretores 

ocorrem em 214 a.C. e 206 a.C. entre o pretor peregrino e o pretor urbano, de modo que este último acumulasse 

duas iurisdictiones. F. SERRAO, La “iurisdictio”, 1954, cit. (nota 501), 23-27. 
792 O fragmento de Javoleno tampouco é obstáculo para a interpretação (“Cui iurisdictio data est, ea quoque 

concessa esse videntur, sine quibus iurisdictio explicari non potuit”, Jav. 6 ex Cass., D. 2.1.2.). Se o pretor 

urbano tomou posse e publicou seu edictum, seria desnecessário ao seu delegado emitir seu próprio edito ou 

complementar aquele já existente. Não temos registro de nenhum edito juridicente originário da atividade dos 

magistrados municipais. 
793 D. J. GARGOLA, Shape of the Roman Order, 2017, cit. (nota 501), p.  88-95.  
794 SIMONE SISANI, Le magistrature locali delle comunità municipali di ambito provinciale: uno studio sulla 

diffusione del quattuorvirato e del duovirato tra l’età tardo-reppublicana e l’età imperiale, in Gerión 36, n. 1 

(2018), p. 41-77. LAURETTA MAGANZANI, Juridiction romaine et autonomie locale dans les provinces au dernier 

siècle de la République, in Rev. Hist. Droit. 85, 3 (2007), p. 353-373. WERNER ECK, L’Italia nell’Impero 

Romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale, trad. Klaus Fabian – Silvia Strassi, Bari, EdiPuglia, 1999 

[original: Die Staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit, München, C. H. Beck, 1979], p. 253-271. 
795 A distinção entre eles é puramente terminológica. G. I. LUZZATTO, Procedura Civile, 1948, cit. (nota 501), 

vol. II, p. 162. A. TORRENT, La ‘iurisdictio’, 1970, cit. (nota 501), p. 72-80. 
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restringiam a competência dos magistrados locais quanto ao valor da causa796, guiando 

inexoravelmente as causas de maior relevância econômica para a esfera do pretor em Roma. 

Segundo o velho Catão, se as partes ficassem ambas insatisfeitas com o resultado de uma ação 

movida diante dos magistrados locais, seria possível discuti-la novamente em juízo diante do 

pretor em Roma797. 

As referências aos magistrados locais abundam na epigrafia. A lex Mamilia Roscia 

Peducaea Alliena Fabia (c. 59 a.C.), também conhecida como lex Iulia agraria, é a mais 

antiga das leis municipais republicanas a destacar a aplicação do ius dicere em âmbito local, 

embora sem especificar a titulação de seus magistrados798. Os fragmentos da lex Rubria 

incluem na competência dos duoviri/quattuorviri da Gália Cisalpina a novis operis nuntiatio, 

a cautio damni infecti (podendo, se assim considerasse necessário, condicionar a concessão da 

cautio ao litigante através de estipulação pretoriana: iubere caveri praetoria stipulatione), a 

concessão de actio fictia contra quem não prestasse a cautio damni infecti, e também a 

possibilidade de proceder a actio iudicati ao autor de uma ação contra um indefensus ou um 

damnatus nos casos de débito confesso (certae creditae pecuniae confessus)  inferior a 15  mil 

sestércios799. Na cidade de origem do poeta Archias a lex Tarentina, promulgada por volta da 

metade do século I a.C., faz referência à incumbência daqueles magistrados na persecução 

pelo uso impróprio do dinheiro público mediante multa em quádruplo800. Entre as disposições 

da lex coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis (44 a.C.), foi previsto expressamente que 

somente os duoviri iure dicundo seriam os primeiros titulares das funções juridicentes daquela 

colônia romana fundada na Hispânia. Com isso, a lei implicitamente deixa claro que a 

 
796 Como limite do valor da causa a lex Rubria de Gallia Cisalpina instituiu que os magistrados provinciais 

teriam competência para litígios não superiores a 15 mil sestércios. O fragmentum Atestinum – parcial legislação 

referente à cidade de Aeste, na Gália Cisalpina (atualmente a comuna de Este, localizada no Vêneto italiano) 

datável entre 49 e 41 a.C. – menciona a quantia de 10 mil sestércios como valor da causa máxima para a 

jurisdição municipal, ressalvando, assim, a competência de causas de valor superior à atuação dos pretores 

urbano e peregrino na capital. FIRA I, 19, c. 21, l. 3-4 (= RS I, 28, cap. 21, l. 3-4). FIRA I, 20, l. 6-7 (= RS I, 16, 

l. 6-7). A. TORRENT, La ‘iurisdictio’, 1970, cit. (nota 501), p. 162. P. C. KNAPP, Festus 262L, 1980, cit. (nota 

501), p. 29. Retomamos a discussão do frag. Atest. no capítulo seguinte, de modo que nos limitamos, por ora, a 

mencionar a limitação do valor da causa das actiones movidas diante dos magistrados municipais.  
797 Cato, Agri. 149.2, in fine: “Siquid de iis rebus controversiae erit, Romae iudicium fiat”.  
798 FIRA I, 12 (= RS II, 54). A lei faz referência ao curator do município ou da colônia e, na sua ausência, 

registra tão somente que incumbiria ao “magistratus in ea colonia municipio praefectura foro conciliabulo iure 

dicundo praeerit”. F. de Martino e A. Torrent tomam o fragmento da lex como prova de que já na República 

tardia havia uma tendência para uniformização do sistema dos municipia na Itália, assim como, evidentemente, a 

previsão de uma iurisdictio municipal para resolução de questões jurídicas de interesse local. F. DE MARTINO, 

Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. III, p. 25. A. TORRENT, La ‘iurisdictio’, 1970, cit. (nota 

501), p. 139-145.  
799 FIRA I, 19, caps. 19-20; (= RS I, 28). Veja-se Ulp. 1 ad Ed., D. 39.2.4 (“Duas ergo res magistratibus 

municipalibus praetor vel praeses iniuuxit, cautionem et possessionem, cetera suae iurisdictione reservabit”).  
800 FIRA I, 18, l. 1-6 (= RS I, 15, l. 1-6).  
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nomeação de praefecti saídos de Roma não era mais necessária, ao menos não em regra801. 

Além disso, a lei faz menção do poder específico dos IIviri (o termo é precisamente ius 

potestas), que inclui a aplicação multas, sanções em geral àqueles que transgrediram os 

decretos coloniais, através de ações populares que reverteriam os ganhos ao municipium802.  

Embora a legislação municipal sobrevivente do Principado seja mais abundante, as 

fontes não deixam dúvida de que, nos últimos dois séculos da República tardia, estava em 

adiantado curso o processo de regulação das funções juridicentes na Itália. Cícero registrou 

esse sentimento no de legibus803 ao descrever que, embora fosse natural o amor pela terra 

natal (patria loci), aquela onde se nasceu e cresceu, os romanos possuem uma segunda pátria, 

aquela garantida pela vida sob um mesmo ordenamento cívico (patria iuris). Mais elevada, 

essa segunda pátria é a res publica, aquela que adotou as cidades da Itália e que a todos 

conecta através dos laços do ius civitatis. Enquanto os censores buscavam conectar a Itália 

através de contratos públicos para a construção de fóruns, templos, aquedutos e estradas nos 

municípios e colônias, os pretores, os praefecti e os IIviri urbanizaram a península através da 

jurisdição. 

As primeiras experiências ainda na República média foram diretamente reguladas a 

partir da delegação realizada pelo pretor aos praefecti, especialmente em municipia que 

exigiam maior atenção e controle. À medida que os novos territórios se tornavam partes 

estáveis do ager Romanus e já não eram totalmente estranhos aos costumes e às práticas 

jurídicas romanas, foi possível legar essa tarefa ao nível local, numa emulação em menor 

escala do sistema pretoriano. A relativa autonomia podia ser garantida na medida em que a 

atuação dos magistrados municipais estava ligada a disputas de interesse local e limitadas (por 

razões como o valor da causa) pela lex data do município, prevenindo eventuais conflitos de 

competência com os magistrados da Urbs. E assim como o ordenamento público de Roma 

 
801 Um fragmento da lex coloniae Genetivae Iuliae, no entanto, é bastante cristalino ao informar que os IIviri iure 

dicundo da colônia poderiam eles mesmos constituir praefecti iure dicundo para delegar sua iurisdictio. Os 

fragmentos não revelam, no entanto, o grau de liberdade dos IIviri para tal delegação: “quis in hac colonia ius 

dicito neue cuius in ea colonia iuris dictio esto nisi IIuiri aut quem IIuiri praefectum reliquerit”, vide FIRA I, 21 

(= RS I, 25), Tab. c, cap. 94, l. 27-28. Retomaremos a discussão desse fragmento no capítulo seguinte da tese.  
802 FIRA I, 21 (= RS I, 25), Tab. c, Col. I, cap. 94; Tab. a, Col. II, caps. 65-66; Tab. e, Col. II, caps. 129-132.  
803 Cic. leg. 2.2.5: “Ego mehercule et illi et omnibus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturae, 

alteram civitatis: ut ille Cato, quom esset Tusculi natus, in populi Romani civitatem susceptus est, ita<que> 

quom ortu Tusculanus esset, civitate Romanus, habuit alteram loci patriam, alteram iuris; ut vestri Attici, 

priusquam Theseus eos demigrare ex agris et in astu quod appellatur omnis conferre se iussit, et sui erant idem 

et Attici, sic nos et eam patriam dicimus ubi nati, et illam <a> qua excepti sumus. Sed necesse est caritate eam 

praestare <e> qua rei publicae nomen universae civitati est, pro qua mori et cui nos totos dedere et in qua 

nostra omnia ponere et quasi consecrare debemus. Dulcis autem non multo secus est ea quae genuit quam illa 

quae excepit. Itaque ego hanc meam esse patriam prorsus numquam negabo, dum illa sit maior, haec in ea 

contineatur. <...> duas habet civitatis, sed unam illas civitatem putat”.  
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fornecia, o modelo para a constituição dos municipia, o ius honorarium pretoriano fornecia 

uma imagem das boas práticas juridicentes que deveriam servir de guia para o direito no 

município. De uma maneira ou de outra, fosse através dos delegados pretorianos fosse de 

magistrados municipais, até o final do século I a.C. o modelo juridicente da res publica se 

espalhara por toda a Itália. Como dissera Cícero: duas habet civitatis, sed unam illas civitatem 

putat. 

 

2.3.2. Promagistrados e provinciae na República 

Basicamente, duas foram as figuras predominantes ao longo dos experimentos 

institucionais republicanos para a administração geral fora do território de Roma: em um 

primeiro momento, os pretores, enviados para as províncias após a sortitio; em seguida, com a 

estabilização da promagistratura na República tardia, após o término de seu mandato os 

ocupantes dos cargos de cônsul e pretor eram enviados às províncias804. Os principais 

contornos do exercício do poder e da jurisdição nas províncias se deram ao longo do Império, 

de modo que sintetizamos a seguir apenas as suas características na República.  

Os promagistrados exerciam um enorme poder nas províncias, acumulando as funções 

que em Roma eram divididas entre os cônsules e os pretores; eram detentores de imperium, e 

 
804 Com a sua expansão, viu-se que, na metade do século II a.C., Roma possuía mais provinciae do que pretores, 

além de uma nova demanda para essa magistratura ter se formado com o crescimento das quaestiones perpetuae. 

Das práticas de prorrogação do imperium nas províncias e delegação de imperium a cidadãos privados 

(geralmente ex-pretores ou ex-cônsules) a promagistratura gradualmente se estabeleceu nos seus costumes 

institucionais. Com a reforma de Sulla a prática foi institucionalizada, enviando-se o promagistrado em março do 

ano seguinte à sua magistratura para a provincia sorteada. Nem todos os magistrados, no entanto, tinham 

interesse em se deslocar para longe de Roma, como no caso de Cícero que, após seu consulado (63 a.C.) 

anunciou ao Senado que recusaria o comando da província. No atípico ano de 52 a.C. Pompeu fora eleito consul 

sine collega e, através da lex Pompeia de provinciis praetoriis instituiu um intervalo legal de cinco anos entre o 

exercício da magistratura e o da promagistratura provincial, e retroativamente impôs o comando provincial 

àqueles que abriram mão de suas províncias, forçando anos mais tarde um insatisfeito Cícero a governar a 

distante Cilícia (51-50 a.C.). A legislação proposta por Pompeu também serviu como tentativa de domesticar a 

grande competição eleitoral – cada vez mais violenta – na República tardia e desconcentrar o imperium. Com sua 

promulgação, após o exercício da pretura não seria obrigatório que o ex-magistrado embarcasse imediatamente 

para uma província no ano seguinte (mantendo-se com imperium) para apenas em seguida retornar para a eleição 

consular. Com a lex Pompeia, estabilizava-se o cursus honorum daqueles que ambicionavam a magistratura 

máxima. A estipulação do prazo fixo de cinco anos também teria permitido ao Senado – se Roma tivesse 

permanecido estável dali adiante – melhor administrar os comandos proconsulares das províncias. Veja-se em 

particular a cuidadosa interpretação de CATHERINE STEEL, The Lex Pompeia de provinciis of 52 B.C.: A 

Reconsideration, in Historia 61.1 (2012), p. 83-93, e igualmente o trabalho de CLEMENS GEELHAAR, Some 

remarks on the lex de provinciis praetoriis, in Revue internationale des droits de l’Antiquité 49 (2002), p. 109-

118. O contexto institucional da relação entre a pretura e a lex de provinciis também recebe atenção em: T. C. 

BRENNAN, The Praetorship, 2000, vol. I, cit. (nota 501), p. 400-416. D. J. GARGOLA, Shape of the Roman Order, 

2017, cit. (nota 501), p. 69-78. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 153-158. 

Um tratamento geral da administração provincial republicano se encontra no clássico de JOHN S. RICHARDSON, 

Roman provincial administration: 227 BC to AD 117, London, Bristol Classical Press, 2001, p. 11- 22, p. 27-58.  
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a depender da região que fossem enviados, seguramente a proteção do território por meio do 

imperium militiae seria sua incumbência mais importante. A coleta regular de stipendia ou de 

taxas alfandegárias (portoria) também era de sua responsabilidade805. Dispunham, por fim, de 

ius dicere e exerciam as funções juridicentes, o que implicava a complexa tarefa de aplicar o 

direito da civitas aos cidadãos romanos sem deixar de levar em conta os costumes, práticas e 

instituições locais806. Entre essas competências, estavam inclusas as funções de persecução 

penal – sem prejuízo da provocatio ad populum – e as funções juridicentes que incluíam legis 

actiones e o procedimento formulário.  

A despeito dessa vasta gama de responsabilidades e poderes correspondentes, durante 

toda a República, a nobilitas se esforçou para (1) regular a atuação dos seus promagistrados e 

comandantes nas províncias e (2) criar limites espaciais bem-definidos para sua atuação.  

As porções sobreviventes da lex Pompeia de provinciis praetoriis (52 a.C.) contêm 

uma série de instruções para aqueles que estavam governando as províncias, instruindo-os no 

tratado com autoridades locais e povos aliados (civitates foederatae e civitates liberae), entre 

elas, instruindo o propretor enviado à Ásia para que publicasse, em todas as cidades, o seu 

edito807. Com a lex Cornelia de maiestate (81 a.C.), fica clara a intenção de Sulla de edificar 

de uma vez por todas as práticas, senatusconsulta e leges anteriores que buscavam pôr freios 

aos promagistrados nas províncias. A lex Iulia de repetundis (59 a.C.) de Júlio César detalhou 

minuciosamente as regras que deveriam ser seguidas no exercício do comando provincial, 

prevendo severas punições que permaneceram em vigor basicamente até o final do Império. A 

efetividade dessas limitações é, pelo menos parcialmente, atestada entre 60 e 59 a.C. na troca 

de correspondência entre Cícero e seu irmão Quinto808, então um queixoso promagistrado na 

província da Ásia. 

 Quanto aos limites espaciais da promagistratura, a lex Porcia (c. 125-129 a.C.), 

proposta pelo então pretor Marco Pórcio Catão, foi a primeira a se preocupar com a de sua 

 
805 O promagistrado contava com o auxílio de um magistrado menor eleito nos comitia, o quaestor provincialis, 

que fazia as vezes de quaestor aerarii na província. Seus auxiliares imediatos mais importantes eram os legati, 

escolhidos por eles próprios, além da faculdade de delegar competências para praefecti. Como os demais 

magistrados em Roma, o promagistrado também teria uma miríade de apparitores e scribae. L. CAPOGROSSI 

COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 158-162.  
806 Cic. Fam. 1.1.22.  
807 RS I, 12, Cnidos, col. III, l. 2-15 (“...neue quis aduersus ea quae sunt in lege quam M. Porcius Cato praetor 

tulit a(nte) d(iem) (tertium) Feralia extra prouinciam (exercitum) instruito neue quis ducito neue quis iter facito 

quarumcumque rerum causa quotienscumque accedet sciens dolo malo neue quis magistratus proue magistratu 

extra prouinciam cui prouinciae eum ex hac lege praeesse oportet oportebit, nisi ex senatus consulto, iter facito 

neue procedito nisi transitus ergo reiue publicae causa suosque contineto sine dolo malo”.  
808 Cic. Fam. 14.6.7.  
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atuação. Buscava-se evitar a repetição de precedentes desastrosos como o de Cneu Mânlio 

Vulso, quem em 189 a.C. continuou as ofensivas militares quando estava no controle da Ásia 

a despeito das negociações de paz do Senado com o rei Antíoco III. A lex Antonia de 

Termessibus (72 a.C.) retomou as preocupações daquela lei, proibindo os magistrados de 

saírem de suas províncias sem permissão ou de conduzirem seu exército para fora do território 

da província809. 

 

III. O Principado e a iurisdictio, de Augusto aos Severo 

3.1.O poder juridicente do princeps e a cognitio extra ordinem 

Desde a monarquia, com os reis, e talvez o período mais longínquo da história 

republicana com os praetores-consules-iudices, inexistira em Roma uma única figura que 

reunisse os papeis de comandante militar, líder político e autoridade jurisdicional. A tradição 

da governança de Roma pela nobilitas republicana foi marcada pela coexistência de múltiplas 

fontes de decisão e pela distribuição de poderes entre instâncias e magistraturas, assim como a 

própria variedade desses poderes. Ainda que as medidas tomadas desde as reformas de Sulla 

para a delimitação e o controle do exercício do poder não tenham impedido o ocaso da última 

República, não se pode ignorar que a tradição institucional republicana desconfiava da 

verticalização de poderes e evitava, a todo custo, a disseminação de conflitos de competência. 

Desse modo, através das práticas institucionais, os cônsules cederam o lugar destacado da 

atuação juridicente aos pretores e aos edis. O crescimento do escopo do ius dicere e a 

experiência acumulada com séculos de experimentos institucionais desenvolveu o complexo 

sistema de distribuição do direito analisado até então810.  

Substancialmente, muito desse sistema permaneceria funcional ao longo dos três 

primeiros séculos do Império, especialmente o procedimento formulário pretoriano. No 

entanto, desde o fim da República, mudanças significativas ocorreram na esfera do poder em 

geral e na esfera da iurisdictio em particular, fazendo com que o antigo sistema convivesse 

com novas instituições e com uma nova forma de relação com o ius dicere. Essa dualidade 

 
809 FIRA I, 11, l. 7-16 (= RS, I, 19, col. II, l. 6-17). Cic. Pis. 50.  
810 Esta não é naturalmente a sede de lidar com os complexos e amplos problemas envolvidos na transição 

jurídico-institucional do período republicano para o Principado. Até mesmo um panorama da história 

constitucional do Principado seria uma tarefa que extrapolaria os limites deste capítulo, como demonstram até 

mesmo em sua extensão física as histórias jurídico-institucionais de Roma escritas por Mommsen ou Martino. 

Permaneceremos com um enfoque, o mais sintético possível (não superficial, embora) das mudanças que tocam 

ao tratamento do ius dicere. Especificamente quanto ao panorama institucional da regência de Augusto – e o 

sofisticado modo como caracterizou suas inovações como um retorno à velha ordem (res publica restituta) –, 

tivemos a oportunidade de nos colocar em nossa dissertação de mestrado.  



273 

 

fundamental é plenamente visível em Augusto – que, como dissera Mommsen com elegância, 

colocou vinho novo em vasos antigos811 – e em todos os demais principes subsequentes, em 

um ritmo que se amplia a partir do apogeu do Imperium com Adriano até a dinastia dos 

Severos. O princeps faz parte da res publica, porém, detém imperium proconsulare (sem par, 

considerado um imperium maius mesmo no período que Augusto dividiu a administração do 

Império com Agripa), tribunícia potestas e autoridade inconteste (auctoritate omnibus 

praestiti812). É para essa dualidade que mos nós nos atentamos, uma vez que ela atinge a 

função juridicente no Principado como um todo, tanto no direito privado quanto no direito 

público e penal.   

As atenções do princeps se voltam à esfera juridicente a partir das duas leges Iuliae 

iudiciariae (circa 18-17 a.C.) de Augusto, uma dizendo respeito aos iudicia publica e ao 

direito penal (lex Iulia iudiciorum publicorum), outra especificamente aos procedimentos dos 

iudicia privata (lex Iulia iudiciorum privatorum)813. Gaio814 registra esse marco legislativo 

como o fecho do processo de estabilização do sistema per formulas em curso desde a lex 

Aebutia e o declínio definitivo das legis actiones815.  

 
811 T. MOMMSEN, Abriss, 1893, cit. (nota 501), p. 190 (= Disegno, p. 220).  
812 Aug. Res Gestae, 6.21. 
813 Nenhuma evidência epigráfica nos aproxima diretamente das duas referidas leges, e Augusto também não fez 

menção a elas no Res Gestae. Ambas as leis são referidas, no entanto, no contexto municipal da lex Irnitana (l. 

53-54), bem como por Ulpiano nos Fragmenta Vaticana (Frag. Vat. 197-198).  
814 Gai. 4.30: “Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt, namque ex nimia subtilitate veterum, 

qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet; itaque per legem 

Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones effectumque est, ut per concepta verba, id est per 

formulas, litivaremus”. Cf. Gai. 4.104: “Legitima sunt iudicia, quae in urbe Roma uel intra primum urbis Romae 

miliarium inter omnes ciues Romanos sub uno iudice accipiuntur; eaque e lege Iulia iudiciaria, nisi in anno et 

sex mensibus iudicata fuerint, expirant. et hoc est, quod uulgo dicitur e lege Iulia litem anno et sex mensibus 

mori”. Em sentido similar, mas enfatizando o começo dessa mudança desde a lex Aebutia, Aulo Gélio escreveu: 

“... evanuerint omnisque illa Duodecim Tabularum antiquitas, nisi in legis actionibus centumviralius causarum 

lege Aebutia lata consopita sit, studium scientiamque ego praestore debeo iuris et legum vocumque earum 

quibus utimur” (Gel. 10.16.8, in finis).  
815 Frente às notícias de Gaio (Gai. 4.30) e Aulo Gélio (Gel. 10.16.8), M. Wlassak sustentou a tese, por muito 

tempo dominante, de que a mudança definitiva para o sistema per formulas se inicia com a lex Aebutia (que 

torna o recurso às legis actiones apenas facultativo), cabendo às leges Iuliae uma derrogação formal do sistema 

das legis actiones. In verbis: “Die Reform des Aebutischen Gesetzes bezog sich nach meiner Meinung wie auf 

alle Civilklagen, so auch auf alle modi agendi. Sämmtliche Legisactionen sind schon durch diese ältere 

Gerichtsordnung aufgehoben (sublatae), freilich nur insofern aufgehoben, als die Spruchformeln und sonstigen 

Solennitäten seitdem nicht mehr obligat waren. Das Julische Gesetz hat dann die Umwandlung des 

Processrechtes zum Abschluss gebracht, indem es - von zwei Ausnahmefällen abgesehen - die Legisactio auch 

als facultative Processform beseitigte und den schriftlichen uerba concepta die Alleinherrschaft sicherte” (M. 

WLASSAK, Römische Prozessgesetze, 1888-1891, cit. [nota x], vol. I, p. 104). Desde a lex Aebutia, portanto, 

segundo Wlassak “das Verfahren unter Bürgern hatte seither, wenn die Parteien es wollten, die Gestalt des 

honorischen ‚Judiciums‘, nur war es jetzt, der Regel nach, auf die Lex Aebutia gegründet und dem entsprechend 

mit den Wirkungen des Volksrechtes ausgestattet, daher iudicium legitimum“ (M. WLASSAK, ibid., vol. II, p. 58), 

de modo que a distinção entre iudicia legitima-iudicia imperio continentia já seria de pouca utilidade prática na 

República de Cícero. Para M. Kaser, por contraste, tal tese empoderava a lei ebúcia mais do que ela realmente 
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No que toca ao procedimento do ius civile, algumas informações foram preservadas 

acerca das disposições da reforma de Augusto816. A lei alterou o número de juízes no album 

iudicium e reduziu a idade mínima para o exercício do munus iudicandi de 30 para  25 

anos817; regulava as hipóteses permitidas para que a dispensa do munus iudicandi 

(excusatio)818; uma passagem de Modestino indica que a lex Iulia continha disposições gerais 

acerca do comportamento em juízo das partes819 e dos procuratores820; e alterações no 

calendário judicial821.  

Por fim, como informou Gaio, a lex Iulia estabeleceu três critérios para os iudicia 

legitima: deveria ser estabelecido no território de Roma; a matéria na fase apud iudicem 

deveria ser da competência de um iudex, não dos recuperatores; tanto as partes quanto os 

juízes deveriam ser cidadãos. Instituiu ainda o prazo de 18 meses para o término dos iudicia 

legitima (isto é, para todos os juízos que se utilizassem das legis actiones), sob pena de 

extinção da lide (mors litis) – em contrapartida, os iudicia quae imperio continentur, pela 

conexão com o imperium do pretor urbano ou peregrino, deveriam ser concluídos antes do fim 

e seu mandato. Das ações da lei, apenas duas teriam sido as sobreviventes: a legis actio damni 

infecti e o procedimento da legis actio per sacramento que era da competência dos centúviros 

na fase apud iudicem822. 

 
fora. Segundo ele, a lex Aebutia instituíra oficialmente apenas a permissão para aplicar as condictiones certae 

creditae pecuniae e certae rei através do procedimento formular, sem instituir as fórmulas como novo standard 

processual e mantendo a divisão binomial entre iudicium legitimum e iudicium quod imperio continetur. No 

entanto, admite Kaser o importante passo histórico: “Nachdem mit diesem Gesetz aber einmal die Schranke 

durchbrochen war, ließ man den Prätor mit seinen formulen Neuschöpfungen im Legisaktionenbereich auch 

außerhalb der Kondiktionen gewahren, maß diesen Formularprozessen mangels gesetzlicher Deckung aber nur 

honorarrechthche Wirkung bei” (KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. [nota x], p. 

160-161). Kaser reserva às leges Iuliae iudiciariae e a flexibilização geral dos procedimentos civis através do 

processo formular (iudicia imperio continens). M. WLASSAK, Römische Prozessgesetze, 1888-1891, cit. (nota 

501), vol. I, p. 103-131; vol. II, p. 58-59, e mais detidamente às p. 335-346. KASER – K. HACKL, Das Römische 

Zivilprozessrecht, 1996, cit. (nota 501), p. 153-171. N. PALAZZOLO, Processo Civile, 1991, cit. (nota 501), p. 19-

27. F. SERRAO, Il modello di costituzione, in A. SCHIAVONE (a cura di), Storia giuridica, 2016, p. 67. T. BEGGIO, 

Per legem Aebutiam, 2015, cit. (nota 115), p. 131-140. 
816 Sobre as mudanças das leges Iuliae no quotidiano forense, veja-se P. F. GIRARD, Les leges Iuliae iudiciorum 

publicorum et privatorum, in SZ 34 (1913), p. 331-338. HÉLCIO M. F. MADEIRA, História da Advocacia, 2002, 

cit. (nota 501), p. 52-55. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 233-234.  
817 Suet. Aug. 32.2-3 a respeito de alterações no calendário judicial e na composição das decúrias. Segundo 

Suetônio, Augusto acrescentou uma quarta decúria (ducenarii) às três existentes. A mudança se refletiu nas 

províncias, como no caso de Cirene (FIRA I, 68, l. 13-21). Veja-se P. F. GIRARD, Les leges Iuliae, 1913, cit. 

(nota 501), p. 314-320.  
818 Ulp, de off. praet. tut., Vat. Fragm. 197-198. 
819 Modest. 2 de poenis, D. 48.14.1.4.  
820 Cass. Dio, 54.18.2.  
821 Macr. Sat. 1.10.4 (“... unde et Augustus huius, inquit, rei opinionem secutus in legibus iudiciariis triduo 

servari férias iussit”. Também Macr. Sat. 1.10.23 a respeito da fixação da duração do feriado da Saturnália em 

dezembro. 
822 Gai. 4.104. Gai. 4.31.  
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Algumas conclusões podem ser extraídas do inventaire de ruines da lex Iulia 

iudiciaria privatorum823. Embora o fragmento de Gaio aproxime a função histórica geral das 

leges Iuliae da lex Aebutia, é preciso notar que há uma diferença enorme no contexto de 

produção de ambas as normas. Para os romanos da República, tratava-se de uma evolução 

natural (entenda-se, pela via institucional e consuetudinária do ius publicum) dos iudicia 

legitima para aquilo que Cícero chamou de arbitria honoraria do pretor824. Não se tratava em 

absoluto de estabelecer ex lege o sistema processual pretoriano: como quer que se 

compreenda a extensão da lei ebúcia, ela não se prestou a limitar ou derrogar o sistema 

anterior das ações da lei do ius civile e, quanto ao processo formulário, institucionalizava os 

procedimentos que já estavam sendo difundidos na prática pretoriana.  

A lex Iulia iudiciorum privatorum opera numa outra lógica através da qual o princeps 

impulsiona o sistema formulário por meio da fixação de algumas de suas características 

essenciais825. Nesse sentido, expressou Palazzolo que, mesmo no âmbito privado a reforma 

processual de Augusto expressa 

La volontà di ricondurre sotto la vigenza della lege (e questa non poteva che essere 

una legge comiziale, quale quella fatta votare da Augusto) tutti quei processi che, in 

un modo o nell’altro erano sorti nella prassi del praetor urbanus e del praetor 

peregrinus e che appunto da questa prassi avevano ricevuto una prima 

regolamentazione. Ma facendo così Augusto non obbediva soltanto ad un’esigenza 

di razionalizzazione del sistema processuale: c’era certamente anche la volontà di 

sottrare alla regolamentazione pretoria il maggior numero possibile di processi, 

compresi quelli che si fondavano su una pretesa sostanziale di diritto pretorio. 

Possiamo perciò ben dire che la portata politica della lex Iulia è quella di avere 

sganciato i processi dall’imperium del magistrato: ciò che prima era regolato dal 

pretore, in virtù del suo imperium e in assoluta discrezionalità, ora viene regolato 

dalla legge, e il pretore non può che dare iudicium in conformità dei requisiti 

previsti dalla legge. Si inizia in definitiva quel processo di separazione della 

funzione giurisdizionale dal potere politico (imperium) che caratterizza tutta la 

 
823 Para utilizar o termo de P. F. GIRARD, Les leges Iuliae, 1913, cit. (nota 501), p. 372.  
824 Cic. pro Rosc. Com. 5.15. Os arbitria honoraria de Cícero correspondem aos iudicia quae imperio 

continentur do texto de Gaio.  
825 Uma ressalva teórica deve ser feita. Não se está aderindo aqui à uma visão estritamente positivista-legalista 

através da qual quaisquer mudanças institucionais/constitucionais no direito dependeriam de uma via legislativa 

ex ante. Certamente continua não sendo o caso para o mundo romano: os imperadores detêm imensas 

possibilidades de intervir indiretamente na atuação dos seus magistrados e oficiais, inclusive na esfera 

juridicente, e mesmo as constitutiones são apenas mais uma das fontes de normatividade ao lado de rescripta, 

decreta e mandata. Como R. Orestano, K. Tuori e B. Straumann compreendemos que a “constituição romana” 

na República ou no Império só faz sentido a partir de um conjunto de mores maiorum, práticas jurídicas, usos, de 

modo que, como fixou R. Orestano de modo claro, a estrutura legalista do Estado moderno não serve de 

parâmetro para identificação. Augusto, no entanto, foi um princeps peculiar no particular: desejou se valer não 

apenas do seu imperium maius, da sua potestade tribunícia ou do seu ius auxilii, mas da legitimidade das 

assembleias comiciais para suas reformas ex lege. R. ORESTANO, L’appello civile 1966, cit. (nota 501), p. 170-

1708. TUORI, Emperor of Law, 2016, cit. (nota 501), p. 68. BENJAMIN STRAUMANN, Crisis and 

Constitutionalism: Roman Political Thought from the Fall of the Republic to the Age of Revolution, New York, 

OUP, 2016, p. 34-43, 47-62. Quanto ao conjunto das legislações de Augusto, veja-se L. CAPOGROSSI 

COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 233-235.  
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politica giudiziaria del I secolo, contro la tradizione repubblicana che invece, come 

se è visto, era tutta incentrata sulla piena integrazione fra i due termini826.  

 

 

A intervenção do princeps fica mais evidente no âmbito criminal da lex Iulia 

iudiciorum publicorum, estatuto que se soma também às intervenções realizadas nas 

quaestiones perpetuae através da lex Iulia de ambitus, da lex Iulia de adulteriis e da lex Iulia 

et Pappia em matéria matrimonial, da lex Iulia de annona, da lex Iulia de maiestatis, da lex 

Iulia peculatus et de sacrilegis et de residuis e da lex Iulia de vi publica et privata827. Juntas, 

essas leis extinguiram as quaestiones perpetuae da República tardia, mantendo apenas a 

quaestio de falsis [testamentis] e a quaestio de sicariis et veneficis unificada por Sulla – e 

mesmo a permanência dessas duas quaestiones não impediu o declínio de todo o sistema828. 

Além de dispor também de temas como hipóteses da dispensa do munus iudicium e das 

hipóteses de dispensa da obrigação de depor como testemunha, previa expedientes específicos 

do procedimento penal como a liberdade mediante caução829.  

A mudança mais significativa tanto no âmbito civil quanto no âmbito foi, 

naturalmente, a emergência da judicatura do princeps. Esta ocorre simultaneamente através da 

introdução da appellatio ao imperador e da constituição da cognitio extra ordinem. 

No ordo iudiciorum privatorum republicano, não existia apelação à sentença proferida 

por um juiz ou órgão encarregado da tarefa de iudicare, e tampouco era possível apelar da 

execução da sentença830. Na fase in iure, seria possível lançar mão de expedientes como a 

intercessio dos tribunos para negativar um decretum ou formula do magistrado juridicente ou 

buscar a intercessio de um magistrado com maior potestas ou de um colega par potestas831. 

Nesses casos, o verbo appello não tinha a ver com uma forma de recurso à decisão do juiz, 

 
826 N. PALAZZOLO, Processo Civile, 1991, cit. (nota 501), p. 29. 
827 Suet. Aug. 34-37. Quanto a essas leis, ao longo do Digesto os jurisconsultos clássicos não tendem a fazer 

distinções precisas que permitam precisar as previsões e os respectivos diplomas legais. Ulpiano, por exemplo, 

ao discutir o crime de vis (Ulp. 69 ad Ed., D. 43.16.1.2) nem sempre deixa claro se está se referindo ao 

interdictum unde vi do pretor, à lex Iulia de vi ou mesmo às leges Iuliae iudiciariae; e com Modestino (Mod. 2 

lib. de pooenis, D. 48.14.1.4) que faz uma referência ambígua à lex Iulia iudiciaria e à lex Iulia de ambitu. 

Tratou em pormenor a respeito da confusão entre as leis J. GILTAIJ, The problem of the contente of the lex Iulia 

iudiciorum publicorum, in TR 81 (2013), p. 507-525. 
828 P. F. GIRARD, Les leges Iuliae, 1913, cit. (nota 501), p. 329-331. C. A. BÖTTCHER, História da Magistratura, 

2011, cit. (nota 501), p. 180-182.  
829 Marcel. 3 dig. D. 1.9.2.; Paul. 2 ad leg. Iul. et Pap., D. 22.5.4; Macer 1 publi. Iud., D. 47.15.3.1; Papi. 1 de 

adult., D. 48.3.2pr. Mod. 2 de poenis, D. 48.14.1.4.  
830 Mac. 1 de appell., D. 49.1.4pr.  
831 Há um registro de Cícero acerca da intercessio de um pretor contra o collega nos seus discursos contra 

Verres. Valério Máximo, por usa vez, registrou o caso da intercessio de um cônsul sobre um pretor. Exemplos da 

intercessio do tribuno da plebe também foram numerosamente fornecidos por Cícero. Veja-se respectivamente 

Cic. Verr. 2.1.19. Val. Max. 7.7.6. Cic. Quinc. 7.29 e 20.63-65; Acad. 2.30.97.   
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mas a convocação do auxilium dos tribunos ou magistrados832.  Uma alternativa 

razoavelmente eficaz para reagir a uma sentença era a obtenção da restitutio in integrum 

pretoriana. Com base no seu discricionário poder de imperium, o pretor poderia 

eventualmente conceder a restitutio mesmo contra uma sentença em hipóteses como a coação, 

erro escusável ou o dolo mau do juiz; para remover os efeitos de uma capitis deminutio ou 

ainda proteger uma parte que fosse menor de idade ou que tivesse sido condenada à revelia 

quando estivesse ausente rei publicae causa. Como Gaio nos explica, no entanto, nesses casos 

a restitutio in integrum operava de modo a reiniciar o processo833. Um fragmento de Ulpiano 

evidencia, ademais, que uma restitutio in integrum permanecia um extraordinarium auxilium, 

não um expediente regular do processo privado834. Quanto à fase apud iudicem, por regra, não 

havia no ordo iodiciorum privatorum dos tempos republicanos a possibilidade de apelar da 

sentença de iudices, centumviri e recuperatores fosse em Roma, nos municípios fosse nas 

províncias. A provocatio ad populum republicana, por sua vez, jamais foi uma apelação 

criminal, mas antes, uma prerrogativa de todo o cidadão da civitas contra atos de imperium ou 

coercitio tomadas por um magistrado contra a sua vida. Tratava-se mais de invocar o direito 

do cidadão de ser submetido aos procedimentos dos iudicia populi – e portanto, de submeter-

se à autoridade da res publica – do que de uma apelação tomada no âmbito juridicente. Todos 

esses instrumentos poderiam ser considerados, no máximo, uma forma rudimentar de 

apelação835, como apontou A. H. M. Jones, uma vez que nenhum deles visava alterar o 

conteúdo de uma sententia, mas tão somente atacar um ato de ius dicere ou imperium anterior 

ao iudicium. 

A appellatio do princeps chegava ao ponto de que nem mesmo a restitutio in integrum 

perfectibilizava por si só: para além do efeito de ab-rogar ou anular uma decisão ou ato 

jurídico anterior, a matéria podia ser novamente conhecida e a decisão reformada836.  

 
832 Magistral é, neste ponto, a exposição de R. ORESTANO, L’appello civile 1966, cit. (nota 501), p. 79-94. Vide 

N. PALAZZOLO, Processo Civile, 1991, cit. (nota 501), p. 29-32. R. CRUZ E TUCCI, Jurisdição e poder, 1987, cit. 

(nota 501), p. 23-27.  
833 Gai. 4.125. Veja-se R. ORESTANO, L’appello civile 1966, cit. (nota 501), p. 109-114. J. R. CRUZ E TUCCI – L. 

C. DE AZEVEDO, Lições, 1996, cit. (nota 501), p. 129-131. No caso de dolo mau do juiz, lembram esses autores, a 

parte ainda poderia se valer de uma ação contra o juiz que violou o juramento de seu munus iudicandi e fraudou 

a sentença. A parte poderia, assim, conseguir contra o juiz o quantum ob eam rem aequum videbintur. 

Novamente, não se trata de uma forma de apelação, mas um direito de crédito gerado pelo ilícito.  
834 Ulp. D. 4.4.16pr.  
835 A. H. M. (ARNOLD HUGH MARTIN) JONES, Studies in Roman Government and Law, Oxford, Blackwell, 1960, 

p. 77. Igualmente dispôs R. CRUZ E TUCCI, Jurisdição e poder, 1987, cit. (nota 501), p. 20, nota 68.  
836 M. KASER, Römische Rechtsgeschichte, 1967, cit. (nota 501), p. 111-112 (= Storia, 112). 
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A posição do princeps a partir de Augusto ao mesmo tempo faz referência  e presta 

deferência  à res publica, ao populus e ao Senado837, como que indicando uma posição 

constitucional normalmente inserida no sistema, existindo em paralelo com o ordo iudiciorum 

privatorum e seus magistrados. Ao mesmo tempo, contudo, reafirma-se na prática a posição 

excepcional do princeps na esfera juridicente (“tanto in campo penale quanto in campo civile, 

e tanto in Roma quanto nelle provincie, sia imperiali che senatorie”838) do mesmo modo que 

possuía quanto ao imperium e à auctoritas839. A appellatio funda-se no fato de que, segundo 

Ulpiano, o usus apelandi era instrumento absolutamente necessário para corrigir a injustiça e 

a imperícia dos julgadores840.  

A apelação carrega consigo uma implícita noção de hierarquia na prática juridicente 

que não existia na República. Admite-se que não há nada que, no mundo jurídico, o princeps 

não possa desfazer (mesmo quando ele voluntariamente se abstenha de tal interferência). A 

apelação permitiu aos jurisconsultos clássicos conceberem o princeps como o ponto máximo 

do sistema recursal, validando uma hierarquia juridicente que abarcava em ordem decrescente 

os demais magistrados com imperium (como os governadores de província) e todos aqueles 

que recebiam seus poderes por delegação do imperador841 (desde os prefeitos e novos 

magistrados até os juízes com relação a eles). O mesmo fundamento não vale, naturalmente, 

ao princeps, por não haver uma instância superior apta para receber tal apelação842.   

Como leciona Tuori, “the civil and criminal courts continued to function as they had 

before, only that the emperor had become the supreme and ultimate judge, if he so wished (...) 

the emperor was now the final arbiter and he could be appealed to in all cases”843. A partir 

do momento em que o mesmo princeps detém o imperium maius, tribunicia potestas e a 

auctoritas principis; e que sua posição constitucional inclui uma perene possibilidade de fazer 

 
837 MARIO PANI, Il costituzionalismo di Roma antica, Roma, Laterza, 2010, p. 177-181. Em mesmo sentido L. 

Capogrossi Colognesi refere-se à “arcaicità e modernità del nuovo potere” imperial, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, 

Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 239-243.  
838 R. ORESTANO, L’appello civile 1966, cit. (nota 501), p. 193.  
839 Quanto a ligação entre os três conceitos, veja-se R. ORESTANO, L’appello civile 1966, cit. (nota 501), p. 183-

186; KAIUS TUORI, The Emperor of Law: The Emergence of Roma Imperial Adjudication, Oxford, OUP, 2016, 

p. 111-123.  
840 Ulp. 1 de appell., D. 49.1.1. Em mesmo sentido, Marciano fundamenta a possibilidade de apelação por justa 

causa ou fundada na comprovada violência do juiz (Marc. 1 de appell. D. 49.1.5. Marc. 1 de appell., D. 49.1.7). 
841 Ulp. 1 de appell., D. 49.3.1pr. (“Quod dicitur, eum appellari, qui dedit iudicem, sic accipiendum est, ut et 

successor eius possit appellari. Proinde et si Praefectus Urbi iudicem dederit, vel Praetorio, ipse erit 

provocandus, qui eum dederit iudicem”).  
842 Ulp. 1 de appell., D. 49.2.1pr.-1.  
843 K. TUORI, Emperor of Law, 2016, cit. (nota 501), p. 114 
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correção ou exceção à ordem (ordo)844, duas sendas ficam logicamente abertas: naturalmente, 

a appellatio, mas também uma forma de conhecimento do apelo que faça jus a essa posição 

constitucional. Como lecionou Orestano, appellatio e cognitio extra ordinem nascem 

juntas845.  

A cognitio surge como um procedimento novo. Sem estar sujeito à tradição 

institucional e procedimental de outrora, sua característica mais distinta com relação ao ordo 

privatorum é a abolição do sistema bifásico. Diante do imperador – ou, mais provavelmente, 

diante de um dos seus novos pretores que, por sua vez, também podiam delegar suas funções 

para outros juízes, ou do governador nas províncias – o autor apresentava seu libellus 

conventionis ao réu, em geral com o apoio do juiz (denuntiatio ex auctoritate)846. Embora o 

julgamento fosse marcado para se desenrolar em data marcada, tratava-se da mesma fase e do 

mesmo procedimento: as partes teriam a oportunidade de apresentar suas provas e argumentos 

diante do magistrado-juiz até a prolação da sententia, para a qual caberia apelação para os 

superiores do iudex prolator847.  

Durante o governo de Augusto e, de modo geral, na era júlio-claudiana “appears more 

dependent on the current needs and interests of Augustus rather than anything formalized” 

(…) was probably something beyond the intent of Augustus himself848. Ambas, cognitio e 

appellatio, eram antes um instrumento imperial para intervir – no que fosse necessário – no 

mundo jurídico do que um sistema processual tencionado. Embora a appellatio e a cognitio 

imperial não tenham sido formalizadas com as leges Iuliae iudiciaria, Augusto 

comprovadamente atuou como um órgão extraordinário de julgamento, além de mover o 

tradicional local de atuação dos pretores para o Forum Romanum por ele construído. Suetônio 

nos informa, além disso, que, quanto às appellationes movidas especificamente contra 

 
844 O velho Catão já utilizara o termo extra ordinem para qualificar uma situação na qual um soldado em 

campanha saia da frente de batalha ou da posição que lhe foi designada pelo imperator: “imperator noster, si 

quis extra ordinem depugnatum iuit, ei multam facit”, vide FRH 5, F82. O mesmo ocorre em Liv. 34.15.4 (“si 

quis extra ordinem auidius procurrit, et ipse interequitans sparo percutit et tribunos centiruonesque castigare 

iubet”).  
845 R. ORESTANO, L’appello civile 1966, cit. (nota 501), p. 186-193. Veja-se a apreciação crítica de R. CRUZ E 

TUCCI, Jurisdição e poder, 1987, cit. (nota 501), p. 31-40.  
846 R. CRUZ E TUCCI, Jurisdição e poder, 1987, cit. (nota 501), p. 27-31. J. R. CRUZ E TUCCI – L. C. DE AZEVEDO, 

Lições, 1996, cit. (nota 501), p. 47-49, 137-152.  
847 A menos que o próprio princeps, ao designar o juiz da causa, entendesse ser extensível sua proibição de 

apelação ao próprio iudex, como se fez no reinado de Marco Aurélio (vide Ulp. 1 de appell., D. 49.2.1.4).   
848 K. TUORI, Emperor of Law, 2016, cit. (nota 501), p. 120. Em mesmo sentido N. PALAZZOLO, Processo Civile, 

1991, cit. (nota 501), p. 40-41. J. R. CRUZ E TUCCI – L. C. DE AZEVEDO, Lições, 1996, cit. (nota 501), p. 139. 
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sentenças do procedimento formulário, Augusto preferia delegá-las ao pretor urbano849. A 

atividade judiciária se tornou parte do quotidiano dos imperadores júlio-claudianos e 

flavianos850. A cognitio imperial também foi se alargando à medida que foi abarcando novas 

matérias de direito ou que, diante da complexidade, eram criados magistrados e oficiais 

considerados delegados do imperador para lidar com matérias específicas, como o pretor 

fideicomissário. 

O principado de Adriano é um ponto alto nessa trajetória. A tarefa legada ao 

jurisconsulto Sálvio Juliano de edificar o Edictum perpetuum aponta o fim de um ius 

edicendi, que já era muito pouco autônomo e produtivo comparado ao que fora nos seus dois 

primeiros séculos. O mesmo Adriano instituiu formalmente o consilium principis como 

instância administrativa para supervisionar a aplicação do edito pretoriano e controlar 

quaisquer alterações que fossem necessárias e fixou, de outro lado, critérios para a concessão 

do ius publice respondendi. A ossificação do Edito também veio ao encontro das exigências 

de harmonização e previsibilidade das decisões jurídicas no maior Imperium que Roma já 

governara. Uma vez que o princeps se tornara, por vias diretas ou indiretas, o vértice da 

criação do direito nos séculos I e II d.C. (constitutiones, epistulae, rescripta, decreta, 

mandata, e a transformação dos responsa prudentium em uma função pública)851, o exercício 

cumulado do ius dicere e do imperium pretoriano se tornaram anacrônicos e deram lugar à 

burocracia da Chancelaria imperial852. À época de Marco Aurélio, novas disposições acerca 

da cognitio extra ordinem eram acrescidas para tentar manter o sistema apto a lidar com a 

imensa demanda jurídica do Império.  

 
849 O historiador Dion Cássio é o único autor antigo a fazer alusão a um reconhecimento formal, institucional e 

eventualmente legislativo da posição juridicente de Augusto. Segundo o historiador, na mesma ocasião em que 

Augusto teve reconhecida sua tribunícia potestas (32 a.C.) teria lhe sido reconhecido o poder de julgar, como 

uma superior instância, as decisões de quaisquer tribunais (calculus Minervae). Não havendo qualquer referência 

do próprio Augusto no Res Gestae, nem em nenhuma outra fonte a respeito do princeps, os romanistas tendem a 

considerar que esta passagem meramente enfatiza o ius auxilii de Augusto em virtude de sua potestade 

tribunícia.  Suetônio e Valério Máximo, por sua vez, evidenciam a atuação judicante do imperador. Cass. Dio, 

51.19.7; 53.17.5-7; 55.27. Suetônio, Aug. 33. Val. Max. 7.7.3-4. R. ORESTANO, L’appello civile 1966, cit. (nota 

501), 1966, p. 172-177. K. TUORI, Emperor of Law, 2016, cit. (nota 501), 2016, p. 105-125. C. A. BÖTTCHER, 

História da Magistratura, 2011, cit. (nota 501), p. 178-180.  
850 Não parece necessário enumerar as fontes que fazem referência à vasta política judiciária e a atividade 

juridicente dos imperadores, pois essa tarefa é cumprida com maestria nas pesquisas de Orestano (1966), 

Palazzolo (1991) e Tuori (2016), e as principais fontes a esse respeito são de citação comum entre os romanistas. 

Salientamos tão somente que uma característica comum dos imperadores de Tibério até Adriano foi a extensão 

da cognição da apelação pelo imperador para a ordo iudiciorum privatorum como um todo, assim como às 

decisões juridicentes que passam à competência do Senado no começo do Principado e igualmente para decisões 

tomadas por magistrados nas províncias. Acrescente-se a tudo isso a produção normativa imperial. 
851 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 254-255, 301-304.  
852 N. PALAZZOLO, Processo Civile, 1991, cit. (nota 501), 1991, p. 60-75. 
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3.2.Em Roma: os auxiliares e delegados do princeps 

3.2.1. Velhos magistrados e novos pretores (fideicommissarii, tutelaris, de liberalibus 

causis) 

As magistraturas republicanas titulares de funções juridicentes não desapareceram em 

um estalo, mas desde Augusto, suas competências ou atribuições foram sendo paulatinamente 

revogadas ou alteradas em favor de novos postos.  

Os pretores urbano e peregrino mantiveram suas funções até o Edictum perpetuum, 

enquanto o ordo iudiciorum privatorum coexistia com a cognitio extra ordinem, enquanto os 

pretores eram mobilizados pelos imperadores para tal função. Como apontou Suetônio, o 

próprio Augusto incumbia o pretor urbano, através de delegação, da função juridicente de 

apreciar as apelações a ele destinadas853. O pretor peregrino teve, até mesmo, sua esfera de 

competências formalmente ampliada, tornando-se praetor qui inter cives et peregrinos ius 

dicit no principado de Augusto, e as funções juridicentes desempenhadas pelos edis curuis e 

plebeus foram transferidas e incorporadas às funções dos dois pretores854. No entanto, o ius 

dicentis officium dos pretores clássicos não se sobressai muito além do século I d.C., 

especialmente depois da fixação do consilium principis de Adriano855.  

As demais magistraturas foram afetadas mais radicalmente no que toca à sua 

capacidade juridicente. O destino dos pretores que se ocupavam da presidência das 

quaestiones é mais obscuro. Certamente, suas atividades diminuíram com a grande diluição 

das cortes por Augusto e, de modo geral, pela abolição do sistema ao longo do primeiro 

século. Uma vez que o número total de pretores não diminuiu856, F. de Martino aponta que a 

única conjectura possível é que tenham mantido suas funções nas quaestiones enquanto ainda 

existiam857. Já os tribunos da plebe, existindo formalmente durante o Principado, perderam 

qualquer papel de relevo como aquele exercitado diante dos iudicia populi e da primeira 

 
853 Suet. 33.1-3. Cass. Dio, 55.33.5.  
854 Os edis perderam suas funções juridicentes, porque as funções financeiras já não mais lhes pertenciam. Por 

fim, os novos cargos como os curatores aquarum, os praefecti frumenti dandi e o praefectus annona absorveram 

as funções administrativas restantes. É possível que tenham mantido a vigília das áreas sepulcrais que detiveram 

outrora (Ov. Fasti v. 663-664). Os edis permaneceram responsáveis pela organização quotidiana dos mercados e 

a supervisão dos pesos e medidas, mas não há indicação de atividade edilícia até o fim oficial da magistratura em 

finais do século III da era Cristã. F. SERRAO, La “iurisdictio”, 1954, cit. (nota 501), p. 139. F. SERRAO, Il 

modello di costituzione, in A. SCHIAVONE (a cura di), Storia giuridica, 2016, p. 47. HÉLCIO M. F. MADEIRA, 

História da Advocacia, 2002, cit. (nota 501), p. 31.  
855 J. R. ROBLES, Magistrados, 2019, cit. (nota 501), p. 75-79. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, 

cit. (nota 501), p. 304-310.  
856 Pompônio faz referência a 16 pretores nomeados por Augusto (Pomp. lib. sing. Ench., D. 1.2.2.32), número 

ampliado para dezoito após Cláudio (Pomp. lib. sing. Ench., D. 1.2.2.34).  
857 F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. IV, p. 623.  
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quaestio repetundis – também sua intercessio ou seu ius auxilii perderam a razão de ser com a 

absoluta tribunícia potestas do imperador858. Os decemviri stlitibus iudicandis tiveram sua 

competência juridicente transferida para os recuperatores, cabendo-lhes apenas a convocação 

dos centúviros para presidir as hastas. Da suprema magistratura curul republicana, os 

cônsules, através da lex Aelia Sentia (4 d.C.), se resumem à instância de ações da lei ligadas à 

manumissão.  

Os imperadores adotaram recorrentemente a medida de criar novos cargos para 

incumbir-lhes atividades juridicentes específicas, como informa Pompônio859. Estes não eram 

mais os magistrados eleitos pelos comitia e “solo nel nome analoghi all’antica pretura; in 

realtà erano organi unici, funzionari imperiali per la elaborazione del nuovo diritto”860. 

Como eram delegados do princeps, seus procedimentos estavam inseridos na cognitio extra 

ordinem e eram passíveis de appellatio. 

O praetor aerarii foi criado por Augusto em 23 a.C. para gerir o aerarium Saturnini 

no lugar dos questores. A magistratura foi mais bem estabelecida por Nero (56 d.C.), cabendo 

aos dois praefecti aerarii Saturnini, selecionados entre os senadores, tinham competência 

juridicente em atos envolvendo bens confiscados por condenados (bona damnatorum), bens 

de herança vacante (bona vacantia) e bens destinados à incapaz (bona caduca)861. O praetor 

fiscalis, criado durante o breve governo de Nerva (96-98 d.C.), veio a centralizar as 

controvérsias envolvendo o fiscus Caesaris em toda a Itália, até então, solucionadas por meio 

de procuratores fisci, delegados do princeps862.  O praetor fideicommissarius foi criado pelo 

imperador Cláudio e recebeu a competência relacionada a todos os fideicomissos, uma 

matéria que, desde Augusto, chamava a atenção dos imperadores863. O praetor de liberalibus 

 
858 D. FAORO et al, L’amministrazione dell’Italia, 2018, cit. (nota 501), p. 57. F. DE MARTINO, Costituzione 

romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. IV, p. 626-629. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. 

(nota 501), p. 234-235.  
859 Pomp. Lib. sing. Enchir., D. 1.2.2.32. M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, 1996, cit. 

(nota 501), p. 539. De Martino, vol. IV, p. 621-626. J. R. ROBLES, Magistrados, 2019, cit. (nota 501), p. 105-

113.  
860 F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. IV, p. 624.  
861 Dio Cass. 53.32.2. Tac. Ann. 13.28-29.  
862 Pomp. lib. sing. Ench., D. 1.2.2.32 (“… et adiecit divus Nerva qui inter fiscum et privatos ius diceret”).  
863 Cláudio criou dois pretores fideicomissários, mas o cargo se tornou único com Tito (Suet. Claud. 23.1. Pomp. 

lib. sing. Ench., D. 1.2.2.32). As referências expressas quanto ao julgamento de Augusto de dois fideicomissos se 

encontram nas Institutas de Justiniano (I 2.23.1, 2.25pr.), tendo sido registrado em um deles o papel do consilium 

de juristas de Augusto para avaliar o codicilo de Lentulo instituindo-lhe herdeiro. Antonino Pio, por sua vez, 

delegou um caso de fideicomisso envolvendo um grupo de libertos diretamente aos cônsules (D. 34.1.3), quando 

não atuando mais enfaticamente através de rescripta aos juízes (C. 6.54.1). Tem-se registro do julgamento 

pessoal de Marco Aurélio em um fideicomisso envolvendo a ex-esposa de um senador grego (D. 36.1.23pr), 

assim como de Séptimo Severo em um caso envolvendo manumissão fideicomissária (Paul. 3 decr., D.40.5.38). 
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causis tinha atribuição sobre os casos envolvendo a liberdade de um indivíduo864, assumindo, 

assim, as funções dos decemviri stlitibus iudicandis. O praetor hastarius, por sua vez, 

sucedeu também os decênviros na atividade de presidir das hastas865. O praetor tutelarius foi 

criado no reinado de Marco Aurélio para presidir quaisquer procedimentos envolvendo a 

tutela, incluindo as funções qualificadas como de jurisdição voluntária866.  

O curator aquarum era indicado pelo princeps e recebeu as incumbências 

administrativas ligadas à regulação do sistema hídrico de Roma, esta disciplinada no começo 

do Principado pela lex Quinctia de aquaeductibus (9 a.C.). As notícias de Sexto Júlio 

Frontino – que ocupou ele mesmo o cargo no começo do século II d.C. – indicam que o 

curator aquarum exercia correspondente poder administrativo-juridicente ligado às suas 

atribuições (análogo aos poderes anteriores dos edis), podendo interromper o abastecimento 

ou mesmo confiscar uma propriedade privada que se beneficiasse da captação fraudulenta do 

sistema hídrico867.  

 

3.2.2. As prefeituras imperiais 

As prefeituras constituem o exemplo mais nítido da lógica hierárquica dos officia 

criados ao longo do Principado. Como destacou L. Capogrossi Colognesi, “a differenza delle 

magistrature repubblicane, tutti questi funzionari erano direttamente nominati dal principe e 

ne dipendevano integralmente, anzitutto per la retribuzione”868. A maior parte das 

praefecturae foi inaugurada para desempenhar atividades civis ou militares em nome do 

princeps, mas rapidamente avocaram para si as atividades judicantes que fossem conexas com 

as suas atribuições principais.  

Por nomeação do imperador e delegação de seus poderes, a custodia urbis e a tutela 

rei publicae se tornaram as incumbências de um renascido praefectus urbis a partir de 

Augusto869. As suas principais atividades diziam respeito ao policiamento da cidade através 

das coortes urbanas, além de outras atividades ligadas à gerência dos espaços públicos para 

garantir a quietude pública da cidade. O prefeito da Urbe recebia os símbolos de distinção 
 

864 Alex. Sev. (223 d.C.), C. 4.56.1.   
865 Gai. 4.16. Siet. Aug. 36.  
866 Ulp. De off tut., Frag. Vat. 173-211. Hist, Aug, Vita Marci, 10.  
867 Front. De aquae., 97.3-4; 99.3-4; 103-118. 129.5.9-11. 
868 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 238.  
869 Augusto fez duas nomeações para praefecti urbi: em 26 a.C. nomeou Valério Messala Corvino e em 16 a.C. 

Tício Statílio Tauro, ambos tendo permanecido pouco tempo nessas incumbências (Tac. Ann. 6.11.3.). Em 13 

d.C. o primeiro praefectus urbi de caráter permanente foi nomeado por Tibério.  
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típicos das antigas magistraturas curuis (envergava a toga pretexta, a sella curulis e os fasces), 

possuía dignitas e potestas870.  

O praefectus urbi atuou, por extensão lógica, no âmbito da persecução criminal dos 

crimina ligados à ordem e à fiscalização policial dentro de Roma e em uma extensão de até 

cem milhas da cidade871, tendo sido a sua ascensão a principal razão para o declínio das 

quaestiones perpetuae.  Como se evidencia ao longo dos fragmentos da monografia de officio 

praefect urbi de Ulpiano (D. 1.12.1) gradualmente, o praefectus urbi acresceu à sua 

competência juridicente outras matérias, geralmente ligadas a danos ou pequenos delitos 

cometidos por escravos, associações com collegia illicita, bem como os interditos unde vi e 

unde vi armata e a responsabilidade do falso testamentário. As funções do prefeito da cidade 

podiam ser delegadas também pelo praefectus, e uma carta do jovem Plínio registra o 

surgimento de um consilium próprio para o auxílio do praefectus urbi em suas tarefas 

judicantes872. Sendo considerado uma instância superior ao praefectus annonae e ao 

praefectus vigilum, a apelação contra decisões desses dois prefeitos passavam primeiro pelo 

praefectus urbi antes de, eventualmente, alcançarem o princeps.  

O praefectus annonae e o praefectus vigilum surgiram respectivamente para 

administrar a distribuição de víveres (cura annonae) e para reorganizar a atuação preventiva 

no controle de incêndios873, tarefas que estiveram ligadas aos questores, aos edis e aos tresviri 

capitales. Em matéria jurisdicional, o prefeito annonae era responsável por presidir os 

procedimentos dos delitos de fraude ao abastecimento de alimentos da cidade ou à qualidade 

dos produtos, bem como delitos cometidos pelos produtores ou vendedores desses produtos 

(crimen annonae) e daqueles que transportavam a mercadoria por navio874. O praefectus 

vigilum tinha cognitio de matérias e delitos que afetavam a ordem pública (não apenas 

incêndios, mas também roubos, arrombamentos, receptadores de bens, sequestradores) assim 

como o praefectus urbi: os delitos mais graves, especialmente os dolosos, eram levados ao 

 
870 F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. IV, p. 641-647. L. CAPOGROSSI 

COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 245-247.  
871 Ulp. lib. sing. de off. praef. urb., D. 1.12.1.1pr (cf. ibid., D. 1.12.1.4 e Ulp. 2 ad Ed., D. 1.12.3). A menção de 

Ulpiano à cognição criminal de todos os delitos em Roma ou na Itália diz respeito à etapa avançada do 

praefectus urbi na dinastia dos Severo. Ver ainda D. 1.12.1.13-14. Tac. Ann. 14.4-41.  
872 Pli. Epist. 1.20.  
873 Especificamente quanto aos praefecti vigilum, o jurisconsulto Paulo registra que diante de diversos casos de 

incêndio em um único dia, Augusto tomou como prioridade organizar uma instância organizada e especializada. 

Desta feita, assim como o praefectus urbi era o encarregado das cohortes urbanae, o praefectus vigilum 

comandava as cohortes vigilum criadas após o grande incêndio (64 d.C.) de seu reinado. Paul. lib. sing. de off. 

praef. vig., D. 1.15.1 e D. 1.15.3pr, com o acréscimo de Ulp. de off. praef. vig., D. 1.15.2.  
874 A atuação do praefectus annonae se encontra disciplinado nos fragmentos em D. 48.12.  
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prefeito da Urbe, enquanto o praefectus vigilum se encarregava dos delitos menos graves ou 

culposos875.   

O praefectus praetorium criado por Augusto (2 a.C.) era o comandante das nove 

cohortes praetoriae aquarteladas na castra praetoria. Era, por excelência, o principal 

delegado do princeps no imperium militar, similar àquilo que o magister equitum 

representava para os ditadores, como descreveram Pompônio e Arcádo Carísio876. Em um 

primeiro momento, portanto, como qualquer comandante militar o prefeito do pretório era 

aquele competente para julgar os delitos militares de sua tropa; não obstante, o prefeito do 

pretório atuava no âmbito criminal de todo o território da península. No curso dos séculos II e 

III d.C. o praefectus praetorium ingressou no consilium principis e já representava também a 

principal instância para o recebimento de apelações de toda a Itália, respeitada a competência 

do praefectus urbi877. Suas sentenças eram consideráveis inapeláveis – prerrogativa do 

princeps e somente com o praefectum praetorium compartilhada – e inatacáveis pela 

restitutio in integrum878.  

 

3.3.Fora de Roma: o ius dicere nos confins do Império 

3.3.1. A descentralização da cognitio imperial nos munícipios: legati pro praetore, 

procuratore Caesaris, iuridici e correctores 

O imperador Adriano realizou uma grande viagem de reconhecimento por todas as 

províncias romanas entre 121-125 e, ao retornar para a península, tomou a mesma medida e 

viajou pelo interior da Itália entre 125-127. Entre as medidas de reforma administrativa 

tomadas após sem retorno em 127, Adriano dividiu o Império em quatro distritos, atribuindo a 

cada um deles, e nomeou quatro legati Augusti pro praetore879 – escolhidos entre senadores 

de status consular, ressuscitando a velha denominação republicana pro praetore – para, 

através da delegação de seu poder juridicente, pudessem espraiar a administração do direito (e 

especialmente da cognitio) através da península itálica.  

 
875 Jul. 22 dig., D. 47.2.57.1. Paul. lib. sing. de off. praef. vig., D. 1.15.3.1. Ulp. lib. sing. de off. praef. vig., D. 

1.15.4.  
876 Pomp. lib. sing. Ench., D. 1.2.2.19. Arc. Char. lib.sing. de off. praef. prate. D. 1.11.1pr, D. 1.11.1-2.  
877 F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. IV, p. 647-652. R. CRUZ E TUCCI, 

Jurisdição e poder, 1987, cit. (nota 501), p. 52-54.  
878 R. CRUZ E TUCCI, Jurisdição e poder, 1987, cit. (nota 501), p. 55-58.  
879 Suet. Hadrian. 22.13 (“Quattuor consulares per omnem Italiam iudices constituit”).  
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Embora não seja possível atestar, com certeza, as motivações de Adriano, é certo que 

aquele imperador pôde testemunhar em sua longa viagem pela península itálica que, para uma 

imensa terra Italia, havia agora um número bastante restrito de magistrados dotados de 

imperium. Pouco mudara no tocante ao ius dicere nos municípios e colônias dentro da 

península itálica ao longo do primeiro século do Império: os magistrados municipais 

continuaram se valendo do processo formular para todos os casos que não excedessem o valor 

máximo de causa das cortes municipais. Tudo aquilo que escapasse ou sobressaísse à 

competência dos magistrados municipais – e os imperadores não tinham motivo para 

aumentar a autonomia juridicente dos municipia – tinha que ser levado a Roma880. Por essa 

razão, é provável que Adriano tivesse em mente não apenas pela conveniência de seus 

súditos, mas os interesses da própria administração da Itália. Nenhum dos seus legati Augusti 

pro praetore era magistrado por conta da função, ainda que, por serem escolhidos entre 

senadores curuis, fossem por vezes chamados também de consulares.  

Também os procuratores Caesaris, estritamente vinculados à tarefa de gerir os 

negotia Caesaris881, podiam receber incumbências juridicentes. Sua delegação e nomeação 

ocorria para que atuassem em uma particular região (circunscrevendo-se a uma subdivisão 

específica: regio, saltus, tractus, praedia, fundus etc.) e por um período de tempo 

estipulado882. Quando tal delegação ocorria, o procurator supervisionava a região e, com isso, 

possuía competência juridicente quanto às questões ligadas aos escravos e libertos 

empregados na região, assim como podia manumitir e adir a herança883. 

 
880 F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. IV, p. 696-700. W. ECK, L’Italia 

nell’Impero, 1999, cit. (nota 501), p. 253-257. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), 

p. 213-216, 272-289.  
881 Ulp. 16 ad Ed., D. 1.19.1.1 (“... cum negoium Caesaris gerens consensu ipsius tradit ... nom alienare ei rem 

Caesaris, sed diligenter gerere commissum est”).  
882 Sob a base de uma estátua de Caio Júlio Próculo (cônsul de 109) encontrada na cidade de Âncio se registrou 

que Próculo foi legati pro praetore regionis Transpadanae, o que cronologicamente significaria que foi um dos 

legati Augusti de Adriano. Quanto a este mesmo legatus pro praetore, uma carta de Marco Cornélio Fronto (95-

165 d.C.) – funcionário de Antonino Pio e um dos tutores do imperador Marco Aurélio – registrou a principal 

ocupação daquele legatus quando estava em serviço na região Transpadanae: investigar e julgar membros da 

ordem dos decuriões municipais. “Proculus homo ingenio ad cetera remisso et delicato, sed in sententiis 

dicundis ad poeniendum paulo durior et infensior et infestior (...) male maledico; plerique ad cetera viri minime 

severi inlautius prolati, in judicando asperi tamen in eadem dignitate fuere, videlicet spectantes, ut pro 

severitate, qua carebant, obtensui saevitias subornarent”, vide Fronto, ad am. lib, 2.7.19, in finis. 

Interessantemente a informação contida na carta se prestava para aconselhar seu destinatário – o então legati 

Auguti Árrio Antônio – a cumprir semelhante função (o que, ao final, cumpriu-se, sendo o responsável pelo 

julgamento e subsequente exílio do decurião da cidade de Concórdia, Volumínio Sereno). Especificamente 

quanto a Próculo e Antônio, veja-se W. ECK, L’Italia nell’Impero, 1999, cit. (nota 501), p. 269-271.  
883 Ulp. 6 lib. ad ed., D. 1.19.1.2 (quanto ao hereditatem adire e heredem facere); Marc. lib. sing. de delat., D. 

49.14.22pr-3 (o procurator é o responsável pela alienação de bens em proveito de César, não sendo ela objeto de 

controvérsia ou estando penhorada a terceiro); Paul. 3 decret., D. 49.14.50 (competência para controvérsias 



287 

 

Os quatro iuridici (legati iuridici ou ainda consulares por compartilharem o status 

consular) foram criados no bojo da continuidade da descentralização da administração do ius 

de Marco Aurélio para substituir os legati pro praetore na função de iura reddere884. Tanto 

para os legati quanto para os iuridici, não possuímos uma definição completa de suas 

competências. Ao contrário dos novos pretores ou prefeitos, tanto os legati Augusti quanto os 

iuridici, ao que tudo indica – e as fontes, infelizmente, são bastante obscuras a respeito de sua 

competência e atuação, uma vez que os iuridici já não existiam no tempo da compilação de 

Justiniano – tinha por atuação principal o ius dicere imperial na Itália através do critério 

distrital. Cabendo Roma (urbica dioceses) aos magistrados da Urbe (pretor urbano, praefecti 

etc.), os iuridici deveriam dividir entre si os outros quatro distritos (Transpadana; Aemilia-

Liguria-Etruria; Flaminia-Umbria-Picenum; Apulia), com todos os municipia e coloniae 

inclusos em cada circunscrição885. É certo que atuavam em matéria fideicomissária, na 

adoção, na nomeação de tutores, em atos de jurisdição voluntária e para processos movido 

 
quanto a imóveis adjudicados aos colonos); Pap. Just., 2 de Const., D. 50.1.38.1 (competência para supervisão e 

intervenção nos casos de danos ao fisco cometidos por membros da ordem municipal dos decuriões, cf. Fronto, 

ad am., 2.7.19, que faz referência à mesma atividade quanto ao legatus pro praetore Júlio Próculo); Ulp. de off. 

praet. Tut., Frag. Vat. 232 (jurisdição voluntária do iuridicus).  
884 Hist. Aug., Marc. 11.6 (“Datis iuridicis Italiae consuluit ad id exemplum, quo Hadrianus consulares viros 

reddere iura praeceperat”). As evidências epigráficas ajudam a perceber a periodização dos legati e sua 

transição para os iuridici. Uma inscrição encontrada em Cápua junto ao nome de Lúcio Vitrásio Flamínio – 

cônsul (122 d.C.), procônsul da África (137-138) e mais importante, o futuro imperador Antonino Pio entre 138-

161 – registra que ele foi a mando de Adriano o legatus pro praetore Italiae Transpadanae em 217 (CIL X 3870 

= 4414). Outros exemplos no Corpus Italicus são o procurator regionais Calabricae e o procurator saltum 

Apulorum. Vide CIL X 6658; CIL X 1795; CIL IX, 784, respectivamente. No começo do século III as inscrições 

registram apenas iuridici, como o iuridicis per Calabriam, Lucaniam, Apuliam, Bruttios, Q. Sérveo Fusco 

Corneliano, inscrita em algum momento entre 200-210; e as inscrições de dois iuridici instituídos por Caracalla 

em 212 d.C., Lúcio Ânio Honorato, iuridicus per Flaminiam et Umbriam, e Quinto Herênio Sílvio Máximo, 

iuridicus per Calabriam, Lucaniam, Bruttios. Vide CIL VIII 22721; CIL III 6154; CIL IX 2213, respectivamente. 

As mudanças no título, no entanto, talvez ainda não possam ser inseridas em uma cronologia exata. Veja-se que 

ainda na metade do século III d.C. um mesmo indivíduo, o poeta e decurião M. Cecílio Novatiliano, é 

referenciado em duas inscrições ora como iuridicus Apuliae et Calabriae, ora como praefectus iuris dicundi 

Calabriae (CIL IX 1572; CIL IX 1571). Em especial sobre os procuratores imperiais e a sutil distinção entre eles 

e os legati pro praetore, veja-se JESPER CARLSEN, Vilici and Roman Estante Managers until AD 284, Roma, 

L’Erma di Bretschneider, 1995, p. 159-166. A análise detida de todas as inscrições na Itália durante o reinado de 

Marco Aurélio feita por M. Corbier é preciosa para os mesmos fins: CORBIER MIREILLE, Les circonscriptions 

judiciaires de l'Italie de Marc-Aurèle à Aurélien, in Mélanges de l'École française de Rome, Antiquité, t. 85, n. 2 

(1973), p. 609-690. 
885 As fontes não atestam, no entanto, que se tratasse de uma divisão territorial de competências análoga a que 

conhecemos na jurisdição hodierna. Prova disto é que os legati Augusti e iuridici não fixavam uma sede distrital, 

mas atuavam de modo itinerante, sujeitos à demanda e ao mando, enquanto os procuratores Caesaris estavam 

mais vinculados às instruções do que efetivamente com a região. Todos os legati iuridici possuíam as mesmas 

atribuições e competências, de modo que a divisão distrital parece ser antes um critério geográfico variável, uma 

instrução de direção, e não uma fixação de competência. Veja-se D. FAORO et al, L’amministrazione dell’Italia, 

2018, cit. (nota 501), p. 129-132. F. SERRAO, Il modello di costituzione, in A. SCHIAVONE (a cura di), Storia 

giuridica, 2016, p. 90. Clemente, p. 631-632. N. PALAZZOLO, Processo Civile, 1991, cit. (nota 501), p. 89-93. F. 

DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. IV, p. 383-392. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, 

Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 238-238. 
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contra os membros do ordo decurionum dos municípios itálicos886. Por volta da metade do 

século III d.C., os iuridici foram substituídos pelos correctores, título introduzido ainda na 

dinastia dos Severo887.  

 

3.3.2. Procônsules, praeses provinciales e o praefectus Aegypti 

À medida que a necessidade de travar guerras foi se tornando a exceção para os 

governadores de província, mais urgentes se tornavam os conflitos locais888 e, no que tange 

aos interesses dos imperadores desde Augusto, o exercício dos deveres jurisdicionais dentro 

das províncias. No começo do Principado, o Senado reteve, por algum tempo, a incumbência 

de nomear aqueles que governariam as províncias senatoriais. Desse modo, eram chamados 

de proconsules aqueles ex-cônsules ou ex-pretores nomeados pela ordem senatorial nos 

termos definidos pela lex Pompeia. O termo legatus Augusti, em seguida praeses – título que 

acabaria por se tornar a regra ao longo do tempo – fazia referência àqueles nomeados pelo 

princeps para exercer o imperium em seu nome nas províncias imperiais889.  

No começo do Principado, os prócônsules encarregados das províncias senatoriais 

possuíam imperium menor (imperium pro praetore) do que os praeses, mesmo que a estes 

fosse atribuído o papel de delegados do imperium dito ad similitudem proconsulis (que, nos 

termos de Ulpiano, se situava abaixo apenas do imperium proconsulare do próprio princeps) e 

 
886 Paul. 15 resp. D. 40.5.41.5 (para a atuação fideicomissária). Ulp. 26. lib ad. Sab., D. 1.20.1 (para adoção). 

Ulp 39 lib. ad Sab., D. 1.20.2; Paul. 9 lib. resp., D. 26.5.24; Ulp. 36 ad Ed. D. 27.8.1.10. (para a datio tutoris, 

com funções análogas ao praetor tutelaris e ao governador de províncias).  
887 O título de corrector na era dos Severo era aplicado em sinonímia a iuridicus, vide CIL X 5398, que registra 

em 215 d.C. Caio Suétrio Sabino (cônsul em 214 e já tendo e e já tendo sido iuridicus per Aemiliam et Liguriam 

em 211) da seguinte forma: “electus corrector ad corrigendum statum Italiae”.  
888 Tac. Ann. 1.2.  
889 Augusto titularizava o imperium pro consulare desde suas primeiras reformas na constituição política de 

Roma (27 a.C.). Embora esse poder tivesse a mesma designação dos tempos republicanos (como o próprio 

imperium pro praetore que assumiu, ainda como Otaviano, por concessão do Senado), não era o caso de 

Augusto: incluía sem definição de tempo o comando militar de qualquer província para os fins de pacificação 

após a guerra civil. Depois de 23 a.C. seu poder foi qualificado como imperium maius (também dito infinitum), 

não limitado às províncias de César e podendo ser exercido normalmente nas províncias senatoriais, garantindo-

lhe ainda posição hierarquicamente superior a qualquer governador de província. A posição política de Augusto 

não tinha par: era superior mesmo àquela de Agripa, reconhecido desde 23 a.C. como titular de imperium pro 

consulare minus pelo próprio Augusto para administrar as províncias do Oriente. O imperium (pro consulare) 

maius de Augusto fundamentava a delegação do imperium aos governadores de províncias, assim como sua 

permissibilidade ao permitir que o Senado indicasse os proconsules (algo que, pelo mesmo fundamento, poderia 

ser retirado). Sobre o tema, indispensáveis as referências a seguir: F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-

1975, cit. (nota 501), vol. IV, p. 153-167, 172-192. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. (nota 

501), p. 289-293. J. S. RICHARDSON, Roman provincial administration, 2001, cit. (nota 501), p. 59-69. A. H. M. 

JONES, Studies in Roman Government, 1960, cit. (nota 501), p. 1-17 (“The Imperium of Augustus”). J. R. CRUZ E 

TUCCI – L. C. DE AZEVEDO, Lições, 1996, cit. (nota 501), p. 163-167. A. BERGER, Dictionary of Roman Law, 

2014, cit. (nota 501), p. 493-494 (v. imperium maius), p. 653 (v. pro consule). 
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sua iurisdictio plenissima por delegação pelo tempo determinado pelo imperador890. Por conta 

dessa distinção, a princípio, apenas os proconsules de províncias senatoriais podiam delegar o 

ius dicere aos seus próprios legati891.  As diferenças entre proconsules e legati começam a se 

diluir juntamente com a diminuição da relevância da distinção entre províncias senatoriais e 

imperiais, fixando após a metade do século II e ao longo do século III d.C. um regime jurídico 

basicamente único para o praeses provincial892.  

Como escreveu Ulpiano a propósito do poder geral investido naqueles que regem uma 

província, “qui universas provincias regunt, ius gladii habent et in mellum dandi potestas eis 

permissa est”893. Desde os tempos republicanos, aquele que recebia a incumbência de 

governar a província o fazia de modo amplo, coadunando funções que em Roma eram 

repartidas entre várias magistraturas. O praeses titularizava a potestas, o imperium e o 

comando militar, podia exercer o ius gladii, toda a administração fiscal e patrimonial da 

província, era o centro da iurisdictio e tinha a faculdade de realizar uma série de atos jurídicos 

do escopo da jurisdição voluntária894. O grande número de rescripta destinados aos 

governadores de província revela o interesse imperial de manter os governadores sob 

controle; na mesma toada, jurisconsultos como Papiniano, Paulo, Ulpiano e Macer se 

dedicaram à escrita dos livros e manuais que instruiriam o governador a reger sua província 

nos moldes adequados895. 

O governador de província usava de sua jurisdição para atuar no processo formular, 

aplicando-o nos termos do edito provincial na fase in iure e nomeando os juízes do album 

iudicium da província896. Seus editos, fórmulas e estipulações eram obrigatórios na aplicação 

do direito nas colônias, como dispõe um fragmento da lex Irnitana. O governador também 

podia atuar na cognitio extra ordinem – uma vez que era o representante provincial do 

princeps –, atuando naqueles casos que em Roma ficavam ao cargo dos praefecti, cônsules, 

 
890 Ulp. 15 ad Ed., D. 1.17.1; Ulp. 39 ad Ed. D. 1.18.4 (“Praeses provinciae maius imperium in ea provincia 

habet omnibus post principem”); Ulp. 39 ad ed., D. 1.16.8 (“Et ideo maius imperium in ea provincia [proconsul] 

habet omnibus post principem”), todos quanto ao imperium do praeses e dos prócônsules. Ulp 2 de off. proc. D. 

1.16.7.2 (“Cum plenissimam autem irusidictionem proconsul habeat, omnium partes, qui Romae vel quase 

magistratus vel extra ordinem ius dicunt, ad ipsum pertinent”), quanto à iurisdictio.  
891 Ulp. 1 de off. procons., D. 1.16.4.6. Ulp. 1 de off. procons., D. 1.16.6.1. Pap. 1 quaest., D. 1.21.1pr.-1.   
892 Macer 1 de off. praes., D. 18.18.1 (“Praesidis nomen generale est eoque proconsules et legati Caesaris et 

omnes provincias regentes, licet senatores sint, praesides appellantur : proconsulis appellatio specialist est”). 
893 Ulp. 1 op., D. 1.18.6.8.  
894 Podendo praticar atos de manumissão (Jul. 42 dig., D. 40.2.5. Gai. 1 rer. quotid. sive Aur., D. 49.2.7. Paul. 50 

ad Ed., D. 50.2.17. Mod. 1 pand., D. 40.2.21, este último quanto ao praefectus Aegypti), nomeação de tutores 

(Cels. 3 dig., D. 1.18.17; Ulp. 1 omn. trib., D. 1.18.5), adoção (Ulp. 26 ad Sab., D. 1.18.2).  
895 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 310-313.  
896 Paul 2 ad ed., D. 1.16.12 (iudicis dandi licentia, tanto ao praeses quanto aos seus legados).  
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dos novos pretores e outros juízes897, e era a instância competente para receber apelações das 

decisões tomadas em âmbito municipal, enquanto suas próprias decisões poderiam ser 

apeladas perante o princeps898. Recebia no âmbito da repercussão penal as mesmas 

competências exercidas pelos diferentes praefecti em Roma (exercitio iudicii publici), e 

embora suas decisões capitais fossem apeláveis ao princeps da mesma maneira, extinguira-se 

a velha provocatio ad populum republicana899. 

Assim como no caso do princeps, era do arbítrio do governador de província eleger os 

casos que seriam apreciados pessoalmente, aqueles que seriam encaminhados aos magistrados 

locais e aqueles que, por sua faculdade de delegação, seriam resolvidos por um legati, iudex 

pedaneus ou mesmo um iuridicus provincial900. Desenvolveu o governador ao longo do 

tempo uma reserva de competência quando um dos litigantes fosse um profissional liberal, 

mesmo que a ocorrência objeto da ação tivesse ocorrido nos municípios da província901. 

Por fim, cabe dizer que a função juridicente daquele que governa o Egito é exercida 

basicamente nos mesmos termos que a dos outros governadores de província a despeito de sua 

diferença de título. Tácito comparou os poderes do praefectus Aegypti aos de um magistrado 

romano e descreveu os temores de Augusto, então recém-vitorioso na batalha de Ácio contra 

Cleópatra (31 a.C.) quanto ao poder que a riqueza e as forças do Egito garantiam a qualquer 

governador de província. Assim, não satisfeito em apenas deixar a região ao encargo de um 

 
897 Herm. 2 iur. epit. D. 1.18.10. Marc. 3 inst., D. 1.18.11. Proc. 4 epist. D. 1.18.12.  
898 A apelação aos governadores de província ou contra suas decisões é amplamente documentada no livro de 

appellationibus do Digesto. A título de exemplo, veja-se: Ven. Sat. 2 de off. proc., D. 49.3.2 (“Appellari a 

legatis Proconsul potest; et si mulctam dixerit, potest de iniquitate eius Proconsul cognoscere, et quod optimum 

putaverit, statuere”). Pap. 19 resp., D. 49.1.23pr (“ex consensu litigantium, citra compromissum a Praeside 

provinciae iudice dato victus potest provocare”). Herm. 2 iuris ep., D. 49.1.26 (“Ad imperatorem causam 

remissam partibus consentientibus, Praeses, si ad eius notionem pertinet, audire potest”). Ulp. 14 ad ed., D. 

49.1.14 (para apelação das decisões do praeses ao imperador).  
899 Ven. Satur. 2 de off. proc., D. 1.16.11 (“Si quid erit quod maiorem animadversionem exigat, reicere legatus 

apud proconsulem debet: neque enim animadvertendi coercendi vel atrociter verberandi ius habet”). Ulp. 1 

opin., D. 1.18.6.8 (ius gladii e potestas dandi in metallum, i.e., castigar com o trabalho forçado nas minas). Ulp. 

1 lib. opin., D. 1.18.6.9 (multam irrogare). Paul. lib. sing. de off. ads., D. 1.18.21 (ius adnimadvertendi); Ulp. 1 

opin., D. 1.18.6.3 (coercere). Macer 2 de iud. pub., D. 1.18.14 (coercere, mas também o dever de manter os 

apenados sob sua tutela em segurança). Competia-lhe igualmente a administração do imperium militiae e à 

disciplina da tropa (Ulp. 1 opin., D. 1.18.6.5-6). Veja-se PETER GARNSEY, The Criminal Jurisdiction of 

Governors, in JRS 58 (1968), p. 51-59. B. SANTALUCIA, La giustizia penale, 2013, cit. (nota 501), p. 104-108.  
900 Jul. 1 dig., D. 1.18.8. Call. 1 de cog., D. 1.18.9. F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 

501), vol. IV, p. 817-819. 
901 Ulp. de omn. trib., D. 50.13.1pr. e ss. Essa competência incluía profissões remuneradas como médicos, 

retóricos, gramáticos, geômetras, agrimensores, escribas, copistas, contadores, assessores provinciais, advogados 

quanto aos honorários merecidos por atuação naquele foro. No entanto, ao governador de província só 

interessava julgar atividades passíveis de valoração econômica. As atividades puramente intelectuais 

(professores de direito e de medicina, assim como os filósofos) permaneciam na competência municipal de 

origem.  
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equestre de sua confiança, Augusto criou a prefeitura do Egito, delegando seu imperium e sua 

iurisdictio902.  

 

3.4. Fecho do capítulo 

Entre a constitutio Romuli – conjecturada e narrada pelos historiadores romanos –, os 

tempos republicanos e o Principado, o que menos se pode entender é uma uniformidade ou 

sistematicidade no panorama institucional romano. Ao revés, romanos como Cícero e Lívio 

entendiam sua história institucional precisamente como uma narrativa de experimentos e 

tentativas, acertos e erros, homens virtuosos e homens maus, boas e más inovações, velhas 

tradições venerandas e novas práticas ligadas às necessidades da res publica, da civitas ou do 

Imperium. Essa opinião seria opinião partilhada por Pompônio, como mencionamos no 

capítulo seguinte. 

Qualquer tentativa de dogmatizar, em absoluto, a história juspublicística, institucional 

e juridicente dos romanos está fadada ao intercessio das fontes. Cada uma das magistraturas 

analisada, dos antigos e obscuros quaestores parricidii aos praefecti dos séculos II e III do 

Império, possui, quanto às suas funções juridicentes, intrincadas relações com as demais 

instâncias de aplicação do direito, de judicatura ou de coerção; essas mesmas relações se 

alteraram constantemente à medida que novas situações sociais, políticas ou institucionais 

traziam consigo extinções, mudanças e inovações; algo que, em especial, a história do 

exercício do ius dicere pretoriano demonstra com as sucessivas mudanças no aparato 

institucional da civitas, nas atividades atribuídas aos magistrados e ao modo como seu 

exercício se ligava com as fórmulas processuais vigentes.  

Uma tendência parece emergir, no entanto, quando olhamos a longa duração das 

práticas juridicentes: enquanto na República o ius dicere estava ligado a diversas instâncias de 

poder próprio (cônsules, pretores, procônsules, praefecti Capuam Cumas, edis etc.) – 

geralmente poderes eleitos pelo populus ou nomeados por um magistrado anteriormente eleito 

–, com o Principado, a expansão da appellatio e, especialmente, da cognitio extraordinem do 

princeps, gradualmente as funções juridicentes republicanas autônomas e eleitas têm suas 

 
902 Tac. Ann. 12.59-60. Aug. Res gest. 27.1. Quanto à prefeitura do Egito em geral, veja-se F. DE MARTINO, 

Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. IV, p. 859-866. J. R. ROBLES, Magistrados, 2019, cit. (nota 

501), p. 104-105.  
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antigas prerrogativas esvaziadas diante da emergência do oficialato de César e  da Chancelaria 

imperial.  
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Capitulo IV  

O CONCEITO DE IURISDICTIO NA HISTÓRIA DO PENSAMENTO JURÍDICO 

ROMANO 

 

Primo limine 

De fato, optamos por um longo caminho que partiu da constatação realizada por 

Irnério (non definit genus, vel effectus) na Bolonha do século XII, atravessou o ius commune 

europeu e se estendeu pela história da cultura jurídica europeia alcançando a Jean Bodin que, 

para utilizar uma expressão do saudoso professor António Manuel Hespanha, escreveu seus 

livros sobre a República às vésperas do Leviatã. Como se dispôs naquelas oportunidades, 

nosso objetivo em traçar uma história do conceito de iurisdictio, ius dicere e imperium nesses 

dois longos períodos históricos partiu da seguinte convicção metodológica: como dois filtros 

ou lentes que nos antecederam e nos separam das fontes romanas, os jurisconsultos medievais 

e do começo da Modernidade forneceram dois percursos extremamente ricos a respeito dos 

textos romanos, condizentes com suas convicções teóricas, sociais, técnicas e jurídicas. 

Eivados por nosso próprio tempo – como não poderia deixar de ser –, pelos conceitos 

modernos de Estado, soberania e jurisdição, creditamos ao exame da disputatio de 

iurisdictione nos começos da Modernidade, bem como ao paradigma do ius commune 

medieval combatido por aqueles autores, uma função diacrônica propícia para o momento de 

confronto direto com os textos da linguagem institucional e jurídica dos romanos, creditamos 

ao exame do ius commune medieval e da disputatio de iurisdictione moderna.  

No capítulo anterior a este, por sua vez, esboçamos linhas-mestras – bastante 

resumidas, embora, assim esperemos, não superficiais – do que tradicionalmente se apresenta 

como uma história institucional e/ou história do direito público no mundo romano, no período 

histórico entre a monarquia e o Principado (753 a.C. – 235 d.C.). Se nos capítulos primeiro e 

segundo, nossa análise foi motivada pela necessidade de aumentar nosso patrimônio 

hermenêutico a respeito da iurisdictio na história do direito, o capítulo terceiro, por sua vez, 

voltou-se às instituições e práticas jurídicas que se entrelaçaram com a iurisprudentia 

romana. Advirta-se que a história institucional não foi tomada como um explans de cunho 

materialista do qual poderia decorrer, autômato, o explanandum “meramente” linguístico, 

conceitual, intelectual ou quiçá, espiritual, como se convenha chamar. Uma vez que tomamos 

a expressão iurisdictio como um conceito histórico fundamental, isso implica admitir que há 
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uma relação muito mais sofisticada entre o tempo das instituições jurídico-sociais e o tempo 

da linguagem jurídica. Reiterando as lições de P. Costa e R. Orestano, consideramos o 

conceito (Begriffswerdung) precisamente aquilo que permite aos homens transitar entre um 

sentido comum, intuitivo, algo pré-reflexivo da simples palavra (Bedeutung) em relação às 

práticas e ao direito, e a formação de sentidos novos, reflexivos, pautados em unidades 

semânticas carregadas de significado (Bedeutetes).  

Estamos diante do momento em que, superado nosso levantamento diacrônico e 

sincrônico – mas que permanecerá em nosso horizonte de preocupações metodológicas –, 

buscamos através das fontes textuais contar a história de formação de uma certa unidade 

semântica: aquela mesma iurisdictio (e as palavras correlatas que pertencem ao seu campo 

semântico) que tanta comoção causou entre os Glosadores, medievais e humanistas, torna-se, 

enfim, não mero objeto mediatizado por aqueles dois períodos históricos, mas nosso objeto 

primário de investigação em si mesmo. Se antes nos perguntamos “de que forma, por quais 

meios e por que os juristas dos outros tempos interpretaram de certo modo – e não de outro – 

a iurisdictio romana?”, passamos, enfim, ao nosso próprio experimento de retradução 

(Rückubersetzung) da nossa linguagem, com a qual falamos, e a linguagem dos jurisconsultos 

romanos, inserida num determinado contexto histórico que tornam compreensíveis quais os 

traços de significado utilizados para iurisdictio e ius dicere. Estamos cientes de que, não por 

isso, estamos nos furtando ao nosso próprio tempo; a profilaxia temporal sempre tem seus 

limites. Talvez fragmentos das ideias expostas nesta tese se tornem elas mesmas partes do 

rodapé de uma próxima apreciação historiográfica sobre a “disputatio de iurisdictione” de 

nosso tempo. 

Dividimos este capítulo em duas partes. A primeira seção (I. O conceito de iurisdictio 

na linguagem institucional da República: poder e autonomia em palavras) se concentra na 

linguagem institucional e política a respeito da iurisdictio, o que nos conduz especialmente a 

fontes datadas entre os séculos II e I a.C., num primeiro momento através de fontes 

epigráficas, leges e plebiscita da República média e tardia (2.1.), seguida de fontes do mesmo 

quilate pertencentes já ao primeiro século do Principado (2.2). Daí partimos para a 

apresentação das fontes literárias da República tardia e dos primeiros decênios do Principado 

(2.3), que foram divididas da seguinte maneira: (2.3.1.) fontes nas quais o conceito de ius 

dicere se encontra ligado à atuação autônoma dos magistrados juridicentes no quotidiano das 

práticas da comunidade política (em última instância, uma associação entre ius dicere e 

civitas; entre o exercício autônomo do magistrado juridicente e a efetivação dos iura 
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civitatis); (2.3.2) fontes nas quais a iurisdictio é identificada com um certo modo particular de 

administrar a justiça em diferentes populações, territórios e espaços, fazendo com que as 

próprias expressões ius dicere, ius reddere ou iurisdictio fossem elementos identificados de 

determinada pertença jurídica e social.  

A segunda seção (II. O conceito de iurisdictio na linguagem jurídica do Principado: o 

poder delimitado nas palavras) passa, por seu turno, às fontes que compõem propriamente a 

literatura jurídica romana clássica, isto é, os escritos dos jurisconsultos romanos que 

escreveram e obraram da virada da República para o Principado até a conclusão desse período 

histórico no reinado de Alexandre Severo (235 d.C.). Começamos por uma breve 

consideração sobre o estado geral das fontes dos juristas clássicos no Digesto de Justiniano 

(2.1.) para, em seguida, analisar o conjunto de fontes que dizem respeito aos juristas clássicos 

até o fim do reinado dos Antoninos (193 d.C.), num percurso que, quanto ao conceito de 

iurisdictio, se situa basicamente entre notícias a respeito das obras de Sérvio e Ofílio e 

alcançam os trabalhos de Pompônio e Gaio (2.2).  

Como temos oportunidade de demonstrar na análise a seguir, os juristas desse período, 

se por um lado carregam consigo o vocabulário das leis e dos discursos institucionais da 

República (ius dicere, ius reddere, iurisdictio, provincia, quis iure dicundo... etc.), noutro 

prisma, dão pouca atenção a esses termos como objetos de conceituação ou análise. A única 

temática casuística que envolve essas fontes – especialmente nos juristas antoninos que 

escrevem após o edito perpétuo de Sálvio Juliano – estaria basicamente ligada a discussões de 

competência territorial ou material, mas não ao conteúdo cívico-político (como, por exemplo, 

em Cícero) ou à autonomia do exercício do ius dicere.  

Vemos, por fim (2.3), que é somente a partir da segunda metade do século II, e 

especialmente nas duas primeiras décadas do século III, que os juristas ligados à corte 

imperial dos Severo – Papiniano, Paulo e Ulpiano, sobretudo – são aqueles que realmente se 

voltam para encontrar, senão uma definição de iurisdictio no sentido moderno do termo, 

relacionar certos conteúdos essenciais que identificavam a iurisdictio enquanto tal. Isso se deu 

especialmente através de um tópico jurídico ligado à matéria, que foi particularmente 

efervescente nos escritos dos três juristas mencionados: a iurisdictio mandata, ou a delegação 

de jurisdição. A partir da análise dos principais textos que regram a matéria, chegamos à 

conclusão de que, na pena dos juristas severianos, ocorre um processo intelectivo que 

cristalizou a iurisdictio como um conceito técnico-jurídico, com campo semântico próprio. 
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Foram esses textos – isto é, os textos que estão ligados a essa construção conceitual e 

semântica dos juristas severianos – que, recolhidos pela compilação justinianeia, forneceram o 

manancial de textos estudados e reinterpretados pelos séculos subsequentes.  

 

I. O conceito de iurisdictio na linguagem institucional da República: poder e 

autonomia em palavras 

1.1.Fontes epigráficas, leges e plebiscita da República 

Ao que tudo indica, a evidencia mais antiga que contém a expressão ius dicere – 

entendida como uma função juridicente exercida por certos magistrados frente a determinadas 

circunstâncias jurídicas – encontra-se na lex Plaetoria de iurisdictione903, registrada em uma 

passagem da obra de Censorino. A lei posterior à criação do pretor peregrino (242 a.C., 511 

AUC), uma vez que faz menção expressa ao pretor urbano, promulgada em algum momento 

entre 242 e 200 a.C. em Roma: 

M. Plaetorius tribunus plebiscitum tulit, in quo scriptum est: praetor urbanus qui 

nunc est quique posthac <factus erit> duo lictores apud se habeto i<u>sque <per> 

supremam ad solem occasum {i}usque inter ciues dicito (grifo meu). 

  

 Em data igualmente incerta (fixada em um amplo arco entre 242 e 124 a.C.) e em 

idêntico sentido, dispôs a lex Papiria de Sacramentis904, já mencionada através da obra de 

Festo: 

Sacramentum aes significat, quod poenas nomine penditur, sive eo quis 

interrogantur sive contendit[ur]. Id in aliis rebus quinquaginta assius est, in alius 

rebus quingentorum inter eos, qui iudicio inter se contenderent.  Qua de re lege L. 

Papiri, tr. pl., sanctum est his uerbis: “Quicumque praetor posthac factus erit, qui 

inter ciues ius dicet, tres uiros capitales populum rogato, hique tresuiri [capitales], 

quicumque [posthac fa]cti erunt, sacramenta ex[igunto] iudicantoque eodemque iure 

sunto, uti ex legibus plebeique scitis exigere iudicareque esseque oportet” (grifo 

meu). 

 

No último quartel do século II a.C., nos deparamos com a primeira lei que pode ser 

datada com maior precisão, oriunda de um registro epigráfico: a lex Acilia repetundarum (c. 

123-122 a.C., c. 631-632 AUC) 905 imersa no contexto turbulento do último tribunato de Caio 

 
903 FIRA I, 3 = RS II, 44 = Cens. de die nat. 24.3 
904 FIRA I, 2 = RS II, 45 = Fest. 468L, l. 16-26.  
905 FIRA I, 7 = RS I, 1 = CIL i2, 583. Acima destacamos apenas as passagens contendo as expressões 

investigadas. Para uma melhor contextualização, à linha 12 devem se acrescer os fragmentos subsequentes que 

completam a descrição do procedimento (l. 13-15): “ [III ui]rum a(gris) d(andis) a(dsignandis) siet fueritue, 
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Semprônio Graco. Sua menção ao ius dicere (em sua forma arcaica e tipicamente presente em 

monumentos: ious deicere906) está relacionada à atuação do pretor peregrino. Passemos ao seu 

texto:  

 
queiue in senatu siet fueri{n}t(u)e, quei[ue mercedem ceperit quaestioneue ioudicioque puplico conde]mnatus 

siet quod circa eum in senatum legei non liceat, queiue minor anneis (triginta) maiorue annos (sexaginta) gnatus 

siet, queiue in urbem Romam propiusue u[rbem Romam p(assus) m(ille) domicilium non habeat, queiue eorum 

quoius mag(istratuum), queiue eius, quei in senatu siet fueritue, pater frater filiusue siet, queiue trans]. [mar]e 

erit; quos legerit, eos, patrem trib{un}um cognomenque, ioudice(s) q[uei ex h(ace) l(ege) in hunc annum sient — 

quei ex] h(ace) l(ege) (quadringentei quinquaginta) uireifs) in eum annum lectei erunt, ea nomina om//nia in 

tabula in albo, atramento script(o)s, patrem tribum cognomenque tributimque d(i)scriptos hab[eto, eosque 

propositos suo. magistratu — habeto potestatemque scribundi, quei uolet, facito. pr(aetor), quei legerit, is eos]; 

[quos e]x h(ace) l(ege) (quadringentos quinquaginta) uiros legerit, facito recitentur in contione, iuratoque sese 

[eos ex h(ace) l(ege) legise, de quibus sibei consultum utei idonei sient. io]udices exaestumauerit esse, eosque 

(quadringentos quinquaginta) uiros, quos ex h(ace) l(ege) l//egerit, is pr(aetor) omnis in taboleis puplicis 

scriptos in perpetuo habeto. vvvv de (quadringentis quinquaginta) uireis quot annis [legundis. vacat pr(aetor), —, 

is in diebus (decern) proxum(eis), quibus]”. O procedimento leva a um iudicium legitimum, uma vez que os 

quatrocentos e cinquenta homens mencionados devem ser domiciliados em Roma (cumprindo assim os 

requisitos descritos por Gaio, vide Gai. 4.104).  
906 O vocábulo ius se encontra no registro epigráfico da lex Acilia em sua forma imediatamente anterior, ious, 

versão bastante aproximada da raiz indo-europeia que lhe deu origem (*yous), e expressa a ideia de normalidade 

(daí, norma), regularidade (daí, regra), de concordância e constância, tanto em âmbito religioso quanto jurídico 

(de modo algum separados, de qualquer modo, em tal período). Fundamental notar que não se trata do verbo 

deico usado na sua acepção mais conhecida de arremessar/jogar para fora, expulsar (como ocorre na actio de 

deiectis vel effusis, ação pretoriana que visa responsabilizar aquele que joga lixo, líquidos ou dejetos humanos 

nas estradas, que levou ao português “dejeto”; ou na hipótese de perda da posse por expulsão violenta, dita vi 

deiecti). Trata-se da forma arcaica do verbo dico, -is, dicere, dixi, dictum: deico (deicis, deixi, deictum, deicere) 

derivada do Indo-europeu *déykti e do proto-itálico *deiko, e assim verbo cognato com o Osco déikum 

(𐌃𐌄𐌝𐌊𐌖𐌌). O significado original do verbo na sua forma arcaica é o de de “apontar ou mostrar [algo], expor, 

narrar, significar ou dar significado [a algo], comunicar”. Como observou É. Benveniste com notável 

sensibilidade jurídica, algo interessante ocorre em Latim quando a palavra ius está associada ao verbo dicere: ius 

dicere se adequa à ideia original de enunciar o direito, o mesmo que apontar o correto proceder jurídico (a 

formula; a actio; os iura). Ao contrário do que traduções imediatas como “dizer o Direito” levam a entender se 

não estiverem bem contornadas – como se o ato (ious deicere – ius dicere) se consubstanciasse apenas em uma 

vocalização ou produção sonora –, trata-se da própria constituição do direito através das palavras (certa uerba, 

remontando às origens das legis actiones; concepta uerba, no sistema formular pretoriano, expressão também 

usada na literatura latina para o ato de prestar um juramento à autoridade, com registram Liv. 7.5 e Gel. 2.24.2). 

O mesmo ocorre com reddere: em seu sentido primeiro o verbo diz respeito ao ato de explicar, demonstrar, 

rationem reddere (L. Cass. Hemina, FRH 6, F35). Daí E. Forcellini precisamente apontar a relação íntima entre a 

expressão ius dicere e ius reddere, por se tratar não apenas de uma indicação verbal, mas de uma pronúncia 

solene, técnica, oficial e efetivada publicamente (através do magistrado) do Direito em si mesmo. A essas 

observações somamos o uso na lex Acilia da expressão in ius educere nas linhas 6 (is eum unde petet in ious 

educito ad praetorem) e 19 (in ious educito), com o sentido de conduzir ou guiar alguém até a autoridade 

(educere aliquem in ius ou ad praetor, com a expressão in ius equivalendo especificamente à primeira fase do 

procedimento perante o magistrado). Em seu sentido original, o verbo educere era naturalmente típico do 

contexto militar, como exemplifica um fragmento de Catão, o Velho (“exercitum suum pransum, paratum, 

cohortatum eduxit foras atque instruxit”, vide FRH 5, F97). Há uma relação próxima desse verbo com dicere: 

enquanto dicere deriva de *déykti, o verbo educere (ex-ducere; extra-ducere) deriva do Indo-europeu *déwkti e 

significa primordialmente guiar, conduzir ou levar (à frente), ou ainda pensar e planejar à frente, na posição 

daquele que comanda algo ou alguém (na literatura mais antiga veja-se Cato, FRH 5, F100, quanto à condução 

de um arado; quanto à condução de um exército, vg. FRH 18, F7, FRH 24, F94; FRH 26, F70). Pouco após as 

considerações de Varro sobre o verbo dico e seus derivados, o gramático aponta a conexão comum entre dico e 

duco: “Si ‘dico’ quid sciens nescienti, quod ei quod ignoravit ‘trado’, hinc ‘doceo’ declinatum vel quod cum 

docemus dicimus vel quod qui docentur ‘inducuntur’ in id quod docentur. Ab eo quod scit ‘ducere‘ qui est dux 

aut ductor; hinc doctor qui ita inducit, ut doceat. Ab ducendo ‘docere’ disciplina discere litteris commutatis 

paucis. Ab eodem principio ‘documenta’, quae exempla docendi causa dicuntur” (Varr. Ling. lat. 6.6). 
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[l. 12] [eius   lo]cum  pr(aetor),  quei  ex h(ace) l(ege) quaeret, alium patronum eiei 

quei i[n eam rem sibei darei postulabit dato. vacat de (quadringentis quinquaginta) 

uireis in hunc com]num legundis. Vv pr(aetor), quei inter peregrinos ious deicet, is 

// in diebus (decem) proxum(eis), quibus h(ance) l(egem) populus plebesue iouserit, 

facito utei (quadringentos quinquaginta) uiros legat, quei in hac ceiuit[ate ---, dum 

nei quem eorum legat, quei tr(ibunus) pl(ebis), q(uaestor), IIIuir cap(italis), 

tr(ibunus) mil(itum) l(egionibus) (quattuor) primis aliqua earum,] 

 

[l. 31] [--- iubetoque]   conquaeri   in   terra   Italia   in   oppedeis foreis 

conciliab[oleis --- in oppedeis foreis com]ciliaboleis, ubei ioure deicundo praesse 

solent; in quibus di[ebus c. 8 prae]tor, quei ex h(ace) l(ege) quaere[t, conquaeri 

iouserit --- vac de testibus denuntiando. vac quei ex h(ace) l(ege) nomen detulerit,] 

 

[l. 89] [--- praetor quei inter pe]regrinos ious [deicet ---]. 

 

A lex Acilia é um documento interessante por trazer exemplos das duas acepções 

possíveis do verbo dicere/deicere: (1) o significado intuitivo e primário do verbo 

(possivelmente acompanhado do acusativo), no sentido de dizer, narrar, expor pela palavra, 

como se dá na ocorre na expressão testimonium deicere (l. 32, 34)907; (2) o significado da 

linguagem institucional e normativa, estando implícitos na ação o caráter solene, realizado no 

espaço público e criando efeitos normativos (religiosos, sociais e/ou jurídicos) que se 

estendem para além da mera pronúncia de palavras. Assim entende-se ious deicere, mas 

também multam deicere (l. 45, 48) e causam deicere (l. 32, 34)908.   

 
Especialmente no pretor, vê-se como é umbilical a ligação entre dicere e ducere. Veja-se por exemplo o caso do 

edito pretoriano: o termo edictum (arcaico edicto) deriva propriamente do verbo edicere (ex-dicere, “quasi extra 

dicere, publice et aperte dicere, exponere”, na definição de E. Forcellini), proclamar, anunciar, decretar, em 

sentido público e dotado de alguma forma de autoridade; ao mesmo tempo, seu e-dictum não é um “dito” 

qualquer, não se resume a um simples “bene dicere” ou “recte dicere”, mas à palavra daquele que detém o poder 

de ius dicere, de ius edicere e, no caso do pretor, também o imperium. O edito é norma, mesmo que não seja lei e 

mesmo antes de se solidificar, por exemplo, nos costumes; mais precisamente, é um guia (normativo, dotado de 

autoridade) para dirimir certos conflitos do mundo da vida através daqueles que são a viva vox iuris civilis 

(Marc. 1 inst. D. 1.1.8). A autoridade juridicente diz (dicere), edita (edicere), guia (educere) e comanda 

(interdicere, dare, addicare, restituere, multare, concedere etc.). O império do Direito – para fazer referência a 

um termo hoje em moda, mas usado de modo tão diverso – é, para os romanos, um império da palavra. EGIDIO 

FORCELLINI, Totius Latinitatis Lexicon,  1688-1768, t. II, p. 113-115, v. dico; t. II, p. 969-970, v. jus; 

t. II, p. 228-229; t. II, p. 204-206, v. duco; t. II, p. 203, v. edico e v. edictum (e também disponível on-

line no Digital Forcellini Project: < http://linguax.com/lexica/forc2.php >. Acesso: 07/01/2020. É. 

BENVENISTE, Vocabulário, 1995, cit. (nota 501), vol. II, p. 113-123.  
907 Expressão mais afim, portanto, não à atividade do magistrado – ainda que esteja presidindo a corte – ou da 

jurisprudência, mas dos oratores. Cícero emprega a expressão, por exemplo, em Cic. Verr. 2.2.155 (“... ut in 

eum publice testimonium dicerent”), Verr. 2.3.74 (“… qui nunc contra praetorem populu Romani magnis inuiriis 

et magno dolore publice testimonium dicere cogerentur”) e Verr. 2.3.63 (“Lollius aetate et morbo impeditus ad 

testimonium dicendum venire non potuit”).   
908 Quanto à primeira acepção, definiu E. Forcellini: “dicere proprie est ostendere, demonstrare, hinc verbis 

ostendere, verbis proferre; atque adeo loqui, narrare, referre, declarare (...) Cum Accusativo rei, quae dicitur”. Na 

acepção técnica sublinhada, o verbo dicere significa “assignare, statuere, constituere, indicere, jubere (...) Dicere 

est etiam unum e tribus solemnibus praetoris verbis”. E. FORCELLINI, Totius Latinitatis Lexicon, cit. (nota 501), t. 

II, p. 113-115, v. dico (e também disponível on-line no Digital Forcellini Project: < 

http://linguax.com/lexica/forc2.php >. Acesso: 07/01/2020. 
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Observa-se ainda, na lex Acilia, o emprego da expressão in ius educere (ex-ducere ou 

extra-ducere) nas linhas 6 (is eum unde petet in ious educito ad praetorem) e 19 (in ious 

educito nomenque eius deferto), com o sentido de conduzir ou guiar alguém até a autoridade 

juridicente (educere aliquem in ius ou ad praetor, com a expressão in ius equivalendo 

especificamente à primeira fase do procedimento perante o magistrado). Também o termo 

edictum (tanto para os atos jurídicos praticados in iure pelo magistrado quanto os edicta 

pretorianos propriamente ditos) deriva de educo (ex-duco, levar ou mover para frente; erigir;  

guiar). Mencione-se, por fim, que a lex Acilia previa a revocatio Romae (na Romanística: ius 

revocandi domum), cláusula que permite a um cidadão romano domiciliado fora de Roma 

pleitear ser julgado diante dos magistrados e juízes em Roma ao invés de pelo magistrado 

municipal909. 

De datação próxima à lex Acilia, a lex Baebia agraria (c. 119-111 a.C., c. 643 AUC) 

910 contém a primeira referência explícita ao vocábulo iurisdictio e, em virtude de seu 

conteúdo, um bom número de utilizações da expressão ius dicere (ora ius deicere, ora ius 

dicere) que merecem ser abordadas em conjunto.  

[l. 33] [post h(anc) l(egem) rog(atam) liceto ---] Quei ager locus publicus p[opuli 
Romanei in te]rra Italia P. Mucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, quod eius agri loci 
ex lege [plebeive scito exve h(ace) l(ege) privatum factum est, ante eidus Martias 
primas sei qu]id de eo agro loco ambigetur, co(n)s(ulis) pr(aetoris) quei quomque 
erit, de ea re iuris [dictio, iudici iudicis recuperatorum datio esto... |. 
 
[l. 16] [neque is quoi hereditati obuenit obueneritue, quei eorum de ea re ante eidus 

Martias primas in ious adierit ad eum, quem ex h(ac) l(ege) de eo agro ius deicere 

oportebit, is de ea re ius deicito d]ec(e)rnitoque utei possesionem secund(um) eum 

heredemue eius det, quoi sorti is ager datus adsignatusue // merit, quod eius agri non 
abalienatum erit ita utei s(upra) s(criptum) est; vv [quodque eius agri Illuir a(gris) 

d(andis) a(dsignandis) ex lege plebeiue sc(ito) ueterem proue ue]tere possesionem 

dedit adsignauit reddidit; quodque eius agri III[uir a(gris) d(andis) a(dsignandis)]. 

 

[l. 17] [— eiu]s, queiue ab eorum qu(o) emit, quei eorum de ea re ante eidus Martias 

primas in ious adierit ad eum, que//m// ex h(ac) l(ege) de eo agro ius deicere 

oportebit, is de ea re ita ius deicito d[ecernitoque utei possesionem secundum eum 

heredemue eius det,] quoi is ager uetere proue uetere possesore datus adsignatusue 

(fuerit); queiue a [IIluiro]. 

 

[l. 18-19] [a(gris) d(andis) a(dsignandis) —. sei quis eorum, quorum age]r s(upra) 

s(criptus) est, ex possesione ui eiectus est, quod eius is quei eiectus est possederit, 

 
909 FIRA I, 7 = RS I, 1. 74 (“fuit fueritue ex lege quam L. Calpurnius L.f. tr(ibunus) pl(ebis) rogauit, exue lege 

quam M. Iunius D.f. tr(ibunus) pl(ebis) rogauit, quei (e)orum eo [ioudicio condemnatus est eritue, quo] magis de 

ea re eius nomen vv hace lege de(fe)ratur{um), quoue mag{istratus}is de ea re quom [eo ex hace lege agatur, 

eius hace lege nihilum rogatur”). A. BERGER, Dictionary of Roman Law, 2014, cit. (nota 501), p. 523 (v. ius 

revocandi domum); também S. SISANI, Le istituzioni municipali: legislazione e prassi tra il I secolo a.C. e l’età 

flavia, in L. CAPOGROSSI COLONESI – E. LO CASCIO – E. TASSI SCANDONE (a cura di), L’Italia dei Flavi. Atti del 

Convegno, 4-5 ottobre 2012, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2016, p. 9-55, especificamente às p. 48-52.  
910 FIRA I, 8 = RS I, 2 = CIL i2, 585.  
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quod neque ui neque clam // neque precario possederit ab eo quei eum ea 

possesione{m} ui ciec[it, quei ex h(ac) l(ege) ious deicet, sei is ad eum de ea re in 

ious adierit ante eidus Mar]tias, quae post h(anc) l(egem) rog(atam) primae erunt, 

facito utei is, quei ita ui eiectus e[st, in eam]. [possesionem, unde ui eiectus est, 

restituatur. quei ager publicus populi Romanei in Italia P. Mucio L. Calpurnio 

co(n)s(ulibus) fuit, quod eius agri ex lege plebeiue sci]to exue h(ac) l(ege) priuatum 

factum est eritue, pro eo agro loco aedificio proque scriptura pecoris, quod in //e//o 

agro pascitur, postquam uectigalia constiterint, quae post h(anc) l(egem) [rog(atam) 

primum constiterint, nei quis facito quo quis populo aut p]ublicano pequnia(m) 

scripturam uec(t)igalue det dareue debeat neiue quis f[acito quo].  

 

[l. 24] [— is de ea re ius deicito decernitoque, utei possesionem secundum eum] 

heredemue eius det, quoi IIIIuir eum agrum locum pro eo agro loco, quo coloniam 

deduxit, deddit r[eddidi]t adsignauitue; facitoque is pr(aetor) consolue, quo de ea re 

in ious aditu(m) erit, [utei — ager locus quei sup]ra screiptus est, quod eius agrei 

locei post (h)(anc) l(egem) rog(atam) publicum populei Romanei erit, extra eum 

ag[rum locum,]. 

 

[l. 33-34] [post h(anc) l(egem) rog(atam) liceto —] quei ager locus publicus pop[uli 

Romanei in te]rra Italia P. Mucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, quod eius agri 

loci ex l[eg]e [plebeiue scito exue h(ac) l(ege) priuatum — factum est erit, sei qu]id 

de eo agro loco ambigetur, co(n)s(ulis) pr(aetoris), queiquomque erit. de ea re iuris 

[dictio iudici iudicis. ...neive mag(istratus) prove magistratu de eo agro loco ious 

deicito neive de eo agro 

dec]ernito  neive  iudicium  n[eive  iudicem  neive  r]ecuperatores  dato, nisei 

co(n)s(ul) pr(aetor)ve. Quod vadimonium eius rei c[ausa promissum erit 

mag(istratus) adpellati quo minus eius r]ei causa decernant, eius h(ace) l(ege) 

n(ihilum) r(ogato). Quod iudicium iudex recuperator[es dati erunt sei magistratus 

adpellati erunt, quoi eorum e re publica non esse videbitur, quominus id impediat vel 

intercedat eius h(ace) l(ege) n(ihilum) rogato. [35] [non esse uidebitur, quo minus is 

inpediat uel intercedat, e(ius) h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur). — quod agri locei 

post h(anc) l(egem) rog(atam) publicum p(opulei) R(omanei) erit, sei quid de eo 

agro loco ambigetur,] co(n)s(ulis) pr(aetoris) cens(oris), queiquom[que erit, de ea re 

iu]ris dictio iudici iudicis recuperatorum datio esto i(ta) u(tei) e(i) e r(e) p(ublica) 

f(ideque) s(ua) u(idebitur) [e(sse), — neiue quis mag(istratus) proue mag(istratu) 

post h(anc) l(egem) rog(atam) de e]o agro loco ious deicito neiue decemito vac neiue 

iudi[cium neiue iudicem neiue vac]. 

 

[l. 73] [— quod eius publice non Juenierit, populo soluta non erit, is pro eo agro loco 

in diebus (centum uiginti) proxsumeis ea[rum eiduum], quae s(upra) s(criptae) 

s(unt), arb(itratu) pr(aetoris), quei inte[r] ceiues tum Romae ious deicet, satis 

supsignato. vac pr(aetor), quei inter ceiues Romae ious dei[cet]. 

 

 

 Como se esperaria diante do conteúdo disciplinado pela lei agrária, é recorrente o uso 

de expressões como de ea re iuris dictio, de ea re ious deicito e de eo agro loco ious deicito 

para indicar a autoridade juridicente para dirimir litígios envolvendo a distribuição agrária na 

terra Italia. Nas linhas 33-35, a lei dispõe que uma disputa envolvendo as terras partilhadas 

do ager publicus populi Romani pode ser iniciada in iure diante do cônsul, do censor911 ou do 

 
911 Como destaca M. H. Crawford nos comentários sobre a lei, o textodas linhas 33 até 35 contém lacunas. O 

texto em sua integralidade, ao que tudo indica, conteria duas disposições diversas a respeito das autoridades 

juridicentes: a disposição que restou em nossos fragmentos diz respeito às terras públicas da Itália e, 

possivelmente, a cláusula perdida poderia dizer respeito à distribuição de terras privadas (e não necessariamente 

incluindo também o censor em suas disposições). M. H. CRAWFORD, RS, I, 2, p. 168 (comentário à lex). Quanto 

ao cônsul, cumpre aqui acrescentarmos que sua menção na lex agraria não necessariamente implica aderir à tese 
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pretor; em qualquer dos casos, através de iuris dictio o magistrado munido de poderes 

juridicentes nomeia os juízes para a solução do litígio na fase apud iudicem (mais 

precisamente, no caso da lex agraria: recuperatorum dare). É interessante destacar que, na 

lex agraria, se fez questão de não deixar quaisquer dúvidas quanto aos magistrados 

competentes (vg. quei ex haec legem ious deicet à l. 18): é o plebiscito, ao que tudo indica, a 

fonte de normatividade que autoriza os censores a exercerem iuris dictio dentro da 

delimitação do estatuto. Por fim, aponte-se que similar ao que ocorreu com in ius educere na 

lex Acilia, a lex Baebia agraria contém o uso recorrente de expressão análoga, in ius adire912, 

propriamente o ato de abordar o pretor para dar início à fase in iure. 

A lex Antonia (Cornelia) de Termessibus (c. 71-68 a.C.) 913 faz referência à iuris dictio 

dos magistrados e promagistrados da província da Ásia na qual se situava ao sul, na região da 

Pisídia, a, então, livre cidade de Termessos (na atual Turquia): 

[Col. I, l. 36] quos Thermenses Maiores Pisidae leiberos seruosue [Col. II, l. 1-5] 

bello Mitridatis ameiserunt, magistratus pr[oue]/ magistratu, quoia de ea re iuris 

dictio erit, qu[oque]/ de ea re in ious aditum erit, ita de ea re ious/ deicunto iudicia 

recuperationes danto, utei ie[i]/ eos recuperare possint. vacat/ nei quis magistratus 

proue magistratu legatus ne[u]/ quis alius meilites in oppidum Thermesum 

Maiorum/ (grifo nosso).  

 

A lei regulava uma série de disposições em favor da cidade aliada. A cláusula que ora 

nos interessa contém não a designação de certa jurisdição (como na lex Baebia), mas sim, 

uma diretriz a ser seguida na condução juridicente. Instruem-se os magistrados ou 

promagistrados na região que, em sua atuação juridicente, favorecessem os habitantes daquela 

cidade quanto aos litígios envolvendo a liberdade (causa liberalis) ou a recuperação de 

escravos perdidos durante as turbulências da terceira guerra movida contra Mitrídates VI do 

reino de Ponto. 

 
de Mommsen: o cônsul é mencionado, parece-nos, não necessariamente porque lhe falta iurisdictio e a lei 

precisa autorizá-lo (como com o censor), mas porque uma vez que a atuação juridicente há muito deixara de ser 

atividade do quotidiano consular – e diante da importância e sensibilidade da reforma agrária no contexto dos 

Graco –, sendo possivelmente necessário levar a informação à memória dos cidadãos (e possivelmente dos 

próprios cônsules).  
912 FIRA I, 8, l. 16 e 17 (“quei eorum de ea re ante eidus Martias primas in ious adierit ad eum”), l. 18 (“sei is 

ad eum de ea re in ious adierit ante eidus Mar]tias”), l. 24 (“quo de ea re in ious aditu(m) erit”), l. 30 

(“mag(istratus)] proue mag(istratu), quo d(e) ea re in ious aditum erit”), l. 37 (“quo in ious adierint, in diebus 

(decem) proxsumeis, qu[ibus de ea re in ious adierint”), l. 93 (“magistratus, quo de e]a re im ious aditum erit”), 

l. 102 (“pr(aetor)[que, quo de ea] re in ious adi[tum erit”).  
913 FIRA I, 11, col. I, l. 36; col. II, l. 1-5 = RS I, 19 = CIL i2, 589. Tanto por se tratar do âmbito de matérias 

específico (causa liberalis) quanto envolver cidadãos de origens distintos e longe dos domínios de Roma, a 

competência para o julgamento apud iudicem era do colegiado dos recuperatores.  
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Sabemos que, em 67 a.C., o tribuno da plebe Caio Públio Cornélio aprovou o 

plebiscito nomeado posteriormente delex Cornelia de edictis [praetoris]. Embora não 

tenhamos nenhum registro epigráfico ou uma citação direta, temos o registro de Ascônio 

Pediano: 

 

Aliam deinde legem Cornelius, et si nemo repugnare ausus est, multis tamen invitis, 

tulit: ut praetores ex edictis sui perpetuis ius dicerent: quae res studium aut gratiam 

ambitiosis praetoribus qui varie ius dicere assueverant sustulit (grifo nosso)914. 

 

 

Nessse curto fragmento, a expressão ius dicere faz referência direta ao ius edicendi 

como atividade do ius dicentis officium pretoriano (praetores ex edictis suis perpetuis ius 

dicerent). A expressão varie ius dicere [adsueverant], por sua vez, faz referência à 

discricionariedade dos pretores – então combatida, sem sucesso, pela lex de edictis915 – em 

alterar as cláusulas do seu edictum.  

A lex Iulia agraria [Mamilia Roscia Peducaea Aliena Fabia] (c. 59 a.C., 643 AUC), 

proposta durante o consulado de Júlio César, introduzia regras para a criação e o 

funcionamento institucional de novos municipia e coloniae itálicos. Embora a lei em si tenha 

sido perdida, três capítulos foram preservados; um deles contém a primeira referência 

conhecida à aplicação da iuris dictio no âmbito municipal ou colonial: 

 

[K(aput) l(egis) V.] Qui hac lege coloniam deduxerit, municipium praefecturam 

forum conciliabulum constituent, in eo agro, qui ager intra fines eius coloniae 

municipii fori conciliabuli praefecturae erit, limites decumanique ut fiant 

terminique statuantur curato; quosque fines ita statuent, ii fines eorum sunto, dum 

ne extra agrum colonicum territorium fines ducat; quique termini hac lege statuti 

 
914 Asc. Corn. 59 Clark, texto complemento pela narrativa do historiador Dion Cássio acerca da mesma lei, cf. 

Dio. Cass. 36.40.1-2 (“ἐπικυροῦν τὸ προβούλευμα. καὶ οὕτως ἐκεῖνόν τε διενομοθέτησε καὶ ἕτερον τοιόνδε. οἱ 

στρατηγοὶ πάντες τὰ δίκαια καθ' ἃ δικάσειν ἔμελλον, αὐτοὶ συγγράφοντες ἐξετίθεσαν· οὐ γάρ πω πάντα τὰ 

δικαιώματα τὰ περὶ τὰ συμβόλαια διετέτακτο. ἐπεὶ οὖν οὔτε ἐσάπαξ τοῦτ' ἐποίουν οὔτε τὰ γραφέντα ἐτήρουν, 

ἀλλὰ πολλάκις αὐτὰ μετέγραφον καὶ συχνὰ ἐν τούτῳ πρὸς χάριν ἢ καὶ κατ' ἔχθραν τινῶν, ὥσπερ εἰκός, ἐγίγνετο, 

ἐσηγήσατο κατ' ἀρχάς τε εὐθὺς αὐτοὺς τὰ δίκαια οἷς χρήσονται προλέγειν, καὶ μηδὲν ἀπ' αὐτῶν”). Note-se, no 

entanto, a distinção de vocabulário entre o latim e o grego. Para se referir ao termo latino edictum [perpetuis], o 

historiador grego não faz menção à palavra δόγμα (dógma), geralmente empregada para expressar atos 

normativos (como ocorre pouco adiante no texto, cf. Dio. Cass. 36.44.5, servindo-se do termo dógma para se 

referir à lex Calpurnia de repetundis), mas sim, utiliza os termos “δίκαια” (díkaia, plural de díkaio: “os direitos”) 

e “δικαιώματα” (dikaiómata, plural de dikaíoma: “os direitos”) para indicar as disposições/cláusulas do edito 

pretoriano (e assim, indiretamente, as próprias normas do ius honorarium e os procedimentos do edictum).  
915 G. MANCUSO, Praetoris edicta, 1983, cit. (nota 501), p. 401: “Il potere (o prepotere) di Verre è, a nostro 

giudizio, rappresentativo del potere del pretore, e dimostra, non solo che i pretori, ancora nell’ultimo secolo della 

Repubblica, non erano vincolati ai propri editti, ma anche che l’attività edittale, lungi dal manifestarsi in un 

editto-programma generale, veniva svolgendosi in una molteplicità di editti, resi sovente in ordine a singole e 

specifiche fattispecie cui il pretore conferiva, in una con la tutela edittale, caratteri ed efficacia generali. In 

quest’ordine di idee è ben possibile che Publio Cornelio, nel proporre la non fortunata legge, avesse tratto 

occasione dall‘eco del processo contro Verre, allo scopo di limitare e, forse, mortificare il potere dei pretori. Ma, 

come s’è detto, con ogni probabilità il suo tentativo rimase tale, e la sua legge subbi la medesima sorte toccata 

alle altre proposte di legge formulate dall’incauto tribuno)”.  
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erunt, ne quis eorum quem eicito neue loco moueto sciens dolo malo, si quis 

aduersus ea fecerit, is in terminos singulos, quos eiecerit locoue mouerit sciens 

dolo malo, HS V m(ilia) n(ummum) in publicum eorum, quorum intra fines is ager 

erit, (d(are)) d(amnas) esto; deque ea re curatoris, qui hac lege erit, iuris dictio 

reciperatorumque datio addictio esto. cum curator hac lege non erit, tum 

quicumque magistratus in ea colonia municipio praefectura foro conciliabulo iure 

dicundo praeerit, eius magistratus de ea re iuris dictio iudicisque dado addictio 

esto; inque eam rem is, qui hac lege iudicium dederit, testibus publice dumtaxat in 

res singulas h(ominibus) X denuntiandi potestatem facito, ita uti (ei) e re publica 

fideque sua uidebitur. et si is, unde ea pecunia petita erit, condemnatus erit, eam 

pecuniam ab eo deue bonis eius primo quoque die exigito; eiusque pecuniae quod 

receptum erit partem dimidiam ei cuius unius opera maxime is condemnatus erit 

(dato), partem dimidiam in publicum redigito, quo ex loco terminus aberit, si quis 

in eum locum terminum restituere uolet, sine fraude sua liceto facere, neue quid 

cui is ob eam rem hac lege (dare) damnas esto (grifo nosso)916. 

 

O capítulo quinto da lei diz respeito à imposição de uma multa (que seria revertida à 

comunidade) a todos aqueles que removessem ou alterassem dolosamente (dolus malus) os 

marcos que delimitam o território da colônia ou do município. Uma vez que o estatuto visava 

a novos municípios ou colônias ainda em constituição, toma como ponto de partida a provável 

presença de um curator municipii ou curator coloniae designado para a administração da 

coisa pública. Nesses casos, o curator deteria o dever juridicente de instruir o processo e 

nomear os juízes valendo-se da expressão reciperatorumque datio addictio para designar o 

ato que encerra a fase in iure e conduz o processo ao julgamento apud recuperatorem. Na 

ausência de um curador-administrador da coisa, a delimitação específica dessa matéria 

retornaria ao magistrado local (i.e., quicumque magistratus in ea colonia município 

praefectura foro conciliábulo iure dicundo praeerit).  

A seguir, a lex coloniae Genetivae Iuliae (= lex Urbonensis) de 44 a.C. – também de 

Júlio César, porém, em uma república já despida do funcionamento normal de suas antigas 

instituições917 – faz uma série de referências às funções juridicentes exercidas no âmbito local 

da recém-criada colônia localizada na região de Urso, no sul da Hispânia: 

 

[Tab. c, Col. I, cap. 94, l. 27-31] ne quis in hac colon(ia) ius dicito neue cuius in ea 

colon(ia) iuris dictio esto nisi Iluir(i) aut quem Iluiri} praef(ectum) reliquerit aut 

aedil(is), uti h(ac) l(ege) o(portebit). neue quis pro (qu)o imper(io) potestat(e)ue 

facito, quo quis in ea colonia ius dicat, nisi quem ex h(ac) l(ege) dicere 

oporte(b)i(t) (grifo nosso). 

 

 
916 FIRA I, 12 = RS II, 54. Quanto ao papel da lex Iulia municipalis [= Tab. Heracleensis] para a uniformização 

administrativa e jurisdicional do sistema dos municipia, remeta-se novamente à F. DE MARTINO, Costituzione 

romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. III, p. 25; A. TORRENT, La ‘iurisdictio’, 1970, cit. (nota 501), p. 139-

145. 
917 FIRA I, 21 = RS I, 25 (= lex coloniae Genetivae Juliae), registrada em duas tábulas de bronze. A lei faz 

referência à “C. Caesaris dictatoris imperatoris” (Tab. c, Col. V, cap. 104, l. 12; cap. 106, l. 31) e “C. Caesaris 

dictatoris consulis” (Tab. e, Col. I, cap. 125, l. 15). 
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[Tab. a, Col. I, cap. 61, l. 1-9] num inicere iussus erit, iudicati iure manus iniectio 

esto itque ei s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto. Uindex arbitratu Iluiri qui{q}ue 

p(raerit) locuples esto. ni uindicem dabit iudicatum{q}ue faciet, secum ducito. iure 

ciuili uinctum habeto. i(ure) d(icundo) si quis in eo uim faciet, ast eius uincitur, 

dupli damnas esto colonisq(ue) eius colon(iae) (sestertium) (uiginti milia) d(are) 

d(amnas) esto, eiusque pecuniae cui uolet petitio, Iluir(o) qui{q}ue i(ure) 

d(icundo) p(raerit) exactio iudicatioque esto, eiusque pecuniae cui uolet petitio, 

IIuir(o) qui(q)eu i(ure) d(icundo) p(raerit) exactio iudicati-oque esto (grifo nosso). 

 

[Tab. a, Col. II, cap. 65, l. 25-29] qui habuerit, it{a} aedificium isque locus publicus 

colon(iae) Iul(iae) esto, eiusq(ue) aedificii quicumque in c(olonia) G(enetiua) 

Iul(ia) i(ure) d(icundo) p(raerit), s(ine) d(olo) m(alo) eam pecuniam in publicum 

redigito (grifo nosso). 

 

[Tab. c, Col. III, cap. 95, l. 3-12] si quis decurio eius colon(iae) ab Iluir(o) 

praef(ecto)ue postulabit u(t)i ad decuriones referatur, de pecunia publica deque 

multis poenisque deque locis agris aedificis publicis quo (p)acto queri iudicariue 

oporteat, tum IIuir{i} qui{q}ue iuri dicundo praeri(t) d(e) e(a) r(e) primo quoque 

die decuriones consulito decurionumque consultum facito fiat, cum non minus 

m(aior) p(ars) decurionum atsit, cum ea re(s) consuletur. uti m(aior) p(ars) [[..]] 

decurionum, qui tum ader(u)nt, censuer(int), ita ius ratumque esto (grifo nosso). 

 

[Tab. c, Col. IV, cap. 102, l. 23-36 plus Tab. c, Col. V, l. 1] Iluir qui h(ac) l(ege) 

quaeret iud(icium) exercebit, quod iudicium uti uno die fiat h(ac) l(ege) 

praestitu(tu)m non est, ne quis eorum ante h(oram) ((primam)) neue post horam 

(undecimam) diei quaerito neue iudicium exerceto. isque Iluir in singul(os) 

accusatores, qui eorum delator erit, ei h(oras) (quattuor), qui subscriptor erit, h(oras) 

(duo) accusandi potest(atem) facito. Si quis accusator de suo tempore alteri 

concesserit, quot eius cuique concessum erit, eo amplius cui concessum erit dicehdi 

potest(atem) facito. qui de suo tempore alteri concesserit, quot eius cuique 

concesserit, eo minus ei dicendi potest(atem) facito. quot horas omnino omnib(us) 

accusatorib(us) in sing(ulas) actiones dicendi potest(atem) fieri oporteb(it), totidem 

horas et alte-rum tantum reo quiue pro eo dicet in sing(ulas) actiones dicendi 

potest(atem) facito (grifo nosso). 

 

[Tab. c, Col. V, cap. 103, l. 1-6] quicumque in col(onia) Genet(iua) Iluir 

praef(ectus)ue i(ure) d(icundo) praerit, is, colon(os), incolasque, contributos, 

quocumque tempore colon(iae) fin(ium) d(efen)dendorum causa armatos educere 

decurion(es) cen(suerint), quot m(aior) p(ars) qui tum aderunt decreuerint, id e(i) 

s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto) (grifo nosso). 

 

[Tab. c, Col. V, cap. 105, l. 21-24] si quis quem decurion(em) indignum loci aut 

ordinis decurionatus esse dicet, praeterquam quot libertinus erit, et ab Iluir(o) 

postulabitur, uti de ea re iudicium reddatur, Iluir quo de ea re in ius aditum erit, ius 

dicito iudiciaque reddito (grifo nosso). 

 

[Tab. e, Col. II, cap. 127, l. 1-13] quicumque ludi scaenici c(oloniae) G(enetiuae) 

I(uliae) fient, ne quis in orchestram ludorum spectandor(um) causa praeter 

mag(istratum) proue mag(istratu) p(opuli) R(omani), quiue i(ure) d(icundo) 

p(raerit) [e]t si quis senator p(opuli) R(omani) est erit fuerit, et si quis senatoris 

f(ilius) p(opuli) R(omani) est erit merit, et si quis praef(ectus) fabrum eius 

mag(istratus) proue magistrat(u), qui prouinc(iarum) Hispaniar(um) ulteriorem 

{Baeticae praerit} optinebit, erunt, et quos ex h(ac) l(ege) decurion(um) loco 

(d(ecreto)) decurion(u)m sedere oportet oportebit, praeter eos qui s(upra) s(cripti) 

s(unt) ne quis in orchestram ludorum spectandorum causa sedeto, neue quisque 

mag(istratus) proue mag(istratu) p(opuli) R(omani) q(ui) i(ure) d(icundo) p(raerit) v 

ducito, neue quem quis sessum ducito, neue in eo loco sedere sinito, uti q(uod) 

r(ecte) f(actum) e(sse) (u(olet)) s(ine) d(olo) m(alo) (grifo nosso). 
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[Tab. d, Col II, cap. ?, Frag. 3 Malon, Inv. 71216, l. 2-6]  [ - ] + ad [ - ] - cu]m seruo 

furti age[—] - d]ominum it furtum pertineat[ —] -]s erit quam in ea colon(ia) iuris[ 

dictio —] — eiu]s rei in ea colon(ia) actio esto q[u—] [—]+ actio erit earum rerum 

alio[—] (grifo nosso). 

  

Entre as partes do texto com estado de conservação mediano ou totalmente 

fragmentado, indica-se a atuação dos IIviri na datio tutoris, faz-se menção ao edictum e ainda 

uma possível referência à denegatio actionis. Respectivamente: 

 
[Tab. d, Col. I, cap. 109, Frag. 9 Mallon, Inv. 71214, l. 3-9] cui pupillo pupill[aeue 

mulieriue col(onis) col(oniae) Gen(etiuae) Iul(iae) in His-]pania tutor no[n erit 

incertusue erit, si is pupil-]lus eaue (pupilla) mul[ierue at Iluir(um) adierit et pos-] 

tulabit uti sibi tu[torem det et nominabit quern tuto-]rem sibi dari u[olet, turn is Iluir 

a quo ita pos-]tulat[um erit —] ['--']. 

 

[Tab. d, Col. II, cap. ?, Frag. 2 Mallon, Inv. 71215, l. 1-6] [---] [---iu]dicio certare 

uolet — in ea c]olon(ia) sibi - postula]bit uti e(a) r(es) in con- —]um ex edicto e-[---

pr]omittat fac[...] [---]o i[---] [---].  

 

[Tab. d, Col. II, cap. ?, Frag. 4 Mallon, Inv. 71217, 1. 1-6 ] [---] [— ] cure[t —] — 

ad]uersus[ —] [—]que recusal? [it —] ]defendat tum[ —] '— ]qui ad eum n[—] [—

]um+[—] -].  

 

 

É ainda de se mencionar o fragmento da mesma lei que ressalva, aos magistrados 

municipais, que toda a matéria ligada aos sacra publica coloniae e aos auspicia que precedem 

as festividades e ludi da colônia pertencem à esfera juridicente dos áugures (augurum iuris 

dictio):  

 

[Tab. a, Col. III, cap. 66, l. 3-8] de auspiciis quaeque ad eas res pertinebunt 

augurum iuris dictio iudicatio esto. eisquepontificib(us) auguribusque ludis, quot 

publice magistratus facient, et cum ei pontific(es) augures sa- vacat - cra publica 

c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) facient, togas praetextas habendi ius potestasq(ue) 

esto (grifo nosso). 

 

Chama a atenção, em primeiro lugar, o fato de que a lei, da qual temos extensos 

fragmentos, é quase inteiramente uniforme no vocabulário utilizado918. O encarregado da 

jurisdição (IIviri iure dicundo ou praefectus iure dicundo) é aquele que no território da 

colônia (in hac colonia ou in colonia Genetiuae Juliae) declara solenemente o direito (ius 

 
918 Encontramos tão somente uma variante. No capítulo 102, encontra-se uma expressão indireta relacionada à 

atuação juridicente dos duúnviros municipais na persecução dos delitos: “IIuir qui h(ac) l(ege) quaeret 

iud(icium) exercerbit (...)” (Lex col. Gen. Iuliae, Tab. c, col. IV, cap. 102, l. 23), i.e., “o duúnviro quem irá [em 

virtude dessa lei] supervisionar [a investigação, a quaestio] e presidir o iudicium” (tradução nossa). Alguns de 

seus editores e tradutores destacam que a lex coloniae Genetivae claramente possuía “a coherent and intelligible 

structure”, vide M. H. CRAWFORD ET AL, RS, I, 16, p. 387 (introdução).  
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dicat) desde o começo de seu mandato919. Recorde-se, com Varro e Lucílio, que o verbo 

praĕeo (prae-īre)920 está na origem mesma da palavra pretor, de quem o magistrado 

municipal ou colonial está fazendo às vezes: aquele que está à frente e que precede os demais 

é o responsável para ditar, instruir, declarar o direito (ius dicito praerit; iuris dictio praerit).  

Em segundo lugar, o estatuto utiliza dessa mesma uniformidade para circunscrever o 

que é da competência juridicente dos magistrados – e uma forma indireta de instrução quanto 

aos deveres do seu officium – e o que não é, sem margem para dúvida. O capítulo 94 é um dos 

fragmentos mais significativos a esse respeito. O texto tece uma relação umbilical entre o ius 

dicere no âmbito municipal/colonial e o estatuto fundador da colônia: é a própria lex coloniae 

Genetivae Iuliae que constitui a administração da justiça e declara aqueles autorizados a 

exercer suas funções (IIviri; praefectus iure dicundo; edis). Essa mesma cláusula da lei, 

através de subjuntivo do verbo relinquere, confirma a possibilidade de que o duúnviro 

delegue sua função juridicente (ius dicito reliquerit) para um praefectus [coloniae] iure 

dicundo921. Trata-se, sem dúvida, de uma forma de delegação do ius dicere, ainda que não 

expressa ainda no bem-acabado conceito técnico de iurisdictio mandata dos dois primeiros 

livros do Digesto. 

Nos demais fragmentos, a lei fixa a competência juridicente dos duúnviros para os 

procedimentos envolvendo a fiscalização do uso da propriedade e do dinheiro públicos, a 

distribuição de terras, bem como os procedimentos de investigação e julgamento de membros 

da ordem dos decuriões (IIviri qui hac lege quaeret iudicium exercebit), através da fórmula 

 
919 A lei fixa o exercício do mandato dos IIviri e seus direitos (ius potestatis): “[Tab. a, Col. II, cap. 53, l. 3-5] 

luiri, qui primi ad pr(imas) k(alendas) Ianuar(ias) mag(istratum) habebunt”, garantindo-lhes a assistência de 

apparitores nos termos fixados pela própria lei [Tab. a, Col. II, cap. 52]: um haruspex encarregado de auxiliar 

com os ritos sacros na colônia, um flautista (tibicen), um funcionário pessoal (accensi), dois secretários 

(scribae), um bibliotecário (scriba librarius), dois mensageiros (viatores), dois lictores, dois praecones (aqueles 

que anunciam publicamente as convocações às assembleias), além de assegurar o uso da toga pretexta.  
920 Varr. Ling. lat. 5.80 (“Praetor dictus, qui praerit iure et exercitu”). Luc. 1515W (“ergo praetorum est ante et 

praeire”). Cornutus, FRH 54, F2 (“Massiliam autem aduersus Caesarem defensauit praetor Apollonides, ubi qui 

praefuit, classi autem Parmeno”). A despeito da grafia que aparece na lex coloniae Genetivae e também no texto 

de Varro, e diferentemente do que ocorreu acima com deicere, não estamos diante de uma formulação arcaica do 

verbo praĕeo. Por regra geral no latim, quando a uma vogal longa se sucede uma breve, abrevia-se a primeira. 

No entanto, em se tratando do paradigma do verbo irregular eō, īre – como é o caso – o mesmo não acontece: 

com a terminação -ierit (válida para ao futuro perfeito do indicativo e para o perfeito do subjuntivo na terceira 

pessoa do singular), a grafia correta  do verbo praĕeo, praeīere deveria ser “praeiĕrit”, como ocorre no particípio 

(praeiēns) e em toda a conjugação do mais-que-perfeito e do futuro perfeito do modo indicativo. Ocorre que nos 

manuscritos e testemunhos epigráficos, quando ao prefixo prae se segue uma segunda vogal ‘e’, é comum que 

esta seja omitida para economia de espaço. In casu, suprimiu-se também o ‘i’ do paradigma do verbo eō. Veja-se 

FREDERICO LOURENÇO, Nova Gramática do Latim, Lisboa, Quetzal, 2019, p. 374. ERNESTO FARIA, Gramática 

Superior da Língua Latina, Rio de Janeiro, Livraria Acadêmica, 1958, p. 215. E. FORCELLINI, Totius Latinitatis 

Lexicon, cit. (nota 501), t. III, p. 805, v. praeeo. 
921 O texto deixa claro que não se trata de um praefectus iure dicundo nomeado pelo pretor urbano (como ocorria 

em III e II a.C.), tampouco um magistrado eleito, mas de um ato de legar ou encarregar (literalmente, deixar para 

trás) a iurisdictio a alguém. 
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actio petitio persecutio922, com ressalva à disposição fragmentária que inicia o texto da lei, 

referente à actio per manus iniectionem. Os IIviri são os originais titulares juridicentes dos 

 
922 A actio petitio persecutio, por vezes, também nomeada apenas de petitio persecutio, é referenciada pelo 

menos 14 vezes como resposta a delitos contra a colônia, desobediência de decretos dos decuriões, falsificação 

de documentos públicos, respeito aos iura potestatis dos magistrados e decuriões (como, por exemplo, tomar 

assento à orchestra sem ter o status para tal), alterar os marcos que delimitam o território da colônia e mesmo os 

delitos religiosos envolvendo a profanação de cadáver, de sepulcro ou a construção de estabelecimento funerário 

(ustrina) em uma distância menor do que a de 500 passos da colônia. “[Tab. b, Col. II, cap. 73, l. 1-8] (...) ne 

quis intra fines oppidi colon(iae)ue, qua aratro circumductum erit, hominem mortuom inferto neue ibi humato 

neue urito neue hominis mortui monimentum aedificato. si quis aduersus ea fecerit, is c(olonis) c(oloniae) 

G(enetiuae) Iul(iae) (sestertium) (quinque milia) d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae cui uolet petitio 

persecutio †exactioq(ue)† esto”. “[Tab. b, Col. II, cap. 74, l. 12-16] (...) ne quis ustrinam nouam, ubi homo 

mortuus combustus non erit, prop{r}ius oppidum passus (quingentos) facito. qui aduersus ea fecerit, (sestertium) 

(quinque milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) Iul(iae) d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae cui uolet peti-tio 

persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto”. “[Tab. b, Col. II, cap. 75, l. 17-23] (...) ne quis in oppido colon(iae) Iul(iae) 

aedificium detegito neue demolito neue disturbato, nisi si praedes Iluir(um) arbitratu dederit se 

re(d)aedificaturum, autnisi decuriones decreuerint, dum ne minus (quinquaginta) adsint, cum e(a) r(es) 

consulatur. si quis aduersus ea fece(rit), q(uanti) e(a) r(es) e(rit), t(antam) p(ecuniam) c(olonis) c(oloniae) 

G(enetiuae) Iul(iae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusq(ue) pecuniae qui uolet petitio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) 

esto”.  “[Tab. b, Col. III, cap. 81, l. 23-29]uti quisque scriba ita iurauerit, in tabulas publicas referatur facito. qui 

ita non iurauerit, is tabulas publicas ne scribito neue aes apparitorium mercedemque ob e(am) r(em) kapito. qui 

ius iurandum non adegerit, ei (sestertium) (quinque milia) mul-tae esto, eiusq(ue) pecuniae cui uolet petitio 

persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto.” “[Tab. b, Col. IV, l. 39-40, extremamente fragmentado] [esto, eiusq(ue) 

pecuniae cui uolet petitio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto.] [---]”. “[Tab. c, Col. I, cap. 92, l. 12-18] quamque 

legationem ex h(ac) l(ege) exue d(ecurionum) d(ecreto), quot ex hac lege factum erit, obire oportuerit neque 

obierit qui lectus erit, is pro se uicarium ex eo ordine, uti hac lege deue (d(ecurionum) d(ecreto)) d(ari) 

o(portebit), dato. ni ita dederit, in res sing(ulas), quotiens ita non fecerit, (sestertium) (decern milia) colon(is) 

huiusque col(oniae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui uolet petitio persecutioque esto”. “Tab. c, Col. 

I, cap. 93, l. 23-26] (...) neue donum munus mercedem aliutue quid kapito neue accipito, neue facito quo quid ex 

ea re at se suorumue quern perueniat. qui atuersus ea fecerit, is (sestertium) (uiginti milia) c(olonis) c(oloniae) 

G(enetiuae) Iul(iae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui uo(l)et petitio persecutioque esto”. “[Tab. c, 

Col. V, cap. 104, l. 17-20] (...) si quis atuersus ea quit fecerit, is in res sing(ulas), quotienscumq(ue) fecerit, 

(sestertium) (mille) c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) d(are) d(amnas) esto, eiusq(ue) pecun(iae) cui uolet 

petitio p(ersecutio)q(ue) esto”. “[Tab. e, Col. I, cap. 125, l. 26-28] (…) eiusque pecuniae qui eorum uolet 

rec(iperatorio) iudicio aput Iluir(um) praef(ectum)ue actio petitio perse-cutio ex h(ac) l(ege) i(us) potest(as)que 

e(sto)”.  “[Tab. e, Col I, cap. 126, l. 43-48] (…) quo quis alieno loco sedeat, sc(iens) d(olo) m(alo). qui atuer-sus 

ea fecerit, is in res singulas, quotien[sc]umque quit atuersus ea fecerit, (sestertium) (quinque milia) c(olonis) 

c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto), eiu[squ]e pecuniae cui uolet rec(iperatorio) iudicio aput 

lluir(um) pr[a]ef(ectum)ue actio petitio persecutioque h(ac) l(ege) ius potestasque esto”. “[Tab. e, Col. I cap. 

128, l. 22-32] deque iis omnibus rebus quae s(upra) s(criptae) s(unt) quotcumque decuriones statuerint 

decreuerint, it ius ratumque esto, eiq(ue) omnes, at quos ea res pertinebit, quot quemque eorum ex h(ac) l(ege) 

facere oportebit, faciunto s(ine) d(olo) m(alo). si quis atuersus ea fecerit quotiens(cum)que quit atuer-sus ea 

fecerit, (sestertium) (decern milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusque 

pecun(iae) cui eorum uolet rec(iperatorio) iudic(io) aput Iluir(um) [[—]] [[—]]praef(ectum)(ue) actio petitio 

persecutioq(ue) e(x) h(ac) l(ege) ius pot(estas)(que) esto”. “[Tab. e, Col. II, cap. 129, l. 36-38] (...) is in res 

sing(ulas) (sestertium) (decern milia) (c(olonis)) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusque 

pecuniae cui (e)or(um) uolet rec(iperatorio) iudic(io) a(p)ut Iluir(um) praef(ectum)ue actio petitio persecutioque 

ex h(ac) l(ege) ius potestasque e(sto)”. “[Tab. e, Col. II, cap. 130, l. 48-50] (...) in tabulas publicas rettulerit 

referendumuecurauerit, in res sing(ulas), quo[tienscu]mque quit atuersus ea fecerit, (is)(sestertium) (centum 

milia) c(olonis) c(oloniae) (G(enetiuae)) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui [eor(um) uole]t 

rec(iperatorio) iudic(io) aput Iluir(uiri) interregem praef(ectum) actio petitio persecutioqu[e ex h(ac) l(ege) i(us) 

pot]est(as)que e(sto)”. “[Tab. e, Col. III, cap. 131, l. 10-13] (…) tabul(as) public(as) rettulerit referendumue 

curauerit, is in res sing(ulas) quotienscumque quit aduersus ea fecerit, (sestertium) (decern milia) c(olonis) 

c(oloniae) G(enetiuae) luliae d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui eorum uolet recu(peratorio) iudic(io) 
vacat  aput Iluir(um) pr(a)ef(ectum)ue actio petitio persecutioque h(ac) l(ege) ius potest(as)que esto”. “[Tab. e, Col. 

III, cap. 132, l. 24-33] neue quis petitor kandidatus donum munus aliudue quit det largiatur petitionis causa 

sc(iens) d(olo) m(alo). neue quis alterius petitionis causa conuiuia facito neue quern ad cenam uoca-to neue 
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atos praticados in iure, conduzindo a primeira fase até o edictum que nomeia os juízes e fixa 

data para julgamento (recuperatorum iudicium reddere). De modo a não confundir o ius 

dicere do magistrado, que preside o iudicium, com o direito à fala, concedido aos acusadores, 

a lei faz uso da expressão potestas dicendi para o último caso: o poder de falar em juízo é 

regulado pelo magistrado e pode ser, se necessário, ampliado (concessum).  

Por fim, chame-se atenção para a disposição contida no capítulo 127. Ao fazer 

referência àqueles que têm o direito de sentar em lugar de destaque (o latim orchestra deriva 

do grego khorós: o lugar em frente ao palco ondeoriginalmente se situavam os cantores na 

Grécia) para assistir aos ludi, a lex Urbonensis informa que o magistrado juridicente da 

colônia é também uma autoridade que pode conduzir e presidir atos públicos daquela natureza 

(ducere).  

O curto (e de polêmica interpretação) fragmentum Atestinum923 – parte de uma lei 

colonial aplicável ao território da cidade de Ateste (49-41 a.C.), na Gália Cisalpina – foi 

 
conuiuium habeto, neue quis alterius petitionis causa cui quit d[on]um munus aliutue quit dato donato largito 

sc(iens) d(olo) m(alo). si quis atuersus ea fecerit, (sestertium) (quinque milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) 

I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui eor(um) uolet rec(iperatorio) iudic(io) aput Iluir(um) 

praef(ectum)(ue) actio petitio persec(utio)que ex h(ac) l(ege) i(us) potest(as)que esto”. Em todos esses casos a lei 

reservou a competência de julgamento (iudicare) para o colegiado de recuperatores. 
923 Inicialmente a principal discussão envolvia a cronologia das leis municipais e coloniais dos tempos de Júlio 

César: a datação do fragmentum Atestinum é incerta, assim como, em um primeiro momento, sua relação com a 

lex Rubria de Gallia Cisalpina (c. 49 a.C.), que se refere a toda a Gália, e à lex Roscia [“de civitate 

Cisalpinorum”] referida no próprio fragmentum, proposta pelo pretor e cesarista Lúcio Róscio Fabato (49 a.C.), 

plebiscito que concedeu a cidadania romana às populações da Gália Transpadana (= Cisalpina). A lei atestina 

seria uma lei geral quanto ao funcionamento administrativo e juridicente da cidade aos moldes da já citada lex 

coloniae Genetiuae Iuliae e da lex Rubria, apenas elementos específicos daquela colônia, ou algo completamente 

distinto desse conjunto de estatutos? Desde a polêmica recheada de impropérios entre U. Laffi e M. H. Crawford 

na década de noventa – estudiosos que inicialmente integram um mesmo grupo de investigações, o Roman Laws 

Group –, quase a totalidade dos estudiosos parece concordar que o fragmentum deve ser datado posteriormente à 

lex Rubria e, acrescente-se, possivelmente próximo do ano em que a Gália deixa de ser uma província ao ser 

incorporada à terra Italica (42/41 a.C.). U. Laffi foi particularmente convincente ao demonstrar que o 

fragmentum não se distancia dos demais estatutos coloniais e municipais, embora nem todos sigam sua posição 

de que o fragmentum faria parte da lex Roscia de Lúcio Róscio Fabato (49 a.C.), pretor partidário de César. Pace 

M. H. Crawford: para o estudioso britânico, uma vez que o fragmentum dispõe da competência juridicente dos 

magistrados locais em matéria de furtum, iniuria e iudicia bona fidei, a  datação do fragmentum deve ser fixada 

em data anterior por não conter a lei qualquer referência à actio de dolo malo introduzida pelo jurisconsulto Caio 

Aquílio Galo em seu edictum quando pretor (posição que ocupou em 66 a.C., pace novamente Crawford, que 

cronologicamente insere a actio de dolo malo como anterior a 76 a.C. diante da ocorrência da expressão iudicia 

de fide mala em Cic. nat. deor. 3.74). Foi contra esse argumento ex silentio que se contrapôs U. Laffi. A 

polêmica pessoal entre os estudiosos obscureceu o fato – puramente historiográfico e científico e talvez, por isso, 

menos chamativo – de que uma hipótese contundente já fora oferecida décadas antes. F. de Martino, ciente das 

dificuldades textuais e cronológicas levantadas pelo debate Crawford-Laffi, apontou que muito provavelmente à 

lex Roscia de Lúcio Róscio Fabato (que concedia ampla revocatio aos pretores de Roma) se sucedeu uma nova 

lei no mesmo ano, retomando a matéria e fixando definitivamente uma competência original vinculada ao valor 

da causa para os magistrados municipais. Eis, segundo F. de Martino, a lei de Aeste, que segue a mesma toada da 

lex Rubria de Gallia Cisalpina e antecede a plena incorporação da cidade aos municipia. A navalha de Ockham, 

provou F. de Martino, também pode ser aplicada com proveito pelos romanistas. Veja-se F. DE MARTINO, 

Costituzione, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. III, p. 373-379; F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 

501), p. 142-143. Para a polêmica original veja-se na seguinte ordem sugerida: UMBERTO LAFFI, La lex Rubria 
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citado no capítulo anterior por conter a reserva de competência das ações de valor superior a 

10 mil sestércios aos magistrados em Roma, resguardando apenas os procedimentos de menor 

valor ao âmbito dos magistrados municipais. Retomemos: 

  

[Col. I, l. 10-22] quoius rei in qu(o)que municipio colonia praefectura quoiusque 

Iluir(i) eiusue, qui ibei lege foedere pl(ebei)ue sc(ito) s(enatus)-ue c(onsulto) 

institutoue iure dicundo praefuit, ante legem, seiue illud pl(ebei) sc(itum) est, 

quod L. Roscius a(nte) d(iem) (quintum) eid(us) Mart(ias) populum plebemue 

rogauit, quod priuatim ambig(er)etur, iuris dicti]-o iudicis arbitri recuperatorum 

datio addictiou[e fuit] quantaeque rei pequniaeue fuit, eius rei pequnifaeue] quo 

magis priuato Romae reuocatio sit quo[ue mi-]nus quei ibei i(ure) d(icundo) 

p(raerit) d(e) e(a) r(e) ius dicat iudice[m addicat det, ita] utei ante legem, siue illud 

pl(ebei) sc(itum) est, [quod L. Roscius a(nte) d(iem)] (quintum) eidus Mart(ias) 

populum plebe[mue rogauit, ei quei] [ibei i(ure) d(icundo) p(raefuit) iuris 

dictione]m iu[dicis arbitriue dationem] [addictionemue esse oportuit, ex h(ac) l(ege) 

n(ihilum) r(ogatur).] (grifo nosso)924 

 

A expressão utilizada para identificar a autoridade juridicente de Ateste é quoiusque 

IIviri eisue, qui ibei lege foedere plebeiue scito senatus-eu consulto institoue iure dicundo 

praefuit (l. 11-12), i.e., a iuris dictio pertence àquele que recebeu a atribuição de dizer o 

direito através de uma fonte normativa (como uma lei ou plebiscito, decreto senatorial, através 

de um foedus ou simplesmente por uma atribuição consuetudinária). A amplitude da 

expressão parece indicar exatamente o fato de que a estrutura colonial e municipal de 

administração da justiça ainda não era completamente uniforme, ao menos em sua 

terminologia (que, ademais, poderia estar sujeita a tradições locais e originais das cidades). 

Cumpre notar ainda que a introdução do valor máximo de causa (às l. 9-10) parece ter sido 

incluído na lex, entre outras razões, para regularizar os casos efetivos de uma revocatio 

 
de Gallia Cisalpina, in Ath. 64 (1986), p. 5-44, que recebe suas primeiras críticas em M. H. CRAWFORD, Ateste 

and Rome, in Quaderni Ticinesi 19 (1989), p. 191-200; e também nas considerações do tradutor dos Roman 

Statutes em sua primeira publicação (1996): M. H. CRAWFORD ET AL, RS, I, 16, p. 313-318 (introdução ao 

fragmentum Atestinum), p. 321-324 (comentários ao texto do frag. Atest.); pode-se partir assim àss respostas 

contidas em UMBERTO LAFFI, Di nuovo sulla datazione del fragmentum Atestinum, in Ath. 78 (1990), p. 167-

175; U. LAFFI, ‘Modus operandi’ in margine ad um’interpretazione del ‘fragmentum Atestinum’, in Studi 

Classici e Orientali 46, n. 1 (1998), p. 153-161, respondido brevemente em M. H. CRAWFORD, How to create a 

‘municipium’: Rome and Italy after the social war, in Modus Operandi 42, Supp. 71 (1998), p. 31-46, esp. às p. 

43-45; ainda, por fim, na coletânea de U. LAFFI, Studi di storia romana e di diritto, Roma, Edizioni di Storia e 

Letteratura, 2001, p. 245–261. Quanto à cidade de Ateste no primeiro período de incorporação colonial (entre a 

lex Pompeia de 89 a.C. e 49 a.C.) e sua plena transformação em um municipium (c. 49 a.C. – 42/41 a.C.) da 

Gália Cisalpina, veja-se U. LAFFI, Rome e le province, 1º tomo: organizzazzione, economia, società, in Bologna, 

Cappelli, 1985 (col. Storia di Roma, vol. XVII), p. 140, p. 143-144. Representando a visão majoritária pró-Laffi 

entre os estudiosos recentes, cite-se S. Sisani, que bem recorda que a primeira metade da década de quarenta foi 

de constante reestruturação administrativa, fixando no ano de 48 a.C. tanto a lex Roscia quanto o fragmentum 

Atestinum e a lex Iulia municipalis; no começo do Principado, Augusto assentou muitos veteranos das cohortes 

urbanae na colônia. Veja-se S. SISANI, Le istituzioni municipali, 2016, p. 47-55; e S. SISANI, Magistrature locali, 

2018, cit. (nota 501), p. 44-46. Segue similar posição STEFANO BARBATI, Ancora sulle cosiddette ‘colonie latine 

fittizie transpadane’. Asc. In Pis. 3 Clark, in Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto 49 (2013), p. 59-106, esp. p. 

84-105. 
924 FIRA I, 19 = RS I, 16 = CIL i2 600.  
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Romae, cuja importância monetária justificaria o deslocamento de competência para os 

pretores de Roma.  

Assume-se, geralmente, o conteúdo das partes III e V da Tabula Herancleensis como 

correspondente a uma lex Iulia municipalis (c. 49-45 a.C.)925 promulgada pouco antes do 

assassinato de Júlio César. A lei estabelece uma série de regulações administrativas, eleitorais 

e comerciais que, diante do teor geral da lex, deveriam ser aplicadas nas coloniae e municipia, 

praefecturae, fora e conciliabula civium Romanorum aos moldes de um estatuto geral, uma 

lex satura na designação de A. Berger926. São três ligeiras referências, duas aos ius dicere dos 

pretores, uma ao ius dicere no âmbito municipal:  

 

[l. 8-9] (...) ad pr(aetorem) urb(anum) aut, sei is Romae non erit, ad eum 

pr(aetorem), quei inter peregrinos ius deceit, profitemino (grifo nosso). 

 

[l. 11-12] ita ute(i) eum ad co(n)s(ulem) pr(aetorem) urb(anum) eumque quei inter peregri-

nos ius deicet, sei tum Romae esset, h(ac) l(ege) profiterei oporteret (grifo nosso). 

 

[l. 115-117] (...) quei(ue) sponsoribus creditoribusue sueis renuntiauit renuntiauerit 

se soldum soluere non posse aut cum eis pactus est erit se soldum soluere non posse; 

proue quo datum depensum est erit; quoiusue bona ex edicto eius, qu(ei) i(ure) 

d(eicundo) praefuit praefuerit, praeterquam sei quoius, quom pupillus esset reiue 

publicae caussa abesset neque d(olo) m(alo) fecit fecerit quo magis r(ei) p(ublicae) 

c(aussa) a(besset), possessa proscriptaue sunt erunt (...)(grifo nosso)927. 

 

 
925 FIRA I, 13 = RS I, 24 = CIL i2, 593.  
926 A. BERGER, Dictionary of Roman Law, 2014, cit. (nota 501), p. 546 (v. leges saturae), p. 554-555 (v. lex Iulia 

municipalis). A Tabula Herancleensis possui duas partes (I e II) com normas aplicáveis à cidade de Roma em 

relação à cura viarum e a cura frumenti, enquanto as demais (III a V) se destinam aos municipa e coloniae (a 

parte IV relativa ao censo na península itálica). Sobre a lex Iulia municipalis, veja-se F. DE MARTINO, 

Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. III, p. 352-355; A. TORRENT, La ‘iurisdictio’, 1970, cit. 

(nota 501), p. 139-145. P. A. BRUNT, Italian Manpower, cit. (nota 501), 1971, p. 519-523. Quanto a data da lei, é 

certo que ela é posterior à concessão da cidadania aos habitantes da Gália Cisalpina (49 a.C.) e é mencionada em 

uma carta de Cícero em janeiro de 45 a.C., razão pela qual F. de Martino fixou a data da lei como 46 a.C., 

levando em conta o tempo de envio da correspondência.  
927 Destacamos anteriormente apenas a sentença que contém a referência expressa àquele que exerce as funções 

juridicentes municipais (quei iure dicundo praefuit praefuerit), inclusive o ius edicendi. Ressalve-se, no entanto, 

que quanto à regulação municipal contida na Parte III da lei, após uma regulação acerca de quem poderia exercer 

a função de quatórviro (l. 83-107), todo o texto contido entre as linhas 108-141 diz respeito aos delitos e/ou 

condenações anteriores que impossibilitam a inclusão de um indivíduo no senatum decuriones conscriptos dos 

municípios. Entre as linhas 108-134, por conta disso, são descritos procedimentos que ocorreram diante de um 

magistrado juridicente (os pretores ou os magistrados municipais, conforme o caso) e, diante da condenação, 

tornam um munícipe inelegível para a ordo decurionum ou cúria decurionum. São mencionadas: as condenações 

pelos delitos combatidos pelas actiones famosae ou actiones turpes, uma vez que a condenação torna o réu 

infamis et ignominiosus: actiones furti, iniuriarum, de dolo et mandati et depositi (a lex Iulia não faz menção 

aqui à actio depositi e à actio de vi bonorum raptorum, que também causam infâmia). Além disso, a lei também 

presume a incompatibilidade do cargo de decurião a todos aqueles que foram condenados em uma actio fiduciae, 

uma actio de sociis ou uma actio tutelae; aqueles que tiverem faltado com um juramento feito diante do 

magistrado na fase in iure, ou que deixaram de cumprir um pagamento após in bonam copiam iurare; 

condenação nos iudicia publica; aqueles que tiverem sido atingidos negativamente por uma concessão de 

bonorum possessio (l. 115-117) ou uma restitutio in integrum pretoriana (l. 119-123). Naturalmente, muitos 

desses procedimentos dizem respeito ao exercício juridicente do pretor e não ao magistrado municipal.  
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Chegamos, por fim, à lex Rubria de Gallia Cisalpina (c. 49-42 a.C.), a última 

legislação municipal relevante para a matéria juridicente nos tempos da República. São 

particularmente relevantes os fragmentos daquela lei relacionados com a cautio damni infecti: 

 

[Col. I, cap. 20, l. 7-12] qua de re quisque et a quo in Gallia Cisalpeina damnei 

infectei ex formula restipularei satisue accipere uolet, et ab eo quei ibei i(us) 

d(eicet) postulauerit, idque non k(alumniae) k(aussa) se facere iurauerit, tum is, 

quo d(e) e(a) r(e) in ius aditum erit, eum, quei in ius eductus erit, d(e) e(a) r(e) ex 

formula repromittere et, sei satis darei debebit, satis dare iubeto de-cernito. 

[Col. I, cap. 20, l. 12-19] quei eorum ita non repromeisserit aut non satis dederit, sei 

quid interim damni datum factumue ex ea re aut ob e(am) r(em) eoue nomine erit, 

quam ob rem, utei damnei infectei repromissio satisue datio fiere(t), postulatum erit, 

tum mag(istratus) proue mag(istratu) Iluir IIIuir praefec(tus)ue, quoquomque d(e) 

e(a) r(e) in ius aditum erit, d(e) e(a) r(e) ita ius deicito iudicia dato iudicareque 

iubeto cogito, proinde atque sei d(e) e(a) r(e), quom ita postulatum esset, damn[ei] 

infectei ex formula recte repromissum satisue datum esset (grifo nosso). 

[Col. I, cap. 20, l. 24-25] (...), eam stipulationem quam is quei Romae inter 

peregreinos ius deicet in albo propositam habet, (...) (grifo nosso). 

[Col. I, cap. 20, l. 40-46] L. Seio damnei infectei satis dare noluit, c(ondemnato); 

s(ei) n(on) p(arret), a(bsoluito)'; dum Iluir IIIuir i(ure) d(eicundo) praefec(tus)ue 

d(e) e(a) r(e) ius ita deicat curetue, utei ea nomina et municipium colonia locus in 

eo iudicio, quod ex ieis quae proxsume s(cripta) s(unt) accipie{n}tur, includ(a)ntur 

concipiantur, quae includei concipei s(ine) d(olo) m(alo) oporteret debe(re)tue, ne 

quid ei quei d(e) e(a) r(e) aget petetue captionei ob e(am) r(em) aut eo nomine esse 

possit (grifo nosso); 

[Col. II, cap. 22, l. 26-37] quae res non pluris (sestertium) (quindecim milibus) erit, 

et sei ea res erit, de qua re omnei pecunia ibei ius deicei iudiciaue darei ex h(ac) 

l(ege) (o(portet)) o(portebit), sei is eam rem, quae ita ab eo petetur deue ea re cum 

eo agetur, ei quei eam petet deue ea re aget, aut iei quoius nomine ab eo petetur 

quomue eo agetur in iure apud eum, quei ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit), d(are) 

f(acere) p(raestare) restituereue oportere aut se debere, eiusue eam rem esse aut 

se eam habere, eamue rem de qua arguetur se fecisse, obligatumue se eius rei 

noxsiaeue esse confessus erit deixseritue neque d(e) e(a) r(e) satis utei oportebit 

faciet aut, sei sponsionem fierei oportebit, sponsionem non faciet non †restituert†. 

neque se iudicio utei oportebit defendet, aut sei d(e) e(a) r(e) in iure nihil 

responderit, neque d(e) e(a) r(e) se iudicio utei oportebit defendet: (...) (grifo nosso). 

[Col. II, cap. 22, l. 38-52] quid earum rerum confessus erit aut d(e) e(a) r(e) non 

respondent neq(ue) se iudicio utei oportebit defenderit, de ieis rebus Romae apud 

pr(aetorem) eumue quei de ieis rebus Romae i(ure) d(eicundo) p(rae)esset in iure 

confessus esset, aut ibei d(e) e(a) r(e) nihil respondisset aut iudicio se non 

defendisset; p(raetor)q(ue) isue quei d(e) e(is) r(ebus) Romae i(ure) d(eicundo) 

p(raerit) in eum et in heredem eius d(e) e(is) r(ebus) omnibus ita ius deicito 

decernito eosque duci bona eorum possideri proscreibeiue ueneireque iubeto, ac sei 

is heresue eius d(e) e(a) r(e) in iure apud eum pr(aetorem) eumue quei Romae 

i(ure) d(eicundo) {p.} praesse(t), confessus esset aut d(e) e(a) r(e) nihil 

respondisse(t) neque se iudicio utei oportuisset defendisset; dum ne quis d(e) e(a) 

r(e) nisei pr(aetor) isue quei Romae i(ure) d(eicundo) p(raerit) eorum quoius bona 

possiderei proscreibei ueneire duceique eum iubeat  (grifo nosso)928. 

 
928 FIRA I, 19 = RS I, 28 = CIL i2, 592.  
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Antes de encerramos esta subseção, há que se fazer uma menção à atividade 

juridicente na província da Ásia Menor ainda em tempos republicanos. A lex Pompeia de 

provinciis praetoriis (52 a.C.) 929 foi mencionada anteriormente pelo seu papel na história da 

consolidação e, principalmente, na delimitação dos poderes dos promagistrados provinciais, 

além de institucionalizar idealmente o período de cinco anos entre o exercício de uma 

magistratura de imperium e a subsequente administração de uma província. Formulada 

originalmente em grego em duas inscrições relativamente similares e contendo também uma 

tradução latina, fornece-nos uma descrição dos poderes dos promagistrados provinciais, entre 

eles o poder juridicente:  

 

[Col. IV, Cnidos, col. IV, l. 31-39]  ἐὰν οὗτ[ο]ς ὁ στρατηγός, ὧι τῆς Ἀσίας 

Μακεδονίας τε | ἐπαρ[χ]εί̣α̣ ἐγένετο, τῆς ἀρχῆς αὑτὸν ἀπείπηι ἢ ἀπείπη-|ται ὡ̣ς̣ ἐν̣ 

ἐπιταγῆι, ἐξουσία πάντων πραγμά-|των ἐ̣[π]ιστροφήν τε ποιεῖσθαι, κολάζειν, 

δικαιοδοτεῖν, | κρείνε̣ι[̣ν, κ]ριτὰς ξενοκρίτας διδόναι, ἀναδόχων κτημά-|των 

ΤΕ[.]Γ̣ΑΡΟΔΟΣΕΙΣ ἀπελευθερώσεις ὡσαύτως κα-|τὰ τὴν δι̣καιοδοσίαν ἔστω καθὼς 

ἐν τῆι ἀρχῆι ὑπῆρ-|χεν· οὗ[τ]ός τε ὁ ἀνθύπατος ἕως τούτου ἕως ἂν | εἰς πόλ̣[ι]ν̣ Ῥώ̣μην 

ἐπανέλθηι ἔστω. vacat (grifo nosso). 

 

[Trad. lat.] si is praetor, cui Asia Macedoniaue prouincia obuenerit, a magistratu se 

abdicauerit, uti in mandatis omnium rerum potestas, animaduertere coercere ius dicere 

iudicare, iudices recuperatores dare, praedium praediorum <subsignationes,> 

manumissiones, ita e iurisdictione, uti (ei) in magistratu erat, esto isque (...) usque eo 

quoad in urbem Romam redierit esto. 

 

 Os termos gregos utilizados no texto são δ̣ικαιοδοσία [dikaiodosía] para iurisdictio (l. 

37), e δ̣ικαιοδοτέῐν [dikaiotéin] para ius dicere (l. 34)930. O primeiro termo é formado através 

 
929 FIRA, I, 9 (= RS I, 12). Para o fragmento selecionado, utilizou-se a Cópia de Cnidos (col. IV, l. 31-39), mais 

extenso, não havendo nada a ser acrescido pela Cópia de Delfos quanto às linhas mencionadas. A versão 

primária, concordam os estudiosos, foi redigida em grego, seguida da tradução latina, que nem sempre é 

considerada precisa ou cuidadosa na transposição dos termos de uma língua para a outra, especialmente de 

conceitos técnicos que não possuem plena equivalência entre as duas línguas. A descrição da situação da lex de 

provinciis e os argumentos para sua datação em 100 a.C. são encontrados no artigo composto pelos editores: 

MARK HASSAL – M. H. CRAWFORD – JOYCE REYNOLDS, Rome and the Eastern Provinces at the End of the 

Second Century B.C., in JRS 64 (1974), p. 192-220; e também nas reflexões de A. LINTOTT, Notes on the Roman 

Law Inscribed at Delphi and Cnidos, in ZPE 20 (1976), p. 65-82. Assim os editores descrevem o fragmento 

selecionado: “Lines 3I-39 define the powers which a governor (here referred to simply as a Praetor rather than 

by the full range of possible titles, see on II, 13) of Asia or Macedonia retains between the moment of 

resignation and his arrival back in Rome. The grammar of this passage is often difficult to follow, the meaning of 

a number of words is obscure; it seems certain that something has fallen out, perhaps more than we can guess 

(…) The list of powers which follows is the nearest thing which has been preserved from the Republican period 

to a formal definition of the powers of a governor” (M. HASSAL – M. H. CRAWFORD – J. REYNOLDS, ibid., p. 213-

214).  
930 Existe uma segunda opção de tradução para δ̣ικαιοδοτέῐν: ius reddere. Assim, os editores holandeses de 

Teófilo Antecessor no século XVIII entendiam que deveria ser vertido ao latim o termo grego empregado nos 

Paraphrasis Justiniani Institutionum (obra de 533-534 d.C.). O termo aparece na longa paráfrase explicativa de 

Teófilo ao título De iure naturali gentium et civili (Teof. Paraph. 1.2.7, n. 58 = I 1.2.7) na passagem que 
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da composição do verbo δίδωμι (dídōmi, flexionado para dosía: o significado do verbo está 

ligado a ter permissão, ser autorizado a algo, ter capacidade em virtude de norma ou 

autoridade) e do adjetivo δ̣ικαιος (díkaios: “de modo justo, equitativo”). O substantivo 

dikaíodosia tem que ver propriamente com o poder (potestas; εξουσία [exousía]) de dizer o 

direito que é concedido ao promagistrado por uma fonte normativa (nesse caso, uma lei) para 

exercer o ius dicere na província931. O segundo termo (dikaiotéin) apenas faz sentido se o 

infinitivo presente do verbo δοκέω (dokéō) for interpretado não na sua acepção original (que 

tem que ver com julgar, considerar, imaginar, acreditar ou ser da opinião de que), mas como a 

mesma origem que leva à palavra δόγμα (dógma, como decisão, julgamento, decreto, edito) – 

modo como, por exemplo, empregada desde Políbio pelos escritores gregos para traduzir a 

palavra senatusconsultum (συγκλήτου δόγμα [synklítou dógma], literalmente “dogma 

senatorial”)932. Desse modo, os redatores gregos verteram ius dicere na lex Pompeia de 

provinciis como decisão, edito ou decreto justo (isto é, em conformidade com o tò dikaión, o 

justo)933.  

Passemos para algumas considerações gerais sobre as evidências epigráficas 

republicanas. Em primeiro lugar, com exceção da lex Plaetoria (e apenas possivelmente da 

lex Papiria), todas as evidências apresentadas são posteriores ao período apontado de fixação 

 
caracteriza as atribuições do pretor urbano (“quia Urbs per excelletiam Roma dicitur: jus enim reddebat civibus 

qui Romae erant”) e do pretor peregrino (“Peregrinus autem, quia jus reddebat peregrinis et advenis”). Vide 

GULLIELMUS OTTO REITZIUS – PETRUS NANNIS – JACQUES DE CORTE – PIETER VAN THOL – OTTHO VAN THOL, 

Theofilou Antikensoros Ta heuriskomena. Theophili Antecessoris Paraphrasis Graeca Institutionum 

Cesarearum, Den Haag [Haia], apud Fratres Ottonem et Petrum Thollius, 1751, t. I, p. 35-36 (= I. 1.2.58); t. II, 

p. 1262, v. δ̣ικαιοδοτέῐν (= Glossarium). Quanto ao verbo dikaiodotó se comporta do mesmo modo que o verbo 

εξουσιοδοτώ [exousiodotó]: este significa “autorizar” (ou “delegar ou depositar poder em alguém, autorizando-o 

a determinado ato ou prática”), enquanto o primeiro significa propriamente algo próximo de “jurisdicionar”, 

administrar o ius dicere. 
931 A escolha do termo é relevante do ponto de vista do significado. A lex de provinciis não utiliza em ambos os 

casos o termo δικαιοδοτέώ [dikaiodotó], verbo que diz respeito ao agir juridicente, ao ato de administrar o direito 

de modo autossuficiente e autônomo (ou mais precisamente, administrar ou partilhar o justo, diante do grego 

díkaios). Com dikaiodosía, a lex Pompeia de provinciis não deixa dúvidas de que os poderes exercidos pelos 

promagistrados se originam, fundamentam e são circunscritos por esse estatuto.  
932 Pol. 6.13.2. No texto de Políbio o termo se encontra grafado συγκλήτου δογμάτων (synklítou dogmáton). O 

substantivo δόγμα está no genitivo plural e é acompanhado da adjetivação de σύγκλητος [sýgkletos], substantivo 

empregado para traduzir a palavra latina Senatus (enquanto a palavra latina deriva de senex, a palavra grega está 

ligada basicamente ao adjetivo κλητος [kletós], que significa “convocado, invocado, convidado, chamado”).  
933 Mencione-se que, circa. 46-45 a.C., Júlio César promulgou uma lex Iulia de provinciis, mas nenhuma citação 

foi registrada, de modo que não temos informações a respeito de qualquer regulação das atividades juridicentes 

da lei do ditador. Ao que indicou Cícero, a lei estipulou a duração de um ano para o exercício da promagistratura 

pretoriana, e dois para a promagistratura consular. Veja-se Cic. Phil. 1, 8.19.  Também não há o que dizer, a 

despeito do que o nome da lei poderia levar a crer, quanto à lex Fufia iudiciaria (59 a.C.) referida pelo 

historiador Dion Cássio (Dio. Cass. Ant. Rom. 36.8.1), porque ela dizia respeito apenas ao procedimento 

eleitoral. Quase nada restou do conteúdo da chamada lex Petronia de praefectus municipiorum, em algum 

momento anterior à 32 a.C., mas a inscrição registra a função de praefectus iure dicundo por determinação da 

lei: “C(aius) Cuspius C(ai) f(ilius) Pansa pater d(uum)v(ir) i(ure) d(icundo) IIII quinq(uennalis) praef(ectus) 

i(ure) d(icundo) ex d(ecreto) d(ecurionum) lege Petron(i)” (CIL X, 858).  
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do pretor urbano no forum de Roma, seguido do pretor peregrino; igualmente em sua maioria 

também são posteriores à lex Aebutia, no que toca ao estado histórico do processo formular; e, 

por fim, quanto às leis municipais e coloniais, pertencem todas ao período já bastante 

avançado de romanização da península itálica. Isso certamente pode emprestar forças à tese 

de F. de Martino de que o ius honorarium e o processo formular tiveram impulso a partir da 

legislação ebúcia, uma vez que se assume, afinal, que coloniae e municipia estavam seguindo 

diretrizes de administração do direito similares àquelas praticadas e estabilizadas pelos 

pretores.  

Em segundo lugar, do ponto de vista do vocabulário empregado especificamente para 

a designação dos magistrados, vê-se a utilização parcialmente uniforme das expressões 

utilizadas para apontar um titular de funções juridicentes (ou seja, aquele que inter cives ius 

dicet; inter peregrinos ius dicet; in hac colonia ius dicito; [magistratus] in ea colonia 

municipio praefectura foro conciliabulo iure dicundo [praeerit]; ex hac lege ius dicet; de ea 

re iuris dictio [erat/esto]; de eo agro ius dicere opportebit; de eis rebus Romae iure dicundo 

praerit/praesset; de ea re ius dicito decernito; além, evidentemente, da combinação dessas 

expressões ou variantes com os termos magistratus, curator, praetor, aedil, IIvir e IVvir iure 

dicundo, praefectus iure dicundo, mesmo os áugures). As expressões ius dicere e a sua 

derivação [quis/quei] iure dicundo [praeeo] são consideravelmente mais presentes do que a 

expressão iuris dictio/deicito/dicito. Esta, por sua vez, só aparece grafada como uma única 

palavra na tradução latina das originais inscrições gregas da quarta coluna da Cópia de Cnidos 

da lex Pompeia de provinciis praetoriis (devendo se considerar que, nesse caso, a grafia 

iurisdictio pode ser explicada como um paralelismo dos tradutores para a expressão-

paradigma dikaiodosía). 

Em terceiro lugar, a despeito das peculiaridades de cada uma das leis no que concerne 

aos procedimentos e ao âmbito de competência, a expressão ius dicere está sempre associada 

às atividades nas quais o magistrado é a autoridade para efetivamente ministrar o direito (ius 

dicere, ius reddere) na fase in iure. Dentro do complexo de atos ligados à fase in iure, as leis 

e plebiscitos acima fazem uso de uníssono vocabulário: (1) para o comparecimento perante o 

pretor ou do magistrado municipal para dar impulso aos atos juridicentes, são recorrentes as 

expressões in ius adire e in ius educere (com o acréscimo ad praetorem na lex Acilia); (2) o 

ato de nomear ou apontar juízes das expressões causam dicere, vindicem dare, iudicem dare, 

recuperatorem dare, arbitri dare, além da variante iudicis arbitri recuperatoremque datio 

addictio; (3) o edito do magistrado que efetivamente constitui o litígio e instrui o processo 
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para a fase seguinte: iudicium dare, iudicium reddere, iudicatum facere, contendo o comando 

aos juízes para que julguem a causa (iudicare iubere); (4) ao ius edicendi dos magistrados 

como uma atividade inerentemente integrada ao ius dicere, marcada por evidente 

discricionariedade no caso do pretor; por fim, (5) os poderes de que dispõem os magistrados 

para perfectibilizar a atuação juridicente frente às peculiaridades de cada caso concreto: multa 

dicere, multas poenasque oportere, pecuniam in publicum redigere, conceder a posse de bens 

àquele que recebeu terras do ager publicus ou a seus herdeiros (bonorum posessio pro herede 

dare), conceder a posse àquele que foi expulso violentamente nos termos do interdictum unde 

vi (possessionem, unde vi eiectus est, restituere), tutorem dare, manum inicere (l. g. per 

manus iniectionem), a atuação em causas envolvendo a libertas. É ele ainda aquele que 

concede aos litigantes o que de direito, segundo as fórmulas ou segundo o direito pretoriano 

(ex formulas; ex edictis); quem pode ordenar a cautio damni infecti, exigindo do postulante, 

conforme o caso, uma stipulatio praetoriae ou satisfazendo-se com um simples juramento 

(ius iurandum de calumnia); no âmbito da persecução penal, sua competência abrange os 

delitos cometidos pelos decuriões municipais, delitos contra a coisa pública, furtum, calumnia 

e iniuria.  

O magistrado juridicente é apresentado nos testemunhos legislativos e registros 

epigráficos como aquele que está à frente e, por isso, conduz a administração e o direito 

(dicere, edicere, [e]ducere) – seja nas colônias, nos municípios seja nas províncias dos 

romanos – através de um complexo de atos de autoridade resumidos na expressão ius dicere. 

Nas províncias, além dos poderes ligados ao ius dicere, os promagistrados dispunham ainda 

de imperium, que incluía o exercício do ius animaduertendi e do coercere, bem como a 

possibilidade de ser caracterizado como detentor do potestas mandatis omnium rerum no que 

toca à sua administração. Mesmo que o titular de iuris dictio ou aquele que recebeu a 

incumbência por delegação estivessem despidos de imperium, ainda assim eles teriam 

assegurada a prerrogativa do exercício autônomo da função juridicente, como dispôs a lex 

coloniae Genetivae Iuliae (neue quis pro quo imperio potestate[q]ue facito, quo quis in ea 

colonia ius dicat, nisi quem ex hac lege dicere oportebit).  

Eis a característica comum a todos os atos, prerrogativas e faculdades ligadas ao ius 

dicere, a autonomia pressuposta ao seu exercício, seja nos procedimentos da fase in iure seja 

na promulgação do seu edito (e-dictum). As leges e as evidências epigráficas expostas não 

deixam dúvidas de que, no que tange ao ius dicere na linguagem institucional republicana, é 

por meio dos atos e ditos dotados da autoridade juridicente do magistrado que o direito se 
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materializa no mundo dos homens diante de um conflito concreto. O império do Direito, no 

que concerne aos romanos da República, era um império da palavra solene e publicamente 

empregada. 

 

1.2.Fontes epigráficas (II): as leges flavianas 

Após a ascensão de Tito Flávio Vespasiano como princeps (reinando entre 69-79 

d.C.), em dezembro daquele mesmo ano, foi promulgada com aprovação senatorial (e assim 

sendo, uma lex rogata) a famosa lex de imperio Vespasiani (ou ainda lex de potestatibus 

Vespasiani)934, calculado passo do imperador para consolidar sua posição e não repetir o 

desfecho dos três que o antecederam naquele mesmo ano. Embora a famosa lex de imperio 

não contenha referência direta à atuação juridicente do princeps, os estudiosos apontam que a 

concessão de imunidades às demais fontes normativas, bem como da validade (com efeitos ex 

tunc) de todos os atos por ele praticados e a elevação do imperador a um locus institucional 

único no que toca ao direito garantiam ao imperador uma margem de discricionariedade – 

inclusive em esfera juridicente – que só encontra limites na tradição, nos usos e nos costumes, 

 
934 A lex de imperio Vespasiani (RS II, 39 = CIL VI 930), inscrita em uma imensa tábula de bronze, é uma das 

evidências epigráficas e legislativas que reúne uma das maiores bibliográficas especializadas desde a sua 

descoberta por Cola di Rienzi (séc. XIV), e ainda hoje fornece manancial para muitas investigações importantes. 

Relativamente curta quando comparada a outras legislações já apresentadas – estando, no entanto, fragmentada e 

sem a sua parte inicial –, contém oito cláusulas e uma sanctio, num total de quarenta linhas. A lei garantia a 

Vespasiano, por sanção dos costumes (ex usu reipublicae) de Roma, o “agere facere ius potestasque (...) ita uti 

divo Augusto (...)” (l. 17-19). Incluem-se expressamente na lei o poder de fazer tratados (foedus cum quibus uolet 

facere, à l. 1), presidir reuniões e votações no Senado (Senatum habere; relationem facere [et] remittere; senatus 

consulta per relationem discessionemque facere, l. 2-3, com garantia de equiparação dos senatusconsulta por ele 

propostos às leis, l. 11), apontar candidatos às magistraturas (l. 10-12), aumentar o pomerium (l. 13-16), além de 

estar isento de direitos ou obrigações oriundos de leis e plebiscitos (“iis legibus plebisque scitis imp(erator) 

Caesar Vespasianus solutus sit”, l. 24-25); poder repetir qualquer dos atos, comandos ou rogationes dos 

imperadores anteriores a ele (l. 25-28); e ter juridicamente ratificados e validados todos os atos desde a sua 

ascensão, tendo sido realizados por ele pessoalmente ou por mandatum (l. 28-32). Foram consultados a respeito 

da lex de imperio Vespasiani os seguintes textos: P. A. BRUNT, Lex de imperio Vespasiani, in JRS 67 (1977), p. 

95-116. D. MANTOVANI, Les clauses ‘sans précédents’ de la Lex de imperio Vespasiani: Une interprétation 

juridique, in Cahiers du Centre Gustave Glotz 16 (2005), p. 25-43. D. MANTOVANI, Lex ‘regia’ de imperio 

Vespasiani. Il ‘vagum imperium’ e la legge costante, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI – ELENA TASSI SCANDONE (a 

cura di), La Lex de Imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi (Atti del Convegno, 20-22 novembre 2008), Roma, 

L’Erma di Bretschneider, 2009-b, p. 125-155. M. PANI, L’imperium de Principe, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI – 

E. T. SCANDONE (a cura di), ibid., 2009, p. 187-203. MARIANO MALAVOLTA, Sulla clausola discrezionale della 

c.v. lex de imperio Vespasiani, in Simblos 5 (2008), p. 15-129. K. TUORI, Defining Imperial Powers: Lex de 

Imperio Vespasiani, in Emperor of Law, 2016, cit. (nota 501), 2016, p. 169-177. U. VINCENTI, Ius publicum, 

2018, cit. (nota 501), p. 102-105. F. DE MARTINO, Costituzione romana, 1972-1975, cit. (nota 501), vol. IV, p. 

379-382, 462-467, 495-498, 501-505, que enxerga na dinastia flaviana o primeiro impulso acentuadamente 

monárquico e pessoal no que toca à constituição e às instituições (seguida, ainda segundo F. de Martino, pelo 

período da monarquia “iluminada e judicante” da dinastia antonina e a monarquia “burocrática e militar” dos 

Severo. 
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fontes normativas nas quais nem mesmo o princeps é mencionado como legibus solutus935, e 

nos exempla dos bons imperadores mencionados e vinculados a Vespasiano na lei (Augusto, 

Tibério e Cláudio, exclusos os nomes de Calígula, Nero, Galba, Oto e Vitélio).  

Do reinado do imperador Domiciano (81-96), restaram duas leis municipais que fazem 

referência ao poder juridicente. A lex Flavia [municipalis] Malacitana936 (c. 82-84, ano em 

que também foi promulgada uma lex Flavia [municipalis] Salpensana937), relativa ao 

município hispânico de Malaca contém nos seus fragmentos sobreviventes informações a 

respeito do ius dicere municipal. Mais famosa, a lex [municipalis] Irnitana (91 d.C.)938 era 

aplicada na cidade de Irni, na provincia Baetica, garantindo o ius Latii aos seus habitantes e 

dispondo acerca das magistraturas municipais, incluindo os IIviri iure dicundo. Vejamos 

algumas das passagens mais relevantes para mantermos em vista as concepções de ius dicere 

e iurisdictio de seus legisladores. Comecemos pela lex Malacitana e pela Lex Salpensana: 

[lex Mal. 62] r(ubrica) ne quis aedificia quae restituturus non erit destruat ne quis in 

oppido municipii Flavi Malacitani quaeque ei oppido continentia aedificia erunt 

aedificium detegito destruito demoliundumve curato nisi decurionum 

 
935 Referimo-nos especificamente à cláusula 7 (também chamada de cláusula dúplice) da lex de imperio 

Vespasiani, contida às l. 22-28: “utique quibus legibus plebeiue scitis scriptum fuit, ne diuus Aug(ustus), 

Tiberiusue Iulius Caesar Aug(ustus), Tiberiusque Claudius Caesar Aug(ustus) Germanicus tenerentur, iis 

legibus plebisque scitis imp(erator) Caesar Vespasianus solutus sit; quaeque ex quaque lege rogatione diuum 

Aug(ustum), Tiberiumue Iulium Caesarem Aug(ustum), Tiberiumue Claudium Caesarem Aug(ustum) 

Germanicum facere oportuit, ea omnia imp(eratori) Caesari Vespasiano v Aug(usto) facere liceat”.  
936 FIRA I, 24 = CIL II, 1974. Veja-se também a tradução que incorporou as descobertas mais recentes: MIGUEL 

DEL PINO ROLDÁN, Nueva traducción de la Lex Flavia Malacitana, in Mainake 23 (2001), p. 51-70. A lex 

Malacitana é composta de 10 capítulos (rubricas). Os capítulos 51-61 dizem respeito à organização 

administrativa do municipium e especialmente das questões eleitorais, de elegibilidade e dos procedimentos 

comiciais, enquanto os capítulos 62-68 contém disposições relativas à administração financeira do municipium, 

donde algumas questões juridicentes são expostas.  
937 FIRA I, 23 = CIL II, 253. A lex Salpensana costuma ser avaliada em conjunto por conter cópia de uma fração 

da lex Irnitana. É essa a lei que contém, de fato, a incorporação da cidade como municipium e concede-lhes, pela 

via legal, seus decuriões e magistrados juridicentes através da intervenção de um praefectus [= procurator] 

Caesaris (lex. Salp 24).  
938 CILA II, 4, 1201. Uma nova versão do texto veio à luz com a descoberta a partir de novas tábulas na Espanha 

no ano de 1981: hoje essa é a versão padrão para as análises textuais da lex Irnitana, e encontra-se no estudo 

feito por JULIÁN GONZÁLEZ – M. H. CRAWFORD, The Lex Irnitana: A New Copy of the Flavian Muncipal Law, in 

JRS 76 (1986), p. 147-223, especificamente às p. 153-181 (texto original) e p. 182-199 (vertida à língua inglesa 

por M. H. Crawford). O texto também foi disposto em ÁLVARO D’ORS – JAVIER [= XAVIER] D’ORS, Lex 

Irnitana: edición bilíngue, in Cuadernos Compostelanos de derecho romano 1 (1988), Santiago de Compostela, 

Imprensa da Univ. de Santiago de Compostela, p. 13-87, contendo uma tradução espanhola; por fim, maior 

menção merece a minuciosa investigação de FRANCESCA LAMBERTI, “Tabulae Irnitanae”: municipalità e “ius 

romanorum”, Napoli, Eugenio Jovene, 1993, esp. às p. 265-373 (que contém uma versão bilíngue, vertida ao 

italiano, de ambas as leis e dos diversos fragmenta de outras leis municipais). A lex Irnitana também produziu 

uma copiosa bibliografia. Além dos comentários de F. Lamberti e de J. González contidos nos textos 

mencionados foram consultados: JOSÉ MARIA RIBAS-ALBA, La Lex Irnitana: Estructura Politica y aspectos 

jurisdiccionales, in Estudios de derecho romano e historia del derecho comparado: trabajos en homenaje a 

Ferran Vals I Taberner, Málaga, Univ. de Málaga, 1991, p. 5419-5455. ALAN RODGER, Jurisdictional Limits in 

the Lex Irnitana and the Lex de Gallia Cisalpina, in ZPE 110 (1996), p. 189-206. ERNEST METZGER, Agree to 

Disagree: Local Jurisdiction in the Lex Irnitana, in A. BURROWS – D. JOHNSTON – R. ZIMMERMANN (eds.), 

Judge and Jurist: Essays in Memoir of Lorde Rodger of Earlsferry, Oxford, OUP, 2013, p. 207-225.  
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conscriptorumve sententia cum maior pars eorum adfuerit quod restitu[tu]rus intra 

proximum annum non erit qui adversus ea fecerit   is   quanti   e(a)   r(es) e(rit) 

t(antam) p(ecuniam) municipibus municipi(i) Flavi Malacitani d(are) 

d(amnas)   e(sto)   eiusque pecuniae deque ea pecunia municipi eius municipii qui 

volet cuique per h(anc) l(egem) liceit actio petitio persecutio esto (grifo nosso). 

 

[lex Mal. 63] r(ubrica) de locationibus legibusque locationum proponendis et in 

tabulas municipi(i) referendis qui IIvir i(ure) d(icundo) p(raeerit) vectigalia 

ultroque tributa sive quid aliut communi nomine municipum ei{i}us municipi locari 

oportebit locato quasque locationes fecerit quasque leges dixerit quanti quit locatum 

sit et [qui] praedes accepti sint quaeque praedia subdita subsignata obligatave sint 

quique praediorum cognitores accepti sint in tabulas communes municipum eius 

municipi(i) referantur facito et proposita habeto per omne reliquom(!) tempus 

honoris sui ita ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint) quo loco decuriones 

conscriptive proponenda esse censuerint (grifo nosso).  

 

[lex Mal. 64] r(ubrica) de obligatione praedum praediorum cognitorumque 

quicumque in municipio Flavio Malacatiano in commune municipum ei{i}us 

municipi(i) praedes facti sunt erunt quaeque eorum praedia accepta sunt erunt 

quique eorum praediorum cognitores facti sunt erunt ii omnes et quae cui{i}usque 

eorum tum [fuerunt] erunt cum praees cognitorve factu est erit quaeque postea esse 

cum ii obligati esse coeper<u>nt c(o)eperint qui eorum soluti liberatique non sunt 

non erunt aut non sine d(olo) m(alo) sunt erunt eaque omnia quae{que} eorum 

soluta liberataque non sunt non erunt aut non sine d(olo) m(alo) sunt erunt in 

commune municipum ei{i}us municipii item obligati obligata{e}que sunto uti ii 

ea{e}ve p(opulo) R(omano) obligati obligatave essent si aput eos qui Romae aerario 

praessent ii praedes i{i}que cognitores facti eaque praedia subdita subsignata 

obligatave essent eosque praedes eaque praedia eosque cognitores si quit eorum in 

quae cognitores facti erunt ita non erit qui quaeve soluti liberati soluta libertaque 

non sunt non erunt aut non sine d(olo) m(alo) sunt erunt IIviris qui ibi i(ure) 

d(icundo) prae(e)runt ambobus alteri{us}ve eorum ex decurionum 

consriptorumque   decreto quod deretum cum eorum partes tertiae non minus quam 

duae adessent factum erit vendere legemque his vendundis dicere ius potestasque 

esto dum ea(m) legem is rebus vendundis dicant quam legem eos qui Romae aerario 

praeerunt e lege praediatoria praedibus praedisque vendundis dicere oporteret aut si 

lege praediatoria emptorem non inveniet quam legem in vacuom(!) vendendis dicere 

oporteret et dum ita legem dicant uti pecunia{m} infore municipi Flavi Malacitani 

referatur luatur solvatur quaeque lex ita dicta (e)rit iusta rataque esto (grifo nosso). 

 

[lex Mal. 65] r(ubrica) ut ius dicatur e lege dicta praedibus et praedis vendundis 

quos praedes quaeque praedia quosque cognitores IIviri municipii Flavi Malacitani 

h(ac) l(ege) vendiderint de iis quicumque i(ure) d(icundo) p(raeerit) ad quem de 

ea re in ius aditum erit ita ius dicito iudiciaque dato ut ei qui eos praedes cognitores 

ea praedia mercati erunt praedes socii heredesque eorum i<i>que ad quos ea res 

pertinebit de is rebus agere easque re petere persequi recte possit (grifo nosso). 

 

[lex. Salp. 25]   r(ubrica)   de   iure   praef(ecti)   qui a IIvir(o) relictus sit ex IIviris 

qui in eo munipicio i(ure) d(icundo) p(raeerit) uter postea ex eo municipio 

proficiscetur neque eo die in id municip(i)um esse se rediturum arbitrabitur quem 

praefectum municipi(i) non minorem quam annorum XXXV ex decurionibus 

conscriptisque relinquere volet facito ut is iuret per Iovem et divom(!) Aug(ustum) 

et div(u)m Claudium et divom(!) Vesp(asianum) Aug(ustum) et divom(!) Titum 

Aug(ustum) et Genium Imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) deosque 

{P}Penates quae IIvir<os> qui i(ure) d(icundo) p(raeest) h(ac) l(ege) facere 

oporteat se dum praefectus erit d(um) <t>(axat) quae eo tempore fieri possint 

facturum neque adversus ea [f]acturum scientem d(olo) m(alo) et cum ita iuraverit 

praefectum eum eius municipi(i) relinquitoi qui ita praefectus relictus erit donec in 

id municipium alteruter ex IIviris adierit in omnibus   rebus   id   ius   e<a>que 

potestas esto praeterquam de praefecto relinquendo et de c(ivitate) R(omana) 

consequenda quod ius quaeque potestas h(ac) l(ege) Iiviri(s) <qui> iure dicundo 
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praeerunt datur   isque dum praefectus erit quotiensque municipium egressus erit ne 

plus quam singulis diebus abesto (grifo nosso). 

[lex. Salp. 28] r(ubrica) de servis apud IIvir(um) manumittendis si quis municeps 

municipi(i) Flavi Salpensani qui Latinus erit aput IIvir(os) qui iure dicundo 

praeerunt eius municipi(i) servom(!) suom(!) servamve suam ex servitute in 

libertate[m] manumiserit liberum liberamve esse iusserit dum ne quis pupillus neve 

quae virgo mulierve sine tutore auctore quem quamve manumittat liberum liberamve 

esse iubeat qui ita manumissus liberve esse iussus erit liber esto quaeque ita 

manumissa liberave [essa] iussa erit libera esto uti qui optum<o> iure Latini libertini 

liberi sunt erunt <t>um is qui minor XX annorum erit ita manumittat si causam 

manumittendi iusta[m] esse is numerus decurionum per quem decreta h(ac) l(ege) 

facta rata sunt censuerit (grifo nosso). 

[lex. Salp. 29] r(ubrica) de tutorum datione cui tutor non erit incertusve erit si is 

e<a>ve municeps municipi(i) Flavi Salpensani erit et pupilli pupillaeve non erunt et 

ab IIviris qui i(ure) d(icundo) p(raeerunt) eius municipi(i) postulaverit uti sibi 

tutorem det [et] eum quem dare volet nominaverit <t>um is a quo postulatum erit 

sive unum sive plures collegas habebit de omnium collegarum sententia qui tum in 

eo munipio intrave fines municipi(i) eius erit causa cognita si ei videbitur eum qui 

nominatus erit tutorem dato sive is eave cuius nomine ita postulatum erit pupil(lus) 

pupillave erit sive is a quo postulatum erit non habebit collegamque eius in eo 

municipio intrave fines eius municipi(i) nemo erit <t>um is a quo ita postulatum erit 

causa cognita in diebus X proxumis ex decreto decurionum quod cum duae partes 

decurionum non minus adfuerint factum erit eum qui nominatus erit quo ne ab iusto 

tutore tutela {h}abeat ei tutorem dato qui tutor h(ac) l(ege) datus erit is ei cui datus 

erit quo ne ab iusto tutore tutela {h}abeat tam iustus tutor esto quam si is c(ivis) 

R(omanus) et adgnatus proxumus c(ivis) R(omanus) tutor esset  (grifo nosso). 

 

Os IIviri iure dicundo de Malaca são responsáveis, no que toca à sua atuação 

juridicente, por todas as questões derivadas dos impostos, taxas, arrendamentos, contratos e 

editos públicos ligados às obras públicas do municipium, inclusive pela publicização e 

exposição de todas as disposições quanto a esses arrendamentos, para ciência e conhecimento 

de quaisquer fiadores, que teiamo suas obrigações e direitos, assim, ,assegurados (lex Mal. 

cap. 63-64); pela venda de bens (especialmente imóveis) depositados em fiança, como 

garantia ou hipoteca em todas as ações que aqueles magistrados atuaram como cognitores na 

fase in iure e no restante de sua instrução e igualmente competentes para conhecer de 

quaisquer causas ou impugnações quanto a esses mesmos bens movidos por herdeiros, socii, 

fiadores ou compradores (lex Mal. cap. 65); pelos procedimentos (na forma de actio 

persecutio movida por qualquer um do povo) contra aqueles que depredaram os edifícios do 

município (lex Mal. cap. 62); pela investigação e pelos procedimentos cabíveis contra atos 

dolos dos praefecti em prejuízo do municipium (lex Salp. 25, segunda parte); pelo 

procedimento diante da postulação de datio tutoris (lex Salp. 29); pelos atos de manumissão 

dos maiores de 20 anos, sendo necessária a avaliação da justa causa da manumissão pelos 

decuriões no caso de menores (lex Salp. 28). Administrativamente, eram ainda responsáveis 

pelo recolhimento de multas fixadas por eles mesmos (lex Mal. cap. 66), pelos praefecti e 
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edis, além de serem os encarregados da organização e supervisão dos comitia votantes (cap. 

52, cap. 54, est’último contendo também os requisitos de elegibilidade)939.  

Quanto à lex Irnitana, mesmo que nos limitando à matéria juridicente, temos algumas 

novidades. A lei estipula que os IIviri não poderiam se afastar do municipium por mais de um 

dia sem antes nomear um praefectus iure dicundo para exercer o direito em seu lugar (eleito 

entre os membros da ordem dos decuriões), além de exigir um detalhado juramento em frente 

ao comitium municipal (em nome de Júpiter, dos Penates, e dos divinos Augusto, Cláudio, 

Vespasiano, Tito e o próprio Domiciano), anunciando o cumprimento de seu munus no 

interesse dos munícipes (a ausência de juramento ou a não correspondência com esses termos 

importaria em uma multa de 10 mil sestércios em prol do municipium através de uma ação 

popular de persecutio)940.  

Uma das porções mais interessantes do texto se situa no cap. 84 (rubrica: quarum 

rerum et ad quantam pecuniam in eo município iuris dictio sit) que, nos mesmos moldes da 

lex de Gallia Cisalpina, regularizava a competência municipal através da fixação do valor da 

 
939 FIRA I, 24 = CIL II, 1974: “[lex Mal. 54] r(ubrica) quorum comitis rationem haberi oporteat qui comitia 

habere debebit is primum IIvir(os) qui iure dicundo praesit ex eo genere ingenuorum hominum de quo h(ac) 

l(ege) cautum conprehensumque est deinde   proximo   quoque   tempore aediles item quaestores ex eo genere 

ingenuorum hominum de quo h(ac) l(ege) cautum coprehensumque est creando[s] curato dum ne cui{i}us 

comitis rationem habeat qui IIviratum petet qui minor annorum XXV erit quive intra quinquennium in eo honore 

fuerint item qui aedilitatem quaesturamve petet qui minor quam annor(um) XXV erit quive in earum qua causa 

erit propter quam si c(ivis) R(omanus) esset in numero decurionum conscriptorumve eum esse non liceret (…) 

[lex Mal. 66] r(ubrica) de multa quae dicta erit multas in eo municipio ab IIviris praefectove dictas item ab 

aedilibus quas aediles dixisse se aput IIviros ambo alterve ex i(i)s professi erunt IIvir qui i(ure) d(icundo) 

p(raeerit) in tabulas communes municipum ei{i}us municipi referri iubeto si cui ea multa dicta erit aut 

nomine ei{i}us alius postulabit ut de ea ad decuriones conscriptosve referatur de ea decurionum consriptorumve 

iudicium esto quaeque multae non erunt inustae a decurionibus   conscriptisve iudicatae eas multas IIviri in 

publicum municipum ei{i}us municipii redigunto” (grifo nosso). Note-se que embora competentes para a 

cobrança das multas das autoridades municipais, qualquer reclamação administrativa quanto a essas penalidades 

mesmas era da alçada da ordem dos decuriões, não dos IIviri iure dicundo.  
940 CILA II, 4, 1201, caps. 25-26, cotejado com o texto de J. González e M. H. Crawford: “[lex Irn. cap. 25] (...) 

Ex IIviris qui in eo municipio iure dicundo praerunt uter pos[t]-ea ex eo municipio proficisceretur neque eo die 

in it municipi-um esse s[e] redditurum arbitrabitur, quem praefectum muni-cipi non minorem quam annorum 

XXXV ex decurioni-bus conscriptisve relinquere volet, facito ut is iuret per Iovem et divom Aug(ustum), et 

divom Claudium, et divom Vespasi[a]-num Aug(ustum), et divom Titum Augustum, et genium imp(eratoris) 

Caesar[i]s Domitiani Aug(usti), deosque Penates: quae IIvirum qui iuri dicundo prae-erit hac lege facere 

oporteat, se dum praefectus erit d(um)t(axat) quae eo tempo-re fieri possint facturum neque adversus ea facturum 

scientem d(olo) m(alo); et, cum ita iura[v]erit, praefectum eum eius municipi relinquito (...) [Cap. 26] quique 

IIviri aediles quaestoresve postea ex h(ac) l(ege) creati erunt, eorum quisque in diebus quinque proximis ex 

quo  IIvir  aedilis  quaestor esse coepe-rit, priusquam decuriones conscriptive habeantur, iurato in contione per 

Iovem, et divom Aug(ustum), et divum Claudium, et divom Vespasi-anum Aug(ustum), et divom Titum 

Aug(ustum), et genium imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti), deosque Penates: se quodcumque ex h(ac) 

l(ege) exque re communi mu-nicipum municipi Flavi Irnitani censeat recte esse facturum ne-que adversus h(anc) 

l(egem) remve communem municipum eius municipi fac-[turum sciente]m d(olo) m(alo), quosque prohibere 

possit prohibiturum, neque se aliter consilium initurum neque aliter datu<ru>m neque sententiam dicturum quam 

ut ex h(ac) l(ege) exque re communi municipum eius municipi censeat fore. Qui ita non iuraverit, is HS 

(sestertium) X (milia) municipibus eiius muni-cipi dare   damnas   esto eiius<que> pecuniae deque ea pecunia 

municipum eiius municipi qui volet cuique per h(anc) l(egem) licebit actio pe[ti]tio persecutio esto”.  
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causa. A lex Irnitana limita, como uma regra de partida, o âmbito da iurisdictio municipalis 

aos casos privados cujo valor de causa não seja superior a mil sestércios (caso em que dispõe 

a lex Irnitana, os edis municipais seriam igualmente competentes em matéria juridicente).  

Estão exclusos do âmbito municipal os casos envolvendo as actiones famosae, bem 

como ações envolvendo fidúcia e mandato; os casos que começaram com sponsiones 

praeiudiciales ou promessas de vadimonium; casos envolvendo um praeiudicium futurum sit 

de capite libero (que, para os fins da lei, são considerados como sempre superiores ao valor 

de mil sestércios); por fim, uma disposição acrescenta que as ações com valor de causa acima 

de mil sestércios não poderiam ser divididas em ações menores [res dividua quo fraus huic 

legi] como forma de burlar o limite dos IIviri iure dicundo. A regra não é, no entanto, 

absoluta e admite que, se as partes de comum acordo desejam se sujeitar à iuris dictio in eo 

municipio, mesmo em causas superiores a mil sestércios (si uterque inter quos ambigetur 

volet), que tal seria admissível pelos IIviri.  

 

[lex Irn. IX-B, cap. 84] R(ubrica). Quarum rerum et ad quantam pecuniam in eo 

municipio i(uris) d(ictio) sit. Qui eius municipi municipes incolaeve erunt q(ua) 

d(e) r(e) ii inter se suo alte-[ri]usve nomin<e> qui municeps incolave sit privatim 

intra fines eius [mu]nicipi agere petere persequi volent, quae res HS 

(sestertium) oo (mille) minorisve [eri]t, neque ea res dividua quo fraus huic legi 

fieret facta sit fiatve aut de capite libero, deve maiore pecunia quam HS 

(sestertium) (mille) praeiudicium futurum erit sponsiove facta futurave erit, neque ea 

res agetur qua in re941vi factum sit quod non ex interdicto decretove iussuve 

eius  qui  iure  dicundo  praerit factum sit, ne-que de libertate, neque pro socio aut 

fiduciae aut mandati qu-od d(olo) m(alo) factum esse dicatur, aut depositi, aut 

tutelae cum quo qui suo nomine [q]uid earum rerum fecisse dicatur, aut 

lege Laetoria, aut d[e spo]nsione quae in probrum facta esse dica-tur, aut d(e) d(olo) 

m(alo) et [fraud]e, aut furto cum homine libero libera-ve, aut cum serv[o dum i]d ad 

dominum dominamve perti-nebit, aut iniur[iaru]m cum homine libero 

liberave agetur, eave de re [aliquid] praeiudicium futurum sit de capite libero: de is 

re[bus etia]m, si uterque, inter quos ambigeretur, volet, de ceteris quo[que o]mnibus 

de quibus privatim age-tur neque in iis prae[iudici]um de capite libero futurum erit, 

et omnium rerum q(uae) [s(upra) s(cripta) sun]t de vadimonio promittendo in 

eum lo[cum q]uo is erit qui ei provinciae praerit, futurusve esse vi-debitur eo die in 

quem ut vadimonium promittatur postula-bitur, IIvir(i) qui ibi i(ure) d(icundo) 

 
941 Uma discussão doutrinária entre os leitores da lex Irnitana seria se o acordo entre as partes (mencionado às l. 

18-19 do cap. 84) perante o IIviri possibilitaria a apreciação de causas acima de mil sestércios (imposto pouco 

antes, às l. 17-18 do mesmo capítulo). Como destacou Ernest Metzger a respeito desse ponto, a questão se 

resume em discutir o caráter derrogatório (ou não) do acordo privado quanto à disposição pública de limite de 

competência. “At stake is not simply a detail of local jurisdiction, but the degree of autonomy in civil litigation 

enjoyed by Baetican communities in the early empire.An absolute limit reduces the importance of local 

jurisdiction considerably. And if civil litigation of any consequence took place only at the governor’s conventus, 

then the extensivelegal materials on display locally —the provincial edict and its many details—will primarily 

have served not to aid local magistrates in administering justice but to prepare local litigants for distant litigation 

(or dissuade them from pursuing it)” (E. METZGER, Agree to Disagree, cit. (nota 501), 2013, p. 21.) E. Metzger 

propôs uma restauração das lihas 16-17 do texto da seguinte forma: “aut de capite libero deve maiore pecunia 

quam sestertiis mille praeiudicium futurum erit sponsiove facta futurave erit, cave de re [in qua] praeiudicium 

futurum sit de capite libero”. E. METZGER, ibid. 2013, p. 217.  
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praeerit iuris dictio, iudicis arbitri recuperatorum ex is qui ibi propositi erunt, 

iudici datio addictio, it[e]m eadem condicione, de eo quod HS 

(sestertium) oo (mille) minoris-ve erit, aedilis qui ibi erit iuris dictio, iudicis arbitri 

re-ciperatorum ex eodem genere, iudicique datio addictioq(ue) esto (grifo nosso). 

 

 

 De resto, cumpre mencionar que a lex Irnitana se assemelha às duas leges anteriores 

ao prever aos IIviri a faculdade de nomeação de um praefectus caso seja necessário; a 

incumbência de dare/addicere os juízes ou os recuperatores, conforme o caso; instruir ações 

populares como a actio petitio persecutio; a competência para os procedimentos envolvendo a 

datio tutoris e a para manumissão942; e ao exigir dos IIviri que assegurassem a publicidade do 

edito provincial em lugar permanente e conhecido do povo, inscrito em bronze de modo 

legível, além de serem os responsáveis naturais pela confecção e guarda da lista de juízes943.  

 As três leis flavianas quanto ao seu vocabulário técnico beberam grandemente do 

modelo anteriormente fornecido pela lex colonia Genetivae e pela lex de Gallia Cisalpina, 

embora demonstrem uma peculiar atenção para a delimitação da esfera de atuação dos 

magistrados municipais. Tal preocupação não é estranha: as leis estão situadas no período que 

antecede as novas divisões administrativas de Trajano e Adriano, bem como da 

desconcentração da iurisdictio imperial através dos iuridici.  

 

 

 
942 Quanto à datio tutoris e a manumissio de escravos pertencentes aos cidadãos do município, desde que com 

idade superior a 20 anos, respectivamente veja-se CILA II, 4, 1201, cap. 28-29: “(Rubrica). De servis aput 

IIviros manumittendis. Si quis municeps municipi Flavi Irnitani qui Latinus erit aput IIvi-rum iuri dicundo eiius 

municipi servum suum servamve suam ex servi-tute in libertatem manumiserit, liberum liberamve esse 

iusserit dum ne quis pupillus neve quae virgo mulierve sine tutoris auctori-tate quem quamve manumittat, 

liberum liberamve  esse  iubeat:  qui    ita  manumissus  liberve  esse  iussus  erit  liber  esto,  quaeque  ita ma-

numissa liberave esse iussa erit libera esto, uti qui optumo iure La-tini libertini liberi sunt erunt, dum is qui 

minor XX annorum erit ita manumittat si causam manumittendi iustam esse is numerus decurionum per quem 

decreta h(ac) l(ege) facta rata sunt censue-rit. | R(ubrica). De tutorum datione. Quoi tutor non erit incertusve erit, 

si is eave municeps municipi Flavi Irnitani erit, et pupillus pupillave non erit, et a IIviro iu-re dicundo eiius 

municipi postulaverit uti sibi tutorem det, <et> eum quem dari volet nominaverit, tum is a quo ita postulatum 

erit, sive unum sive plures collegas habebit, de omnium collegarum sententia qui tum in eo municipio intrave 

fines eiius municipi erit, causa cognita si ei videbitur, eum qui nominatus erit tutorem dato. Sive is eave cui-ius 

nomine ita postulabitur pupillus pupillave erit, sive is a quo pos-tulatum erit collegam non habebit collegave eius 

in eo municipio intrave fines eiius municipi nemo erit, tum is a quo ita postulatum erit, causa cognita in diebus X 

proximis, ex decreto decurionum, quod cum duae partes decurionum non minus adfuerint factum 

erit,  eum   qui  nominatus  erit,  quo  ne  a<b>  iusto  tutore tutela abeat, ei tuto-rem dato. Qui tutor h(ac) l(ege) 

datus erit, is ei cui datus erit, quo ne a<b> iusto tutore tutela abeat, tam iustus tutor esto quam si is civis 

Romanus et adgnatus proximus civi Romano tutor esset”. 
943 CILA II, 4, 1201, cap. 25 (nomeação do praefectus); 85 e 95 (quanto ao dever de manter exposto 

publicamente o edito do governador); cap. 86-89 para a mantença regular do album de juízes e recuperatores; 

cap. 96 (= sanctio) para a ação popular contra todo aquele que agir em contrariedade à lex Irnitana, com pena de 

dez mil sestércios.  Como nas demais legislações municipais, os IIviri da lex Irnitana também são os 

responsáveis pela organização das eleições e dos comitia; possuem a faculdade de convocar os decuriões; 

fiscalizam as atividades dos questores; responsabilidade quanto ao arrendamento e à venda pública de bens em 

prol do município etc.   
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1.3.Fontes literárias 

Embora as fontes da literatura latina não prestem contas às mesmas preocupações 

metodológicas ou cuidados conceitos típicos da iuris scientia, seja no teatro, nas peças de 

oratória e na historiografia romanas abundam os exemplos nos quais o magistrado aparece 

exercendo (ou sendo convocado) para exercer o ius dicere, especialmente na literatura 

republicana.  

Não temos a pretensão de realizar uma varredura que esgote o tema – como se tal 

pretensão fosse, a priori, possível –, mas analisar algumas formas de representação comuns à 

função juridicente em geral.  

Classificamos as fontes abaixo dispostas em duas diferentes categorias de acordo com 

o uso empregado naqueles textos. Emulando uma passagem de Festo, no que tange à literatura 

latina (especialmente tardorrepublicana e augustana) ‘ius dicere’ duobus modis intellegitur.  

(i) Uma maneira – talvez a mais eloquente – de se referir ao ius dicere está ligada 

ao quotidiano da civitas, às praxes forenses e à pertença a um determinado 

espectro de direitos que só podem ser exercidos no plano livre da civitas. 

Nesses textos, em primeiro plano a prática juridicente tem que ver, de forma 

imediata, com a atuação dos magistrados – especialmente o pretor –, sem 

dúvida, mas de modo imediato, revela-se também uma relação íntima, bi-

implicativa, entre a vida em uma comunidade política bem-ordenada e as 

práticas que garantem a administração equânime do direito. A libertas (um 

populis liber) existe tão somente na medida em que direitos, costumes e 

tradições dispõem de meios institucionais para garanti-la. Nesses textos, o ato 

solene de dizer o direito (ius dicere) é representado simultaneamente como 

grande poder, mas também um grande munus, do qual depende a própria 

estabilidade da civitas.  

(ii) A segunda forma de representar a iurisdictio nessa literatura é através da 

identificação entre a administração da justiça (ius reddere, ius dicere) como 

uma prática ligada a um território, seja por fatores espaciais e geográficos 

(solum, territorium, civitates), seja por fatores culturais e jurídicos (como o 

pertencimento a uma determinada civitas).  

Passemos às fontes.  
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1.3.1. Ius dicere, forum e autoridade: o exercício juridicente autônomo 

Quando as fontes desejam retratar os atos in iure, geralmente, o titular da função 

juridicente é peremptoriamente identificado com aquele capaz de declarar – de modo grave, 

pio, solene, distinto da mera conversa habitual – uma situação de fato ou de direito ou que, 

por meio da palavra, é capaz de constituir um comando ou alguma forma de constrição e 

coerção. Não à toa, até mais do que ocorre com as fontes epigráficas e legislativas, a 

incidência da expressão ius dicere é muito maior do que a do vocábulo iurisdictio; 

igualmente, o complexo de poderes ou concessões ligadas à iuris dictio também aparecem 

predominantemente na forma verbal – a iurisdictio é um dizer em ato.  

Nas comédias de Plauto, por exemplo, podemos encontrar em diversas ocasiões uma 

discussão, entre leigos, acerca do direito. Por vezes, as personagens convocam alguém a se 

explicar, emulando verbalmente a vocatio in ius (in ius vocas? In ius voco) ou descrevendo o 

ato de procurar o pretor (in ius venire; ad praetorem sequere; in ius ire). Interessante notar 

igualmente que, para as personagens das comédias, a efetiva ida em juízo é rara: espertos 

escravos ou sagazes credores se utilizam recorrentemente da simples ameaça (ou do cordial 

lembrete) de que podem buscar o que lhes é de direito na instância do Forum: 

Plaut. Pers. 745-752.  

SATVRIO (= SAT). Ego pol te faciam, scelus, te quoque etiam ipsum ut lamenteris.  

DORDALVS LENO (= DOR). Occidi. 

SAT. Age ambula in ius, Leno.  

DOR. Quid me in ius vocas?  

SAT. Illi apud praetorem dicam. sed ego in ius voco. 

DOR. Nonne antestaris?  

SAT. Tum ego causa, carnufex, cuiquam mortali libero auris atteram, qui hic 

commercaris civis homines liberos? 

DOR. Sine dicam.  

SAT. Nolo.  

DOR. Audi.  

SAT. Surdus sum. ambula. sequere hac, sceleste, feles virginaria. sequere hac, mea 

gnata, me usque ad praetorem. 

VIRGO. Sequor. 

 

Plaut. Truc. 836-841 

ANCCILLAE (= ANC). Callicles, vide in quaestione ne facias iniuriam: reus solutus 

causam dicit, testis vinctos attines. 

CALLICLES SENEX (= CALL.). Solvite istas. agite, abite tu domum et tu autem 

domum. eloquere haec erae tu: puerum reddat, si quis eum petat. eamus tu in ius.  

DINIARCHVS ADVLESCENS. Quid vis in ius me ire? tu es praetor mihi. vvrum te 

obsecro, ut tuam gnatam des mi uxorem, Callicles. 

 

Plaut. Curc. 721-722.  

THERAONTIGONVS (= THER). Quo sequar te?  
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CAPPADOX (= CAP). Ad trapezitam meum ad praetorem. nam inde rem solvo 

omnibus quibus debeo. 

 

As personagens de Plauto apresentam a atuação juridicente não apenas através da 

declaração do direito (dicere) – como de fato ocorre em Epidicus: bonum ius dicis  –, mas 

também através de expressões conexas ao complexo de ações ligadas à atuação pretoriana 

(do, dico, addico: iudicem dare, recuperatorem reddere, causam dare, addicere; multare) e 

ao ambiente do fórum em geral (postulare; ad praetorem ire).  

Plaut. Epid. 24-28.  

EPIDICVS SERVVS (= EP). Te volo percontari: operam da, opera reddetur tibi. 

THESPRIO SERVVS (= TH).  Ius dicis.  

EP. Me decet.  

TH. Iam tu autem nobis praeturam geris? 

EP. Quem dices digniorem esse hominem hodie Athenis alterum? 

TH. At unum a praetura tua, Epidice, abest.  

EP. Quidnam?  

TH. Scies: lictores duo, duo ulmei fasces virgarum.  

 

Plaut. Poen. 181-186.  

MILPHIO SERVVS (= MIL). Rogato, servos veneritne ad eum tuos. ille me 

censebit quaeri: continuo tibi negabit. Quid tu dubitas, quin extempulo dupli tibi auri 

et hominis fur leno siet? Neque id unde efficiat habet: ubi in ius venerit, addicet 

praetor familiam totam tibi. 

 

Plaut. Stich. 722-728 

SANGARINUS SERVVUS (= SANG). Quid igitur? quamquam gravatus fuisti, non 

nocuit tamen. age, tibicen, quando bibisti, refer ad labeas tibias, suffla celeriter tibi 

buccas quasi proserpens bestia, agedum. Stiche, uter demutassit, poculo multabitur 

STICHVS SERVVS (= ST). Bonum ius dicis. impetrare oportet qui aequom 

postulat. 

SANG. Age ergo observa. si pecassis, multam hic retinebo ilico. 

ST. Optimum atque aequissimum oras.  

 

Plaut. Bacc. 270-273.  

CHRYSALVS PAEDAGOGVS. Postquam quidem praetor recuperatores dedit, 

damnatus demum, vi coactus reddidit ducentos et mille Philippum.  

 

Plaut. Rud. 866-867.  

PLESIDIPPVS ADULESCENS (= PLES). In iure causam dicito, hic verbum sat est: 

sequere.  

 

  

Os trechos de Plauto citados apresentam, sem dúvida, a visão mais pitoresca, 

comezinha, diríamos, do ius dicentis officium. Outrossim, é consonante com a mais sóbria 

representação do ius dicentis officium com a qual nos deparamos anteriormente na obra de 

Varro. Segundo, o eminente antiquário e gramático, em dias fastos, em normal funcionamento 
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de todos negotia publica, o pretor (qui praerit iure et exercitu)944 estaria em praça pública 

exercendo suas funções simbolicamente resumidas nos tria verba solemnia.  

 

Varr. Ling. lat. 6.30. 

Contrarii horum vocantur dies nefasti, per quos dies nefas fari praetorem ‘do dico 

addico’, itaque non potest agi, necesse est aliquo uti verbo, cum lege quid peragitur. 

Quod si tum imprudens id verbum emisit ac quem manumisit, ille nihilo minus est 

liber, sed vitio, ut magistratus vitio creatus nihilo setius magistratus. Praetor qui tum 

fatus est, si imprudens fecit, piaculari hostia facta piatur; si prudens dixit, Quintus 

Mucius aiebat eum expiari ut impium non posse. 

 

Varr. Ling. lat. 6.61.  

“Dico” originem habet Graecam, quod Graeci “δεικνύω” [deiknúō]. Hinc etiam 

“dicare”, ut ait, Ennius: “Dico VI hunc dicare circum metulas”; hinc “iudicare”, 

quod tunc ius dicatur; hinc “iudex”, quod ius dicat accepta potestate; hinc “dedicat”, 

id est quibusdam verbis “dicendo” finit: sic, enim aedis sacra a magistratu pontifice 

praeeunte, dicendo dedicatur. Hinc, ab “dicendo”, “indicium”; hinc illa: indicit 

bellum, indixit funus, prodixit diem, addixit iudicium.  

 

 

Como buscamos descrever ao longo do capítulo anterior, não obstante aos pretores 

urbano e peregrino terenm se dedicado exclusivamente à administração do direito após sua 

fixação na cidade de Roma (especialmente a partir da metade do século II a.C.), ainda assim, 

as fontes tardorrepublicanas e augustanas são quase unânimes em ligar a criação do pretor ao 

direito. Retomemos, neste momento, a narrativa historiográfica de Lívio, tecida a respeito da 

introdução da pretura no panorama institucional das leges Liciniae Sextiae; uma breve nota de 

Aulo Gélio a respeito do aumento das funções juridicentes dos pretores e, por fim, a 

contraparte teórica aos dois historiadores, a formulação de Cícero – baseada, como ele mesmo 

afirma, não através da abstração de uma civitas ideal, mas simplesmente observando aa 

história institucional romana – para a distribuição da justiça na República: 

 

Liv. 6.42.11. Quia patricii se auctores futuros negabant, prope secessionem plebis 

res terribilesque alias minas civilium certaminum venit cum tandem per dictatorem 

condicionibus sedatae discordiae sunt concessumque ab nobilitate plebi de consule 

plebeio, a plebe nobilitati de praetore uno qui ius in urbe diceret ex patribus 

creando.  
 

Liv. 10.22.8. Ea ingenia consularia esse: callidos sollertesque, iuris atque 

eloquentiae consultos, qualis Ap. Claudius esset, urbi ac foro praesides habendos 

praetoresque ad reddenda iura creandos esse.  

 

Gel. 20.10.9. Correptio manus in re atque in loco praesenti apud praetorem ex 

duodecim tabulis fiebat, in quibus ita scriptum est: si qui in iure manum conserunt. 

Sed postquam praetores, propagatis Italiae finibus, satis iurisdictionis negotiis 

occupati, proficisci vindiciarum dicendarum causa ad longínquas res gravabantur, 

institutum est contra duodecim tabulas tacito consensu, ut litigantes non in iure apud 

 
944 Varr. Ling. lat. 5.80 (“Praetor dictus, qui praerit iure et exercitu; a quo id Lucilius: Ergo praetorum 

est ante et praire” = Luc. 1515W, “Ergo praetorum est ante et praeire”).  
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praetorem manum consererent, sed “ex iure manum consertum” vocarent, id est alter 

alterum ex iure ad conserendam manum in rem de qua ageretur vocaret atque 

profecti simul in agrum de quo litigabatur, terrae aliquid ex eo, uti unam glebam, in 

ius in urbem ad praetorem deferrent et in ea gleba tamquam in toto agro vindicarent 

 

Cic. leg. 3.5-8; 3.10. Magistratibus igitur opus est, sine quorum prudentia ac 

diligentia esse civitas non potest, quorumque discriptione omnis rei publicae 

moderatio continetur. Neque solum iis praescribendus est imperandi, sed etiam 

civibus obtemperandi modus. Nam et qui bene imperat, paruerit aliquando necesse 

est, et qui modeste paret, videtur qui aliquando imperet dignus esse. Itaque oportet et 

eum qui paret sperare, se aliquo tempore imperaturum, et illum qui imperat cogitare, 

brevi tempore sibi esse parendum. Nec vero solum ut obtemperent oboediantque 

magistratibus, sed etiam ut eos colant diligantque praescribimus (...) Justa imperia 

sunto, isque cives modeste ac sine recusatione parento. Magistratus nec oboedientem 

et <in>noxium civem multa vinculis verberibusve coherceto, ni par maiorve potestas 

populusve prohibessit, ad quos provocatio esto. Cum magistratus iudicassit 

inrogassitve, per populum multae poenae certatio esto. Militiae ab eo qui imperabit 

provocatio nec esto, quodque is qui bellum geret imperassit, ius ratumque esto. (...) 

Iuris disceptator, qui privata iudicet iudicarive iubeat, praetor esto. Is iuris civilis 

custos esto. Huic potestate pari quotcumque senatus creverit populusve iusserit, tot 

sunto. Regio imperio duo sunto, iique <a> praeeundo iudicando consulendo 

praetores iudices consules appellamino. Militiae summum ius habento, nemini 

parento. Ollis salus populi suprema lex esto (...) Haec est enim quam Scipio laudat 

in <illis> libris et quam maxime probat temperationem rei publicae, quae effici non 

potuisset nisi tali discriptione magistratuum. Nam sic habetote, magistratibus iisque 

qui praesint contineri rem publicam, et ex eorum conpositione quod cuiusque rei 

publicae genus sit intellegi. Quae res cum sapientissime moderatissimeque constituta 

esset a maioribus nostris, nihil habui sane <aut> non multum quod putarem 

novandum in legibus. 

 

 

Nesse momento, a acuidade histórica não está em disputa ou em debate, mas sim, a 

recorrente ideia de que sempre houvera na cidade de Roma – ao menos, desde os tempos 

antigos, intensificados na República média – um officium dedicado ao direito (praetores ... 

satis iurisdictionis negotiis ocupati). Uma representação da República tardia e dos tempos 

mais avançados do processo per formulas? Sem dúvida e que nos dizem muito sobre o modo 

como os romanos daquele tempo concebiam a atuação juridicente. Lívio descreve – não uma, 

mas por duas vezes – a necessidade institucional de aplicar o direito em Roma (ad reddenda 

iura creandos esse; de praetore qui ius in urbe diceret creando) como motivação para a 

criação dos pretores.  

Cícero tinha em mente uma narrativa semelhante quando algumas décadas antes, ao 

esboçar o seu de legibus, descreveu a atividade pretor como “qui privata iudicet iudicarive 

iubeat”, e a função da atuação juridicente em termos de efetivação, garantia e proteção dos 

direitos concedidos pelo direito da civitas (iuris disceptator ... praetor esto. Is iuris civilis 

custos esto). Como todas as magistraturas da República (e ademais, uma das maiores, abaixo 

apenas dos cônsules), a administração do direito pelo magistrado é condição de existência da 

própria comunidade política (sine quorum prudentia ac diligentia esse civitas non potest). 
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Pragmático, Cícero não hesita em verter, da teoria à prática pessoal, as mesmas determinações 

apresentadas no de legibus para o complexo exercício juridicente do encargo de 

promagistrado, como nos revela o próprio em uma carta endereçada ao amigo Ático, 

 

Cic. Quint. frat. 1.7.20-21. Haec et cetera plena severitatis, quae statuisti in ista 

provincia, nonfacile sine summa integritate sustinuerimus; quare sit summa in iure 

dicundo severitas, dummodo ea ne varietur gratia, sed conservetur aequabilis; sed 

tamen parvi refert abs te ipso ius dici aequabiliter et diligenter, nisi idem ab iis fiet, 

quibus tu eius muneris aliquam partem concesseris. Ac mihi quidem videtur non 

sane magna varietas esse negotiorum in administranda Asia, sed ea tota iurisdictione 

maxime sustineri; in qua scientiae, praesertim provincialis, ratio ipsa expedita est: 

constantia est adhibenda et gravitas, quae resistat non solum gratiae, verum etiam 

suspicioni. Adiungenda etiam est facilitas in audiendo, lenitas in decernendo, in 

satisfaciendo ac disputando diligentia. Iis rebus nuper C. Octavius iucundissimus 

fuit, apud quem proximus lictor quievit, tacuit accensus, quoties quisque voluit dixit 

et quam voluit diu; quibus ille rebus fortasse nimis lenis videretur, nisi haec lenitas 

illam severitatem tueretur: cogebantur Sullani homines, quae per vim et metum 

abstulerant, reddere; qui in magistratibus iniuriose decreverant, eodem ipsis privatis 

erat iure parendum. Haec illius severitas acerba videretur, nisi multis condimentis 

humanitatis mitigaretur.  

 

De modo similar – e com a sua conhecida falta de modéstia –, Cícero caracteriza com 

esses adjetivos a sua própria atuação juridicente na Cilícia (quando forçado a exercer a 

promagistratura por força da lex Pompeia). Temos ainda uma evidência similar em um texto 

de Júlio César a respeito da atuação moderada de um pretor urbano:  

 

Cic. Att. 5.20.1, in finis. Sextilis venimus. ibi morati biduum perinlustres fuimus 

honorificisque verbis omnis iniurias revellimus superiores, quod idem (Colossis), 

dein Apameae quinque dies morati et Synnadis triduum, Philomeli quinque dies, 

Iconi decem fecimus. nihil ea iuris dictione aequabilius, nihil lenius, nihil gravius. 

 

Caes. Bell. civ. 3.20.1-2. Eisdem temporibus M. Caelius Rufus praetor causa 

debitorum suscepta initio magistratus tribunal suum iuxta C. Treboni, praetoris 

urbani, sellam collocavit et, si quis appellavisset de aestimatione et de 

solutionibus, quae per arbitrum fierent, ut Caesar praesens constituerat, fore 

auxilio pollicebatur. Sed fiebat aequitate decreti et humanitate Treboni, qui his 

temporibus clementer et moderate ius dicendum existimabat, ut reperiri non 

possent, a quibus initium appellandi nasceretur.  

 

O juridicente de Cícero desenvolveria suas atividades com diligência e equidade (ius 

dici aequabiliter et diligenter); quando em juízo, sempre demonstrando consciência da 

seriedade de seu cargo (que é um munus, especialmente nas províncias, onde é vasta a sua 

atuação), e a honestidade com que deveria desenvolvê-lo (summa integritas in iure dicundo). 

As virtudes peripatéticas e estoicas perfilam o discurso: aquele que administra o direito deve 

fazê-lo com gravidade (severitas; gravitas), sem que, com isso, deixe de ser acessível ao ouvir 

(facilitas in audiendo), misericordioso e maleável ao decidir (lenitas in decernindo); deve 
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atuar com perseverança e constância (constantia est adhibenda). No caso das províncias, por 

exemplo, Cícero descreve a importância do desempenho itinerante da jurisdição que cabe ao 

promagistrado (no que até mesmo graceja, sem perder a ambição: a correta e bem-executada 

administração juridicente talvez pudesse converter a Cilícia em uma Macedônia)945.  

Em contrapartida, quando tais guias de conduta já não são lugar-comum na prática 

juridicente, avizinha-se o perigo à liberdade, o vilipêndio às leis:  

 

Cic. De Prov. Cons. 3.6. Omitto iuris dictionem in libera civitate contra leges, 

caedes relinquo, libidinus praetereo, quarum acerbissimum extat indicium et ad 

insignem memoriam turpitudinis et paene ad iustum odium imperii nostri, quod 

constat nobilissimas virgines se in puteos abiecisse et morte voluntaria necessariam 

turpitudinem depulisse. Nec haec idcirco omitto, quod non gravissima sint, sed quia 

nunc sine teste dico. 

 

Cic. Flac. 6. Praeturae iuris dictio, res varia et multiplex ad suspiciones et 

simultates, non attingitur. At vero in summo et periculosissimo rei publicae tempore 

etiam ab inimicis eadem praetura laudatur. At a testibus laeditur. Ante quam dico a 

quibus, qua spe, qua vi, qua re concitatis, qua levitate, qua egestate, qua perfidia, 

qua audacia praeditis, dicam de genere universo et de condicione omnium nostrum. 

Per deos immortalis! Iudices, vos, quo modo is qui anno ante Romae ius dixerat 

anno post in Asia ius dixerit, a testibus quaeretis ignotis, ipsi coniectura nihil 

iudicabitis? <Cum> in tam varia iuris dictione tam multa decreta, tot hominum 

gratiosorum laesae sint voluntates, quae est umquam iacta non suspicio— quae 

tamen solet esse falsa—sed iracundiae vox aut doloris? 

 

Cic. Verr. 2.5.31. Ac per eos dies, cum iste cum pallio purpureo talarique tunica 

versaretur in conviviis muliebribus, non offendebantur homines neque moleste 

ferebant abesse a foro magistratum, non ius dici, non iudicia fieri. 

 

Cic. Verr. 2.4.121. Conferte Verrem, non ut hominem cum homine comparetis, ne 

qua tali viro mortuo fiat iniuria, sed ut pacem cum bello, leges cum vi, forum et iuris 

dictionem cum ferro et armis, adventum et comitatum cum exercitu et victoria 

conferatis946. 

 
945 Ainda sobre sua atuação na iuris dictio ciliciana, veja-se Cic. Att. 6.2.5, in finis (“Sensimus. Iam cetera iuris 

dictio nec imperita et clemens cum admirabili facilitate; aditus autem ad me minime provinciales; nihil per 

cubicularium; ante lucem inambulabam domi ut olim candidatus. Grata haec et magna mihique nondum 

laboriosa ex illa vetere militia”). Nem tudo saía como o planejado na Cilícia, vide Cic. Fam. 2.13.3 (“Mihi erat in 

animo, quoniam iuris dictionem conferam, civitates locupletaram, publicanis etiam superioris lustri reliqua sine 

sociorum ulla querela conservaram, privatis, summis infimis, fueram iucundus, proficisci in Ciliciam Non. Mai. 

Et, cum prima aestiva attigissem militemque collocassem, decedere ex senatus consulto. Cupio te aedilem videre 

miroque desiderio me urbs adficit et omnes mei tuque in primis”). Em mesmo sentido, Cícero descreve em outra 

carta que reservou todo o período do inverno – impróprio para atividades militares provinciais, por exemplo – 

apenas para atuar com a iuris dictio, vide Cic. Att. 5.14.2 (“Nos Asia accepit admirabiliter. Adventus noster 

nemini ne minimo quidem fuit sumptui. spero meos omnis servire laudi meae. tamen magno timore sum sed 

bene speramus. Omnes iam nostri praeter Tullium tuum venerunt. Erat mihi in animo recta proficisci ad 

exercitum, aestivos mensis reliquos rei militari dare, hibernos iuris dictioni”).   
946 Suas acusações contra a atuação juridicente perniciosa de Verres quando promagistrado da Sicília são várias. 

Destacamos algumas, todas relacionadas ao abuso de poder ou desvio de conduta de Verres quanto ao exercício 

jurisdicional. Cic. Verr. 2.1.124 (“Itaque ei Verres possessionem hereditatis negat se daturum, ne posset 

patronum suum proscriptum iuvare, simul ut esset poena quod alterius patroni testamento obtemperasset. Das 

possessionem ei qui non iuravit; concedo; praetorium est. Adimis tu ei qui iuravit; quo exemplo? Proscriptum 

iuvat; lex est, poena est. Quid ad eum qui ius dicit? utrum reprehendis quod patronum iuvabat eum qui tum in 

miseriis erat, an quod alterius patroni mortui voluntatem conservabat, a quo summum beneficium accepetat? 
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Para o Arpinate, a atividade juridicente regular e autônoma sãoalguns dos critérios 

pelos quais se pode avaliar a saúde constitucional da res publica. É assim que, em outra carta 

a Ático – estando recluso na cidade de Formia, no Lácio, distante dos acontecimentos e sem 

saber os rumos da guerra civil entre os partidários de César e os “legalistas” pompeianos e do 

Senado –, Cícero implora por conselhos da seguinte forma: “Ainda vivemos. Nossa cidade 

ainda resiste. Os pretores <ainda> administram a justiça, os edis <ainda> preparam os ludi, os 

bons homens seguem com seus investimentos, e eu ainda resisto” (Cic. Att. 9.12.3). O ius 

honorarium, o respeito aos editos e a concessão sábia de interdicta não dizem respeito, para 

Cícero, apenas ao interesse privado dos litigantes ou dos terceiros de boa-fé afetados pela 

querela, mas em última instância, dizem respeito à res publica como um todo: um julgamento 

justo e de acordo com o direito posto é do interesse dos próprios juízes, induz Cícero947. Tal 

ideia perpassa várias de suas orationes: 

 

Cic. Att. 9.12.3. Tu, quaeso, nunc vel maxime quid agendum nobis sit cogita. Populi 

Romani exercitus Cn. Pompeium circumsedet, fossa et vallo saeptum tenet, fuga 

prohibet; nos vivimus, et stat urbs ista, praetores ius dicunt, aediles ludos parant, viri 

boni usuras perscribunt, ego ipse sedeo! Coner illuc ire ut insanus, implorare fidem 

municipiorum? boni non sequentur, leves inridebunt, rerum novarum cupidi, 

victores praesertim et armati, vim et manus adferent. 
 

 

Cic. Sest.  98, in finis. 

Huius autem otiosae dignitatis haec fundamenta sunt, haec membra, quae tuenda 

principibus et vel capitis periculo defendenda sunt: religiones, auspicia, potestates 

magistratuum, senatus auctoritas, leges, mos maiorum, iudicia, iuris dictio, fides, 

provinciae, socii, imperi laus, res militaris, aerarium. 

 

Cic. Tull. 4.8.8. 

Nam cum multae familiae dicerentur in agris longinquis et pascuis armatae esse caed

isque facere, cumque ea consuetudo non solum ad res privatorum sed ad summam re

m publicam pertinere videretur, M. Lucullus, qui summa aequitate et sapientia ius di

xit, primus hoc iudicium composuit et id spectavit ut omnes ita familias suas contine

rent ut non modo armati damnum nemini darent verum etiam lacessiti iure se potius 

quam armis defenderent. 

 
Utrum horum reprehendis? Et hoc tum de sella vir optimus dixit: “Equiti Romano tam locupleti libertinus homo 

sit heres” O modestum ordinem, quod illinc vivus surrexerit!”). Cic. Verr. 2.1.103, in finis (“Quapropter ita me 

de praeturae criminibus auditote ut ex utroque genere, et iuris dicendi et sartorum tectorum exigendorum, ea 

postuletis quae maxime digna sint eo reo cui parvum ac mediocre obici nihil oporteat”). Cicero Verr. 2.2.32 

(“Siculi hoc iure sunt ut, quod civis cum cive agat, domi certet suis legibus, quod Siculus cum Siculo non 

eiusdem civitatis, ut de eo praetor iudices ex P. Rupili decreto, quod is de decem legatorum sententia statuit, 

quam illi legem Rupiliam vocant, sortiatur. Quod privatus a populo petit aut populus a privato, senatus ex aliqua 

civitate qui iudicet datur, cum alternae civitates reiectae sunt; quod civis Romanus a Siculo petit, Siculus iudex, 

quod Siculus a civi Romano, civis Romanus datur; ceterarum rerum selecti iudices ex conventu civium 

Romanorum proponi solent”). Cic. Verr. 2.2.39 (“Quis vestrum non in urbana iuris dictione cognovit?”). Cic. 

Verr. 2.2.119 (“An hoc dubitabit quisquam omnium, quin is venalem in Sicilia iuris dictionem habuerit qui 

Romae totum edictum atque omnia decreta vendiderit?”). Cic. Verr. 2.5.38 (“Cum tibi sorte obtigisset uti ius 

diceres, quantum negoti, quid oneris haberes, numquam cogitasti?”).  
947 Em oposição ao um julgamento falso, equivocado, contrário ao direito; como no fragmento do analista Lúcio 

Cornélio Sisenna, um “iudicium false factum” (FRH 26, F5).  
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Cic. Quinc. 26. Praetor scilicet iussisset. Opinor, si vellet, si valeret, si ius diceret, si 

nemo recusaret, qui ex ipsius decreto et satis daret et iudicium accipere vellet.  

 

Cic. Leg. agr. 2.98. Haec tu, P. Rulle, M. Bruti sceleris vestigia quam monumenta 

maiorum sapientiae sequi maluisti, haec tu cum istis tuis auctoribus excogitasti, ut 

vetera vectigalia nostra <expilaretis,> exploraretis nova, <urbem novam huic> urbi 

ad certamen dignitatis opponeretis; ut sub vestrum ius, iuris dictionem, potestatem 

urbis, nationes, provincias, liberos populos, reges, terrarum denique orbem 

subiungeretis  

 

Cic. de Or. 1.173. Nam [Antonius] volitare in foro, haerere in iure ac praetorum 

tribunalibus, iudicia privata magnarum rerum obire, in quibus saepe non de facto, 

sed de aequitate ac iure certetur, iactare se in causis centumviralibus, in quibus 

usucapionum, tutelarum, gentilitatum, agnationum, adluvionum, circumluvionum, 

nexorum, mancipiorum, parietum, luminum, stillicidiorum, testamentorum ruptorum 

aut ratorum, ceterarumque rerum innumerabilium iura versentur, cum omnino, quid 

suum, quid alienum, qua re denique civis aut peregrinus, servus aut liber quispiam 

sit, ignoret, insignis est impudentiae.  

 
 O discurso ciceroniano mais eloquente acerca da relação entre a civitas e o direito 

(entendido, no discurso, simultaneamente como a defesa do ius civile e das práticas flexíveis 

do ius honorarium) é o pro Caecina. Naquela ocasião, Cícero entende por bem defender que o 

ius está acima de qualquer corrupção humana e que, por sua própria natureza, se prescrevem, 

em nome dele, todos os remédios considerados adequados para lidar com os abusos que 

poderiam ocorrer na vida civil948. Aqueles que foram intimidados por violência – Cícero 

estava defendendo seu cliente em uma controversia possessionis, uma vez que Caecina fora 

expulso violentamente de sua propriedade949 –, o edictum praetoris era justamente o cabível 

da equidade que perpassa o direito. Não respeitar a concessão de um interdito (como o 

interdictum de vi armata) seria o mesmo que admitir o absurdo de que o direito e as leis não 

 
948 Cic. Caec. 32-40.  
949 O pro Caecina de 69 a.C. é o mais contundente discurso de Cícero em uma causa privada diante dos 

recuperatores do tribunal do pretor urbano. A questão jurídica debatida na oratio tem que ver com a melhor 

interpretação do interdito de vi armata utilizado pelo cliente de Cícero como instrumento para proteção 

possessória. Um dia antes de uma deductio que fora combinada pelas partes, um associado do réu empregou 

violência (vis armata) para impedir a entrada de Caecina na propriedade e assim, a juízo de seu advogado, não 

restando configurada a posse de Caecina. O argumento de Cícero apontava que não era relevante que Caecina 

não estivesse na posse no exato momento da expulsão armada, o interdito de vi armata não exigia a posse 

anterior, mansa e pacífica, para a configuração da expulsão por meio de força. Como ocorrera na famosa causa 

Curiana, Cícero decide apelar, em primeiro lugar, para a distinção entre os fins e o objetivo do interdito (a 

proteção dos cidadãos) e a solução meramente literal, técnica, despida de vox iuris. Em segundo lugar, Cícero 

esquematiza o caso através do jogo de palavras obtido pela dicotomia entre ius e uis, transferindo essa dicotomia 

para os dois querelantes, Caecina e Ebútio. Caecina é o cidadão que está simplesmente invocando aquilo que lhe 

é de direito pelo ius Romanorum, alguém que se servira do interdito possessório apenas diante da necessidade. 

Ebútio é, por sua vez, a criatura da audacia, impudentia e petulantia; Caecina é apoiado pela vox iuris enquanto 

Ebútio é apoiado apenas pela vox libidinis (Caec. 76-77), importando ser este último, no fundo, alguém contrário 

ao ius, à aequitas, à ordem social prezada pelos romanos (Caec. 33). Caecina é o representante da paz e do 

compromisso, marcas do ius; Ebútio o homem que apela para a violência (uis) e é contrário ao bom ordenamento 

e à aequitas (Caec. 66). Para uma apreciação jurídica detida da oratio, remeta-se o leitor para B. W. FRIER, Rise 

of the Roman Jurists, cit. (nota 501), 1985.  
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protegeriam um cidadão. É assim que Cícero, frente ao colegiado de recuperatores, advoga 

por aquela que é, em sua visão, a correta interpretação do edictum de vi armata: 

 

Cic. Caec. 76-77. Populi Romani causa, civitatis ius, bona, fortunae possessionesque 

omnium in dubium incertumque revocantur. Vestra auctoritate hoc constituetur, hoc 

praescribetur: quicum tu posthac de possessione contendes, eum si ingressum modo 

in praedium deieceris, restituas oportebit; sin autem ingredienti cum armata 

multitudine obvius fueris et ita venientem reppuleris, fugaris, averteris, non restitues. 

Iuris si haec vox est, esse vim non in caede solum sed etiam in animo, libidinis, nisi 

cruor appareat, vim non esse factam; iuris, deiectum esse qui prohibitus sit, libidinis, 

nisi ex eo loco ubi vestigium impresserit deici neminem posse; iuris, rem et 

sententiam et aequitatem plurimum valere oportere, libidinis, verbo ac littera ius 

omne intorqueri: vos statuite, recuperatores, utrae voces vobis honestiores et 

utiliores esse videantur. 

 

A existência quotidiana do ius dicere – que se soma às demais fontes do ius – torna 

impossível conceber que um cidadão inocente estivesse totalmente desprotegido pelo direito. 

A função do ius honorarium, tanto quanto do ius civile, é a de proteger efetivamente os 

cidadãos, seus iura e suas propriedades950. Cícero indica esse pensamento ainda quando 

jovem, no seu de Inventione, mas também oferece exemplos como a concessão da bonorum 

possessio, a inclusão de exceptiones, a imposição de interdicta e stipulationes, bem como a 

criação de fórmulas novas (oferecendo o exemplo a ele mais caro: a actio de dolo formulada 

pelo jurisconsulto Caio Aquílio Galo quando fora pretor). Em todas essas situações, as 

práticas juridicentes do pretor intervém diante da ausência de disposições normativas ou 

moderam e corrigem aquelas existentes no ius civile: 

 

Cic. Inv. 2.67. Ac naturae quidem iura minus ipsa quaeruntur ad hanc 

controversiam, quod neque in hoc civili iure versantur et a vulgari intellegentia 

remotiora sunt; ad similitudinem vero aliquam aut ad rem amplificandam saepe sunt 

inferenda. Consuetudine autem ius esse putatur id, quod voluntate omnium sine lege 

vetustas comprobarit.  In ea autem quaedam sunt iura ipsa iam certa propter 

vetustatem.  Quo in genere et alia sunt multa et eorum multo maxima pars, quae 

praetores edicere consuerunt.  Quaedam autem genera iuris iam certa consuetudine 

facta sunt; quod genus pactum, par, iudicatum. 

 

Cic. Top. 18. Ab adiunctis: Si ea mulier testamentum fecit quae se capite nunquam 

deminuit, non videtur ex edicto praetoris secundum eas tabulas possessio dari. 

 
950 Registre-se que Cícero, sempre que está se referindo ao direito positivo da cidade (por oposição ao ius 

naturale ao qual se dedica no livro três do de re publica e no de officiis), não faz distinção, ao menos não quanto 

à sua função social, entre o ius civile (i.e. o direito, as tradições e os costumes oriundos desde o direito quiritário, 

unicamente cabíveis aos cidadãos romanos) e o ius honorarium (o direito pretoriano propriamente dito, já há 

muito espraiado, como visto, no século de Cícero). Em Cícero, melhor seria ler o termo ius civile como um 

sinônimo abrangente de ius civitatis, todo o direito que concerne à vida coletiva. Tal se constata em suas duas 

definições de ius. Nos Topica, Cícero define: “Ius civile est aequitas constituta eis qui eiusdem civitatis sunt ad 

res suas obtinendas; eius autem aequitatis utilis cognitio est; utilis ergo est iuris civilis scientia” (Cic. Top. 9); 

“Formae sunt igitur eae in quas genus sine ullius praetermissione dividitur; ut si quis ius in legem, morem, 

aequitatem dividat” (Cic. Top. 31, in finis). No de Oratore, defende que “Sit ergo in iure civili finis hic: 

legitimae atque usitatae in rebus causisque civium aequabilitatis conservatio” (Cic. de Or. 1.188).  
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Adiungitur enim, ut secundum servorum, secundum exsulum, secundum puerorum 

tabulas possessio videatur ex edicto dari. 

 

Cic. Caec. 23. His rebus ita gestis P. Dolabella praetor interdixit, ut est consuetudo, 

de vi hominibvs armatis sine ulla exceptione, tantum ut unde deiecisset restitueret. 

Restituisse se dixit. <Sponsio facta est. Hac de> sponsione vobis iudicandum est. 

 

Cic. Top. 57. Atque in nostra quidem consuetudine multis de causis fit, ut rarius 

incidant translationes.  Nam et praetoris exceptionibus multae excluduntur actiones 

et ita ius civile habemus constitutum, ut causa cadat is, qui non quemadmodum 

oportet egerit951. 

 

Cic. off. 3.60. Nondum enim C. Aquilius, collega et familiaris meus, protulerat de 

dolo malo formulas; in quibus ipsis, cum ex eo quaereretur, quid esset dolus malus, 

respondebat, cum esset aliud simulatum, aliud actum. Hoc quidem sane luculente, ut 

ab homine perito definiendi.  

 

 

 O escritor e agrônomo Lúcio Júnio Columella (4-70 d.C.) concebe os magistrados na 

mesma toada: se para Cícero o magistrado juridicente é iuris disceptator e guardião do direito 

da cidade (in iure civilis custos esto), para Columella os magistrados são, através de sua 

iurisdictio, os custodientes vim legum das cidades: 

 

Coll. Rer. rust. 12.3.10-11. Quod etiam in bene moratis civitatibus semper est 

observatum, quarum primoribus atque optimatibus non satis visum est bonas leges 

habere, nisi custodes earum diligentissimos cives, quos Graeci nomophylakas 

appellant. Horum erat officium eos, qui legibus parerent, laudibus prosequi nec 

minus honoribus, eos autem, qui non parerent, poena multare, quod nunc scilicet 

faciunt magistratus adsidua iurisdictione vim legum custodientes. Sed haec in 

universum administranda tradidisse abunde sit. 

 

Recapitulemos brevemente. De Plauto à Lívio, viu-se que o ius dicere é apresentado 

como um complexo de poderes titularizados pelo magistrado que o titulariza. Nos palcos do 

Plauto, as personagens – dos eminentes patrícios aos atrapalhados escravos – estão 

familiarizadas com o ato de ir ao foro e de comparecer perante o pretor para pleitear uma ação 

ou causa, assim como atos conexos como o de prestar um depoimento ou fazer um juramento 

diante da autoridade.  

Para os literatos da República tardia e do período augustano, é ponto pacífico que a 

pretura tenha sido criada como um ofício jurisdicional. Independentemente do que seria a 

verdade histórica, a representação é uníssona: toda civitas ou res publica bem ordenada possui 

magistrados cujo objetivo é o de coerentemente distribuir o direito (ius reddere) entre seus 

cidadãos; ou para usar os termos quasi-jurídicos de nosso orador-filósofo, os pretores e 

 
951 Cícero oferece um outro exemplo de exceptio em Cic. Inv. 2.59-60 (“Agit is, cui manus praecisa est, 

iniuriarum.  Postulat is, quicum agitur, a praetore exceptionem: ‘EXTRA QUAM IN REUM CAPITIS 

PRAEIUDICIUM FIAT”. Hic is, qui agit, iudicium purum postulat; ille, quicum agitur, exceptionem addi ait 

oportere”).  
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promagistrados juridicentes têm o dever de garantir um estado perene de equidade e paz 

social, assim como observância e custódia do direito (iura, mores, leges, edicta etc.) de todos 

os cidadãos e de suas propriedades.  

Embora o termo iurisdictio apareça em uma parcela dessas fontes (mais comumente: 

iuris dictio), é através de verbos e seus complementos que essa prática juridicente da civitas é 

formulada nos textos. Ao invés de utilizarem um conceito unitário de iurisdictio, a literatura 

institucional dos romanos da República e do começo do Principado – i.e., aqueles que 

vivenciaram o período de vigor do sistema formulário pretoriano e sua autonomia juridicente 

– é um catálogo de prerrogativas, poderes e permissões quanto ao conhecer, ao dizer, ao agir e 

às concessões fornecidas pelos magistrados.  

A linguagem institucional republicana priorizava os poderes, as faculdades e as 

permissões que são inerentes ao agir juridicente – fundados no imperium e na potestas do 

magistrado, na sua gravidade e posição para dizer, editar e comandar – , talvez razão pela qual 

mesmo juristas como Quinto Múcio Cévola ou Sérvio Sulpício Rufo não vissem a 

necessidade de lapidar uma definitio, tarefa que só seria levada a cabo muitos séculos à frente. 

É justamente por identificar ius dicere (enquanto um complexo de atos), poder e autonomia 

que Cícero podia afirmar que o exercício virtuoso magistratura juridicente era manancial 

suficiente para elaborar as soluções que supririam as lacunas do ius civile ou que, em nome do 

próprio ius, corrigiria as normas postas. A vox iuris da qual fala Cícero demonstra que o papel 

reservado ao ius dicere na linguagem institucional republicana é a matriz para descrições 

subsequentes do ius honorarium (o direito que advém da iurisdictio e é exercido na civitas) 

como a viva vox iuris civilis (Marc. 1 inst. D.1.1.8).  

 

1.3.2. Solum, ius dicere e status jurídico: a iurisdictio como prerrogativa de cidadania 

A principal limitação conhecida ao exercício juridicente nos tempos da República, 

pôde-se perceber na análise das legislações municipais, era a ideia de que todo poder cívico-

urbano (como a iurisdictio, ou mesmo o imperium domi), por natureza, possui limites 

espacialmente circunscritos e conhecidos. Isso se deu especialmente após os subsequentes 

incrementos no número de pretores, promagistrados e demais portadores de imperium e ius 

dicere no curso das guerras samnitas e das guerras púnicas. Estendendo-se de uma ponta à 

outra da península e aumentando cada vez mais a extensão de suas provinciae – a ponto de, 

no final do século II a.C., o Senado evitar novas anexações –, fora inevitável o aumento do 

número de autoridades com plenos poderes Roma à fora.  
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No caso da República, os escritores, muitas vezes, se utilizam da expressão ius dicere, 

acompanhada de complemento (ou mesmo de locativo) para indicar a área na qual 

determinado magistrado exerceu as funções juridicentes de seu cargo. Por exemplo: 

 

Cic. Fam. 13.14.1. L. Titio Strabone, equite Romano in primis honesto et ornato, 

familiarissime utor; omnia mihi cum eo intercedunt iura summae necessitudinis: 

huic in tua provincia pecuniam debet P. Cornelius; ea res a Volcatio, qui Romae ius 

dicit, reiecta in Galliam est. 

 

Cic. Quinc. 12. Appellandi tempus non erat? At tecum plus annum vixit. In Gallia 

agi non potuit? At et in provincia ius dicebatur et Romae iudicia fiebant. Restat ut 

aut summa neglegentia tibi obstiterit aut unica liberalitas. Si neglegentiam dices, 

mirabimur, si bonitatem, ridebimus; neque praeterea quid possis dicere invenio. 

Satis est argumenti nihil esse debitum Naevio, quod tam diu nihil petivit. 

 

Caes. Bell. gall. 6.23.5 In pace nullus est communis magistratus, sed principes 

regionum atque pagorum inter suos ius dicunt controversiasque minuunt.  

 

Caes. Bell. gall. 8.23.3 Nam superiore anno Titus Labienus, Caesare in Gallia 

Citeriore ius dicente, cum Commium comperisset sollicitare civitates et 

coniurationem contra Caesarem facere, infidelitatem eius sine ulla perfidia iudicavit 

comprimi posse. Bell. gall. 8.4.2. 

 

Caes. Ibi cum ius diceret, Bituriges ad eum legatos mittunt auxilium petitum contra 

Carnutes, quos intulisse bellum sibi querebantur. 

 

 

Naturalmente, esses limites foram alterados diversas vezes ao longo da República e do 

começo do Principado. Consideremos o exemplo fornecido pela historiografia de Tito Lívio. 

Uma vez narrada a criação da pretura em virtude da necessidade de administrar o direito na 

cidade (ius dicere ou ius reddere), o historiador se utiliza da concepção de ius dicere como 

núcleo para diferenciar a área de atuação ou as matérias com as quais os pretores interagiam. 

Dentre as muitas variantes de ius dicere, para se referir à pretura de um modo geral, Lívio usa 

os termos ut ius dicerent Romae provincia, praetores ... qui ad ius dicendum creati, [praetor 

qui] ius dicere Romae inter cives et peregrinos [praessent], altera iuris dicendo Romae 

provincia e duas Romae iuris dicendae causa952.  

Do mesmo modo, o termo iurisdictio aparece utilizado para distinguir os pretores 

urbanos e peregrinos (iurisdictio urbana; iurisdictio inter peregrinos; iurisdictio peregrina; 

praetor cuius inter cives et peregrinos iurisdictio erat etc.)953. Na obra de Lívio, há perfeita 

 
952 Liv. 23.32.4 (“Praetoribus quidem qui ad ius dicendum creati”). Liv. 35.21.1 (“Ut ius dicerent Romae 

provincia Liv. 38.42.5 (“Duas Romae iuris dicendae causa”). Liv. 39.45.4 (“Altera iuris dicendo Romae 

provincia”). Liv. 45.12.13 (“ius dicere Romae inter cives et peregrinos”). Liv. 37.50.8 (“Ut ius inter peregrinos 

diceret”).  
953 Liv. 23.30.18 (“Urbanam sortem in iuris diction”). Liv. 23.32.2 (“Praetores quorum iuris dictio erat tribunalia 

ad Piscinam publicam posuerunt”). Liv. 42.10.14 (“iuris dictio inter peregrinos”). Liv. 36.2.6 (“M. Iunio Bruto 

iurisdictio utraque euenit”). Mais abundantes são os registros da expressão iurisdictio urbana (cf. Liv. 25.41.13. 
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sinonímia entre as expressões derivadas de ius dicere, iurisdictio e o termo estritamente 

territorial provincia, tanto para se referir à pretura urbana (provincua urbana) e peregrina 

(provincia peregrina; provincia inter peregrinos) quanto à união de iurisdictiones por meio 

da delegação de iurisdictio de um pretor a outro (duae urbanae provinciae) e às províncias 

propriamente ditas (provincia Hispania, provincia Sicilia, provincia ardinia, provincia 

peregrina cum Gallia, etc.)954. O termo augustano praetor inter cives et peregrinos é 

igualmente utilizado com frequência independentemente do período histórico analisado por 

Lívio955.  

Plínio, o Velho, pacientemente perfila diversas vezes ao lado do termo iurisdictio 

(referente à uma província) o conjunto de cidades territorialmente incluídas na mesma esfera 

juridicente, enquanto em uma oração Cícero utiliza a expressão iuris dictio Asiatica956. O 

historiador Tácito, por sua vez, contentou-se com a expressão inter cives et peregrinos 

iurisdictio ou, simplesmente, iurisdictionem habere957, enquanto na obra de Veleio Patérculo 

 
Liv. 30.1.9. Liv. 32.28.2. Liv.33.26.1. Liv. 34.43.6. Liv. 38.35.10. Liv. 40.1.1. Liv. 41.8.2. Liv. 42.10.14), 

iurisdictio peregrina (Liv. 32.28.2. Liv. 34.43.6. Liv. 38.35.10. Liv. 41.8.2) e ao termo já próximo do título 

oficial no período augustano, cuius inter cives et peregrinos iurisdictio (Liv. 45.16.3. Liv. 44.21.4. Liv. 45.21.1).  
954 Liv. 39.45.4 (“Altera iuris dicendi Romae provincia”). Liv. 42.28.6 (“Provinciae duae iure Romae dicendo”). 

Liv. 25.3.1. (“iurisdictiones quae duorum ante sors fuerat”). Liv. 42.10.10 (“iurisdictio Sicilia et iurisdictio 

Sardinia”). Liv. 45.12.1 (“provincia Hispania. Provincia Sicilia. Provincia Sardinia”). Liv. 41.15.4-5 (“Provincia 

inter peregrinos”.). Liv. 22.35.5 (“Romae iuri dicundo urbana sors uenit”). Liv. 23.30.5 (“Peregrinam sortem in 

iurisdictione habuit”. Com recorrência Lívio utiliza com alguma preferência os termos provincia urbana (Liv. 

40.18.3. Liv. 40.35.8. Liv. 40.44.7. 45.12.1); provincia peregrina (Liv. 33.43.5. Liv. 34.55.6. Liv. 35.20.8. Liv. 

37.2.1. Liv. 38.42.5. Liv. 39.45.4. Liv. 40.18.3. Liv. 40.35.8. Liv. 40.44.7. 45.12.1); duae urbanae provinciae, 

para os casos de delegação de um pretor à outro (Liv. 43.11.8. Liv. 45.44.2) e ainda provincia peregrina cum 

Gallia (Liv. 22.35.5-6. Liv. 24.44.2. Liv. 25.3.5. Liv. 26.1.5. Liv. 27.22.3). 
955 V.g. Liv. 33.26.1. Liv. 39.8.2. 39.38.2. 42.1.5. 
956 Plin. Hist. nat. 5.95 (“Hos includit Lycaonia, in Asiaticam iurisdictionem versa, cum qua conveniunt 

Philomelienses, Tymbriani, Leucolithi, Pelteni, Tyrienses”). Plin. Hist. nat. 5.105.  ““Sed prius terga et 

mediterraneas iurisdictiones indicasse conveniat. una appellatur Cibyratica; ipsum oppidum Phrygiae est. 

conveniunt eo XXV civitates, celeberrima urbe Laodicea. imposita est Lyco flumini, latera adluentibus Asopo et 

Capro, appellata primo Diospolis, dein Rhoas. reliqui in eo conventu, quos nominare non pigeat, Hydrelitae, 

Themisones, Hierapolitae. alter conventus a Synnade accepit nomen; conveniunt Lycaones, Appiani, Corpeni, 

Dorylaei, Midaei, Iulienses et reliqui ignobiles populi XV”). Plin. Hist. nat. 5.111 (“Sardiana nunc appellatur 

each iurisdictio, conveniuntque in eam extra praedictos Macedones Cadieni, Philadelphini et ipsi in radice Tmoli 

Cogamo flumini adpositi Maeonii, Tripolitani, iid et Antoniopolitae — Maeandro adluuntur —, Apollonhieritae, 

Mysotimolitae et alii ignobiles”). Plin. Hist. nat. 5.126 (“Pergamena velut eius tractus iurisdictio. ad eam 

conveniunt Thyatireni, Mossyni, Mygdones, Bregmeni, Hierocometae, Perpereni, Tiareni, Hierolophienses, 

Hermocapelitae, Attalenses, Panteenses, Apollonidienses aliaeque inhonorae civitates”). Cic. Flac. 100 (“Quod 

si provinciarum vos ratio magis movet quam vestra, ego vero non modo non recuso sed etiam postulo ut 

provinciarum auctoritate moveamini (…) Asiaticae iuris dictioni urbana iuris dictio respondebit; annui temporis 

criminationem omnis aetas L. Flacci et perpetua vita defendet”).  
957 Tácito nos oferece um exemplo, no entanto, da expressão praetor qui de veneficiis quaereret, vide Tac. Ann. 

2.79 (“Igitur oram Lyciae ac Pamphyliae praelegentes, obviis navibus quae Agrippinam vehebant, utrimque 

infensi arma primo expediere: dein mutua formidine non ultra iurgium processum est, Marsusque Vibius 

nuntiavit Pisoni Romam ad dicendam causam veniret. ille eludens respondit adfuturum ubi praetor qui de 

veneficiis quaereret reo atque accusatoribus diem prodixisset”). Cite-se ainda Tac. Ann. 1.15 (“sed decreta 

pecunia ex aerario, utque per circum triumphali veste uterentur: curru vehi haud permissum. mox celebratio 

annua ad praetorem translata cui inter civis et peregrinos iurisdictio evenisset”). Tac. Ann. 1.80 (“Prorogatur 
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a função juridicente aparece apenas uma vez na expressão “praetor urbano in foro ius 

dicere”958 e em Frontino encontremos as expressões “praetor qui inter cives et peregrinos ius 

dicet” e “praetor urbanus”959.  

A partir dessa delimitação mais intuitiva como área de competência ou de abrangência 

dos poderes juridicentes do magistrado, o ius dicere pôde ser formulado como um traço de 

identificação de um populus, de uma civitas e outras unidades territoriais fictas que se 

definiam também pelos limites juridicentes. Para além da possibilidade de uma efetiva 

diferenciação entre os estatutos jurídicos aplicáveis aos indivíduos – por exemplo, entre cives, 

latini, socii, peregrini, munícipes etc. –, do ponto de vista pragmático, eram igualmente 

relevantes as formas de inserção, pertencimento e exclusão nas esferas de administração 

juridicente. No período do direito clássico romano e do processo formular, um eventual 

litigante ou mesmo um jurisconsulto teria de pensar não apenas na questão jurídica 

controvertida (quid iuris?) para definir a via técnico-jurídica que tomaria, mas em qual local e 

sob quais autoridades juridicentes a questão seria submetida para análise.  

Dito de outro modo, primeiro,dever-se-ia destrinçar, com clareza, a iurisdictio e o 

território, nesse ponto, inseparáveis; somente com essa informação um indivíduo teria 

condições bem-informadas de selecionar o adequado meio técnico (actiones, interdicta etc.) e 

o direito sendo debatido ou disputado em juízo. Disso decorre um elemento constante na 

cultura política e jurídica dos romanos: uma das principais formas de definir e traçar limites 

entre territórios era através da determinação do poder de dizer o direito (qui iure dicundo 

praeest). Abordamos, no capítulo anterior e na análise das leis municipais, já diversos indícios 

dessa equiparação entre ius dicere e território, além dos textos de Cícero que conectam o 

exercício do ius dicere com a vida em civitas, respublica. Seria conveniente retomarmos 

algumas outras daquelas unidades mais de perto.  

Viu-se que as unidades territoriais itálicas que gozavam de total autonomia 

administrativa, incluindo seus próprios magistrados juridicentes, receberam gradualmente a 

 
Poppaeo Sabino provincia Moesia, additis Achaia ac Macedonia. id quoque morum Tiberii fuit, continuare 

imperia ac plerosque ad finem vitae in isdem exercitibus aut iurisdictionibus habere”); Tac. Ann. 6.16 (“nec enim 

iurisdictio obvenerat”). Reserva, no entanto, a expressão ius praetoris para a delegação de poder militar, vide 

Tac. Ann. 2.56 (“... primum ad ius praetoris translatis) e Tac. Ann. 2.77 (“huic fascis et ius praetoris, huic 

legiones datas.”).  
958 Vell. 2. 118 (“At illi, quod nisi expertus vix credat, in summa feritate versutissimi natumque mendacio genus, 

simulantes fictas litium series et nunc provocantes alter alterum in iurgia, nunc agentes gratias, quod ea Romana 

iustitia finiret feritasque sua novitate incognitae disciplinae mitesceret et solita armis discerni iure terminarentur, 

in summam socordiam perduxere Quintilium, usque eo, ut se praetorem urbanum in foro ius dicere, non in 

mediis Germaniae finibus exercitui praeesse crederet”).  
959 Front. Aqua. 2.129 (“praetor qui inter cives et peregrinos ius dicet”). Front. Strat. 4.5 (“C. Aelius praetor 

urbanus, cum ei ius dicenti picus in capite insedisset et haruspices respondissent dimissa ave hostium victoriam 

fore”). 
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denominação técnica de municipium ou colonia conforme estabelecido no momento de sua 

fundação. O municipes não se define meramente como aquele que reside em uma determinada 

localidade, mas por aqueles que, por nascimento ou troca cidadania, fazem parte de todas as 

coisas comuns que dizem respeito à cidade, compartilham dos deveres e munus públicos, e 

que consequentemente litigam sobre o que de direito sob a autoridade dos magistrados da 

cidade, do município ou da colônia. Algo similar ocorre com as praefecturae, unidades 

territoriais (inicialmente na Itália) que gozavam de parcial autonomia administrativa e relativa 

importância econômica a nível local (os mercados, nundinae, tinham sede nas prefeituras e 

eram organizados localmente, por vezes, por um colegiado conhecido como octoviri aedilicia 

potestate). Já o próprio termo adotado para essa unidade territorial, praefectura, traz à 

memória o fato de que, naausência de uma magistratura juridicente própria daquele território, 

seriao ius dicere de âmbito local exercido por um praefectus iure dicundo nomeado pelo 

pretor. Vejamos o que têm a dizer Festo e o jurisconsulto republicano Caio Élio Galo960: 

 

Fest. 155L, l. 7-19. Munícipium id genus hominum dicitur, qui cum Romam 

venissent, neque cives Romani essent, participes tamen fuerunt omnium rerum 

ad munus fungendum una cum Romanis civibus, praeterquam de suffragio 

ferendo, aut magistrata capiendo; sicut fuerunt Fundani, Formiani, Cumani, 

Acerrani, Lanuyini, Tusculani, qui post aliquot annos cives Romani effecti sunt. 

Alio modo, cum id genus hominum definita, quorum civitas universa in civitatem 

Romanam venit, ut A ricini, Caerites, Anagnini. Tertio, cum id genus hominum 

definitur, qui ad civitatem Romanam ita venerunt, uti municipia essent sua cuiusque 

civitatis et coloniae, ut Τΐburtes, Praenestini, Pisani, Urbinates, Nolani, Bononienses, 

Piacentini, Nepesini, Sutrini, Luc[r]enses (grifo nosso) 

 

Fest. 117L, l. 5-12. Municeps est, ut ait Aelius Gallus, qui in municipio liber natus 

est. Item, qui ex alio genere hominum munus functus est. Item, qui in municipio a 

servitute se libera vit a municipe. Item municipes erant, qui ex aliis civitatibus 

Romam venissent, quibus non licebat magistratum capere, sed tantum muneris 

partem, ut fuerunt Cumani, Acerrani, Atellani, qui et cives io Romani erant, et in 

legione merebant, sed dignitates non capiebant. 

 

Fest. 262L, l. 2-10, l. 11-12. Praefecturae eae appellabantur in Italia, in quibus 

et ius dicebatur, et nundinae agebantur; et erat quaedam earum R. P., neque tamen 

magistratus suos et habebant. in †qua his† legibus praefecti mittebantur quotannis 

qui ius dicerent. Quarum genera fuerunt duo: alteram, in quas solebant ire praefecti 

quattuor †viginti sex virum nu pro† populi suffragio creati erant, in haec oppida (…) 

 
960 Festo está dando notícia dos dois libri de verborum quae ad ius civile pertinente do jurisconsulto republicano 

Caio Élio Galo (séc. I a.C.), provável parente dos juristas Quinto Élio Tubero [Tuberão] e Lúcio Élio Stilo 

[Estilo], seus contemporâneos. É citado diretamente no Digesto apenas uma vez (Ael. Gall. 1 de verb. q. ad ius 

per. sig. D. 50.16.157.1, definindo via); duas, indiretamente, por Gaio e Paulo (v. fructum); uma vez na obra de 

Gélio (Gel. 16.5.3, v. vestibulum); e, em todas as definições jurídicas restantes, nas obras de Marco Vério Flacco 

e especialmente no útil de verborum significatu epitome de Festo (declinando o significado dos termos [heredes], 

possessio, nexum, perfuga ad hostes, postliminium, rogatio, reus, reciperatio, remancipatam, petra, dies 

religiosi (= religiosum), sobrinus, saltus, sacrum, sanctum, senatus decretum, sepulcrum, stirps, tegulae e 

torrens). FRAZ PETER BREMER, Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt, 2 vol. Leipzig, B. G. Teubner, 

1896, p. 245-252.  BERNARDO B. Q. DE MORAES, Manual, opus cit. (nota 26), 2017, p. 174-175.  
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alterum, in quas ibant, quos praetor urbanus quottanis in quaeque locat miserat 

legibus, ut (…) (grifo nosso).  

 

Cic. Dom. 78. Qui cives Romani in colonias Latinas proficiscebantur fieri non 

poterant Latini, nisi erant auctores facti nomenque dederant: qui erant rerum cap-

italium condemnati non prius hanc civitatem amittebant quam erant in eam recepti, 

quo vertendi, hoc est mutandi, soli causa venerant. 

 

 

As menores unidades territoriais despidas de autonomia juridicente – hoje os 

chamaríamos de “vilarejos”, possivelmente – eram nomeadas pelos romanos pelos termos 

forum e conciliabulum; o primeiro termo era aplicado para comunidades e assentamentos 

rurais que possuíam ao menos uma sede de reunião e identidade institucional, próxima das 

estradas, onde o direito seria aplicado quando houvesse a presença de um magistrado, 

enquanto o outro, por sua vez, era usado para indicar uma unidade territorial geralmente 

despida de aparatos institucionais, para além de uma sede de culto e de reuniões sociais.  

O termo pagus era utilizado em tempos antigos como sinônimo de área rural e em 

plano baixo, geralmente em vales, um antônimo da área citadina e elevada (= montes, termo 

que evidentemente faz referência à fundação da cidade), e passou a ser utilizado na linguagem 

institucional a partir da República tardia como termo técnico para designar unidades 

territoriais rurais – quase sempre antigas, de raízes gentilícias e costumes autóctones 

identificáveis nos ritos ligadas ao campo e à agricultura.  

Já nos tempos do Império, por fim, os romanos passaram a utilizar os termos vicus e 

castellum para as pequenas unidades territoriais sem autonomia juridicente, similares aos fora, 

mas que se encontravam funcionalmente ligadas ao aparato institucional de um município ou 

colônia da região, embora pudessem possuir próprios magistrati para exercer a administração 

local e a organização de mercados. Voltemos aos textos:  

 

Fest. 33L, l. 28. Conciliabulum locus, ubi <in> concilium convenitur.  

 

Fest. 74L, l. 15 e l. 18-21. Forum sex modis intellegitur (...) Tertio, cum is, quid 

provinciae praeest, forum agere dicitur, cum civitates vocat et de controversiis 

eorum cognoscit (grifo nosso).961  

 

Varr. Ling. lat. 6.5.26. Paganicae <Feriae> eiusdem agriculturae causa susceptae, ut 

haberent in agris omnis pagus, unde ‘Paganicae’ dictae,  

 

 
961 Extraímos do texto de Festo a definição que ora nos interessa. Além da definição acima apresentada, Festo 

apresenta forum nas seguintes acepções: (1) o local para travar negócios privados, realizar compras e vendas, 

firmar contratos (locus negotiationis); (2) o forum no sentido da praça cívica, onde ocorrem as assembleias 

populares, as reuniões (contiones) e os iudicia; (3) o antigo forum da cidade de Roma; (4) o lugar onde ocorrem 

as festividades circenses; (5) locus in navi.  
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Fest. 62L, l. 1-2. Dividicula antiqui dicebant, quae nunc sunt castella, ex quibus a 

rivo communi aquam quisque in suum fundum ducit  

 

Fest. 502L, l. 13-17. Vici <...> cipiunt ex agris, qui ibi villas non habent, ut Marsi 

aut Peligni. Sed ex vic[t]is partim habent rempublicam et ius dicitur, partim nihil 

eorum et tamen ibi nundinae aguntur negoti gerendi causa, et magistri vici, item 

magistri pagi quotannis fiunt (grifo nosso). 

 

 

O termo oppidum (que literalmente designa uma comunidade fortificada, geralmente 

murada e com algum efetivo de homens à disposição para sua defesa) era utilizado na 

linguagem institucional em sinonímia às unidades territoriais autônomas (oppida civium 

Romanorum = municipia, coloniae, praefecturae), ainda que a designação antiga pudesse 

mantida por força da tradição ou da história local, mesmo após a transformação de um 

oppidum em municipium, como ocorreu em oppidum Faleri. Válido mencionar a distinção 

feita por Cícero entre oppidum e urbs, por um lado – assentamentos ou comunidades urbanas 

–, e civitas e res publica por outro, indicando uma forma de coletividade política 

juridicamente qualificada pelo consensus iuris e pela utilitatis communio de um mesmo 

populus (res publica, res populi), isto é, por uma vida política marcada por tradições 

institucionais comuns (mores, ius publicum) e por um direito próprio. Por fim, distinguem-se 

os termos acima de dioecesis (do grego δῐοίκησῐς, dioíkēsis) ou conventus [civium 

Romanorum], oriunda do verbo con-venio (“co-vir”, “vir junto”, “reunir-se”), que pode se 

referir a uma comunidade organizada de cidadãos romanos nas províncias ou a uma acepção 

mais estrita, conventus juridicus, termo utilizado para designar as datas públicas nas quais o 

promagistrado, o praeses ou o praefectus Aegypti realizavam suas atividades juridicentes em 

uma das cidades da província. Assim: 

 

Fest. 201L, l. 6. Oppidum dictum, quod ibi homines opes suas conferunt.  

 

Fest. 223L, l. 1. Oppidum dictum est, quod opem praebet.  

 

Fest. 222L, l. 2-5. Oppidorum originem optime refert Cicero, lib. I de gloria (...), 

quod opem darent, adiciens (...). 

 

Varr. Ling lat. 5.32.141 e 144, Et oppidum ab opi dictum, quod munitur opis causa 

ubi sint et quod opus est ad vitam gerendam ubi habeant tuto. Oppida quod opere 

muniebant, moenia; quo moenitius esset quod exaggerabant, aggeres dicti, et qui 

aggerem contineret, moerus. Quod muniendi causa portabatur, munus; quod 

sepiebant oppidum eo moenere, moerus (...) Oppidum quod primum conditum in 

Latio stirpis Romanae, Lavinium: nam ibi dii Penates nostri.962  

 

 
962 Cf. Pomp. lib. sing. Enchi. D. 50.16.239.7 (“Oppidum ab ope dicitur, quod eius rei causa moenia sint 

constituta”), simbolizando claramente o desuso do termo no sentido que lhe emprega Varro.  
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Cic. Rep. 1.41. (...) <Quae>dam quasi semina, neque reliquarum virtutum nec ipsius 

rei publicae reperiatur ulla institutio. hi coetus igitur hac de qua eui causa instituti, 

sedem primum certo loco domiciliorum causa constituerunt; quam cum locis 

manuque saepsissent, eius modi coniunctionem tectorum oppidum vel urbem 

appellaverunt, delubris distinctam spatiisque communibus. omnis ergo populus, qui 

est talis coetus multitudinis qualem eui, omnis civitas, quae est constitutio populi, 

omnis res publica, quae ut dixi populi res est, consilio quodam regenda est, ut 

diuturna sit. id autem consilium primum semper ad eam causam referendum est quae 

causa genuit civitatem.  

 

Fest. 36L, l. 19 e l. 24-25. Conventus quattuor modis intellegitur (...) Tertio, cum a 

magistratibus iudicii causa populus congregatur.  

 

 

Adiantamos a apresentação do texto de dois jurisconsultos diante da relação evidente 

entre as suas definições e esse particular emprego linguístico que concerne ao território e ao 

ius dicere, à luz do que foi exposto: 

 

Gai. 1.1. Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est 

vocaturque ius civile, quase ius proprium civitatis.   

 

Pomp. lib. sing. Enchir. D. 50.16.239.8. Territorium est universitas agrorum intra 

fines cuiusque civitatis: quod abe o dictum quidam aiunt, quod magistratus eius loci 

intra eos fines terrendi, id est summovendi ius habent.  
 

 Não só a concepção de direito dos romanos era profundamente pluralista, como 

múltiplas e diversas eram também as iurisdictiones. A autoridade juridicente a qual se pode 

recorrer para dirimir um litígio, reclamar a proteção de um interdictum ou mesmo realizar atos 

voluntários que precisam da ratificação pública (como a manumissão ou a adoção) é um dos 

elementos pelos quais os habitantes do mundo romano republicano podem invocar 

determinada identidade ou pertencimento (a certa civitas ou municipium, por exemplo), modo 

de gozar dos direitos decorrentes do estatuto jurídico correspondente. Mesmo depois de estar 

avançado o processo de Romanização e de harmonização dos estatutos municipais o cenário 

jurídico (iura), institucional e juridicente (as práticas do ius dicere) permanecia tão variado 

quanto os cenários geográficos e populacionais.  
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II. As palavras e o poder. Os conceitos de ius dicere e iurisdictio na linguagem 

jurídica no Principado 

2.1. A iurisdictio: qual história? Considerações introdutórias às fontes do Digesto 

O que as fontes do Digesto nos informam sobre a posição da iurisdictio – como 

instituto e conceito técnico, objeto de reflexões, estudos e comentários – na história interna 

dos iuris studia romanos963?  

Como de praxe, os primeiros indícios são encontrados no epítome histórico de 

Pompônio, De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium (D. 1.2.1ss.). 

Segundo Pompônio, o primeiro a escrever a respeito do edito do pretor foi Sérvio Sulpício 

Rufo (c. 106-43 a.C.) – jurisconsulto clássico da República tardia, contemporâneo de um 

idoso Quinto Múcio Cévola, amigo pessoal de Cícero, senador de status consular e também 

 
963 Uma vez que toda a seção II se concentra nas fontes da literatura jurídica romana, convém fazer referência às 

obras específicas a respeito da história jurisprudencial romana que foram consultadas especificamente para tal 

fim.  

A. GUARINO, Salvius Iulianus: Profilo biobibliografico, Catania, G. Crisafulli, 1946. A. GUARINO, L’esegesi 

delle fonti del diritto romano (a cura di Luigia Labruna), Napoli, 1968. A. GUARINO, La leggenda sulla 

codificazione dell’editto e la sua genesi, in Pagine di diritto Romano, vol. IV, Napoli, Giovene, 1994, p. 253-266 

[orig. 1951]; id., La pretesa codificazione dell’editto, in ibid., 1994, p. 218-252 [orig. 1953]; id., Gaio e 

l’“Edictum Provinciale”, in ibid., 1994, p. 279-295 [orig. 1969]. FRITZ SCHULZ, History of Roman Legal 

Science, Oxford, OUP, 1946. ANTHONY MAURICE HONORÉ [= TONY HONORÉ], Word Frequencies and the Study 

of Roman Law, in CLJ 30.2 (1972), p. 280-293. T. HONORÉ, Ulpian: Pioneer of Human Rights, 2ª ed., Oxford, 

OUP, 2002 (1ª ed. 1982). T. HONORÉ, Gaius. A Biography, Oxford, Clarendon, 1962-a. T. HONORÉ, The Severan 

Lawyers. A Preliminary Survey, in SDHI (1962-b), p. 162-232. T. HONORÉ, Tribonian, Ithaca, Cornell UP, 1978. 

T. HONORÉ, Emperors and Lawyers with a Palingenesia of Third-Century Imperial Rescripts 193–305 AD, 2ª 

ed., Oxford, OUP, 1994 (1ª ed. London, 1981). JILL DIANA HARRIES. Cicero and the Jurists: From Citizens’ Law 

to the Lawful State, London, Duckworth, 2006. MASSIMO BRUTTI, Il dialogo tra giuristi e imperatori, in V. 

MAROTTA, E. STOLFI (a cura di), in Ius Controversum e processo fra tarda Repubblica ed età dei Severi: Atti del 

Convegno (Firenze, 21-23 ottobre 2010), Roma, L’Erma di Bretschneider, 2012, p. 97-204. R. A. BAUMAN, 

Lawyers in Roman Transitional Politics: A study of the Roman jurists in their political setting in the Late 
Republic and Triumvirate, München, C. H. Beck, 1985. R. A. BAUMAN, Lawyers and Politics in the Early 

Roman Empire: A study of relations between the Roman jurists and the Emperors from Augustus to 

Hadrian, München, C. H. Beck, 1989. RONALD SYME, Three Jurists, in Roman Papers: edited by Anthony R. 

Birley, Oxford, Clarendon, 1979-1991, 7 vols., vol. II, p. 790-804. RONALD SYME, Lawyers in Government: the 

case of Ulpian, ibid., vol. III, p. 863-868. FERGUS MILLAR, Government and Law: Ulpian, a Philosopher in 

Politics? in GILLIAN CLARK – TESSA RAJAK (eds.), Philosophy and Power in the Graeco-Roman World: Essays 

in Honour of Miriam Griffin, New York, OUP, 2002, p. 69-87. DIETER NÖRR, Pomponio o ‘della intelligenza 

storica dei giuristi romani’. Con una ‘nota di lettura’ di Aldo Schiavone, a cira di Michele Antonio Fino ed 

Emanuele Stolfi, in Rivista di Diritto Romano 2 (2002), p. 167-254. VINCENZO SCARANO USSANI, L’ars dei 

giuristi: considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana, Torino, Giappichelli, 1997.  

EMANUELE STOLFI, I segni di una tecnica. Alcune considerazioni attorno a rigore terminologico e lessico delle 

citazioni nella scrittura dei giuristi romani, in AUPA 59 (2016), p. 113-149. K. TUORI, Hadrian’s Perpetual 

Edict: Ancient Sources and Modern Ideals in the Making of a Historical Tradition, in JLH 2.3 (2006), p. 219-

237. MARIO BRETONE, Tecniche e ideologie del giuristi romani, 2ª ed., Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1982 (1ª 

ed. 1971). Também foi de extrema relevância para a análise dos fragmentos a consulta à reconstrução do Edito: 

ADOLF AUGUST FREDERICK RUDORFF, De iuris dictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt, Leizpig, 

apud Hirzelium, 1869. OTTO LENEL, Das Edictum Perpetuum: Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung, 3 bd., 

Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1927 [1 bd. 1883]. 
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um hábil orador e estudioso –, tendo composto uma obra concisa de dois volumes acerca da 

matéria (ad edictum libri duo ad Brutum).  

No entanto, foi um dos auditores de Sérvio, o Caesari familiarissimus Aulo Ofílio – 

jurista de vida longa entre os amici do imperador Augusto – quem, segundo Pompônio, 

escreveu o primeiro trabalho de fôlego (de iurisdictione ... primus diligenter composuit) sobre 

a jurisdição em geral. A obra (ad edicta praetoris et aedilium curulium libri) foi perdida, e 

mesmo seu título e conteúdo só nos são plenamente conhecidos ao integrarmos a narrativa 

histórica de Pompônio com outras menções indiretas do Digesto964.  

De ambos os opúsculos, temos apenas referências indiretas e sobre temas pontuais. 

Preciosas, sem dúvida, porque nos permitem entrever algumas das matérias que, desde o 

começo do Principado, eram colocadas em discussão sob a rubrica de questões juridicentes. 

Essas notícias não nos permitem averiguar, no entanto, se, e de que modo, termos como ius 

dicere e iurisdictio foram conceituados e mobilizados por aqueles juristas na miríade de temas 

contidos no edito pretoriano. Lembramos que, embora a reconstrução do Edito realizada por 

Otto Lenel reserve “De iurisdictione” como título segundo da primeira parte do edito – e a 

esse título, por sua vez, apresente um rol reconstruído de temas que estariam ligados à 

iurisdictio –, sabe-se que a reconstrução foi baseada num estágio bastante posterior da história 

do edito965 (Sérvio, por exemplo, nem mesmo viveu o bastante para conhecer as leges Iuliae 

 
964 Pomp. lib. sing. enchir. D. 1.2.2.44. Ab hoc plurimi profecerunt, fere tamen hi libros conscripserunt (...) Ex 

his auditoribus plurimum auctoritatis habuit Alfenus Varus et Aulus Ofilius, ex quibus varus et consul fuit, 

ofilius in equestri ordine perseveravit. Is fuit Caesari familiarissimus et libros de iure civili plurimos et qui 

omnem partem operis fundarent reliquit. Nam de legibus vicensimae primus conscribit: de iurisdictione idem 

edictum praetoris primus diligenter composuit, nam ante eum Servius duos libros ad Brutum perquam 

brevissimos ad edictum subscriptos reliquit. “A partir dele [= Sérvio Sulpício Rufo], muitos prosseguiram (...) 

Desses discípulos Alfeno Varo foi o que teve grande autoridade e também Aulo Ofílio; destes dois, Varo 

também foi cônsul [sufecto], Ofílio prosseguiu na ordem equestre. Este foi muito familiar a César e deixou 

muitos livros sobre o ius civile os quais também serviram como fundamento a toda parte da obra. Foi, pois, o 

primeiro a escrever sobre as leis da vigésima, quanto à jurisdição, foi igualmente o primeiro que dispôs 

cuidadosamente o edito do pretor, pois, antes dele, Sérvio deixou a Bruto dois livros de ‘Comentários ao Edito’ 

completamente concisos”. Ulpiano é quem nos informa no título referente ao edictum aedilium curulium do 

Digesto que a obra pioneira de Ofílio também abarcava (possivelmente em livros separados) o comentário ao 

edito do edil curul, vide Ulp. 1 ad ed. aedil. curul. D. 21.1.8 (“... haec quaestio apud Ofilium relata apud eum in 

equo”).  
965 O Edictum Perpetuum se tornou um objeto caro de pesquisa e, sobretudo, de tentativas de reconstrução desde 

o humanismo jurídico (por exemplo, já no século XVI com o polêmico Eguinaire Barón; no século XVIII, com 

Gerard Noodt, em 1735, e nos escritos de Johann Gottlieb Heineccius, em 1748). Adolf Ruddorf, aluno direto de 

Savigny, publicou em 1869 em Leipzig a primeira reconstrução abrangente e completa do edito seguindo os 

preceitos da Escola Histórica Alemã (ao qual Moritz Wlassak dedicou um livro inteiro à crítica de seus métodos 

de reconstrução: Edictio und Klageform, em 1882), tomando o Edictum Perpetuum de Sálvio Juliano como um 

projeto legislativo similar a um Código (no sentido já moderno, não necessariamente sistemático, mas 

omnicompreensivo, como os Códigos Civis e Constituições do século XVIII pretendiam ser). Em 1883, Otto 

Lenel publica a primeira edição do seu Das Edictum Perpetuum, disseminada pela tradução francesa em dois 

volumes de Fréderic Péltier (Essai de reconstitution de l’Edit perpétuel, 1901-1903), a primeira edição da 

Palingenesia iuris civilis (1889) e duas edições revisadas do Edictum (1907, 1927), consistindo até hoje sua 
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iudiciaria ou o tratamento da jurisdição municipal após a lex Rubria) – e, ademais, tal 

reconstrução se deu através dos textos de Ulpiano, Paulo, Papiniano e Gaio, todos bastante 

posteriores a essa fase primeva da literatura juridicente. Mesmo que Ofílio tenha refletido a 

respeito do ius dicere ou da iurisdictio em seus fundamentos institucionais e publicísticos, 

pouco podemos inferir a respeito disso sem entrarmos no reino das conjecturas.  

É certo que a literatura jurídica voltada aos comentários dos editos pretorianos, 

edilícios e provinciais floresceu desde a obra de Ofílio e ao longo dos dois primeiros séculos 

do Principado. Antístio Labeo dedicou ao edito dos pretores urbano e peregrino pelo menos 

30 libri; Masúrio Sabino escreveu um comentário ao edito do pretor urbano; Célio Sabino 

trabalhou em seus próprios comentários ao edito edilício, e esses exemplos inspiraram outros 

como Sexto Pédio, Viviano, Saturnino, Calístrato, além das volumosas obras de Gaio (tanto 

ao edito pretoriano quanto ao edito provincial) e Pompônio (que voltou suas atenções ao edito 

dos edis), alcançando essa história os nomes de Papiniano, Paulo e Ulpiano. No entanto, 

sabemos como o Edito dispunha de vasta matéria: não é de se estranhar que, à exceção dos 

 
última edição um ponto de partida indispensável diversos estudos contemporâneos sobre o Edito. Também ele 

um crítico de Ruddolf, em sua reconstrução Lenel partia da ideia oposta: não um Código, mas uma Compilação, 

o Edito seria uma obra assistemática por conta de sua produção ao longo do tempo, contendo múltiplos temas do 

ius civile e do ius honorarium indistintos, e pelo próprio caráter avesso à sistemática da jurisprudência romana. 

Não obstante, a reconstrução de O. Lenel é tipicamente positivista/pandectística, reconstruindo o edito na forma 

de um estatuto moderno (Gesetzespositivismus). Rudolf dividiu o edito em três partes, nomeando a primeira “De 

iuris dictione, i. e. de actionibus in iure instituendis”, reservando-lhe 11 títulos, o primeiro deles “De ius 

dicente” (A. F. RUDDOLF, De iuris dictione edictum, 1869, cit. (nota 501), p. 25-26). Já Lenel dividiu o edito 

pretoriano em 45 grandes seções e o edito do edil curul em três. À primeira parte ou seção do edito pretoriano 

(De his, qui in municipio colonia foro iure dicundo praesunt) se segue o título “II. De iurisdictione”, 

reconstruído, informa o próprio Lenel, a partir de textos de Ulpiano que, por sua vez, nesse ponto comentavam 

não o Edictum de Sálvio Juliano propriamente, mas a lex Iulia iudiciorum privatorum. De qualquer modo, 

conjecturou Lenel, essa fração do texto editalício diria respeito à questões de ordem processual, especialmente 

“die Verlängerung des tempus ad iudicandum datum, das ius domum reuocandi, das ius mulctae dicendae, die 

Unzulässigkeit der Jurisdiktion in eigner Sache des Magistrats oder in Sachen seiner Angehörigen” (O. LENEL, 

Edictum Perpetuum, 1927, cit. [nota 963], p. 56), ao que Lenel adicionou, através de fragmentos de Paulo, as 

matérias albo corrupto (Tit. II, §7º; matéria tratada por Ulp. 3 ad ed. D. 2.1.7) e quod quisque iuris in alterum 

statuerit, ut ipse eodem iure utatur (Tit. II, §8º, que corresponde ao título D. 2.2. do Digesto). É absolutamente 

necessário apontar, sem qualquer demérito das obras que por si sós jamais perderão registro e utilidade na 

história da Romanística, que desde as observações de Antonio Guarino realizadas numa série de textos entre os 

anos 50 e 60, uma virada interpretativa potente ocorreu quanto ao edito. A. Guarino, por exemplo, rejeitou 

completamente a ideia de uma codificação feita ex nihillo por Sálvio Juliano, e sim uma consolidação de texto 

que já fora cristalizado gradualmente pelos séculos. Embora a maior parte dos romanistas e historiadores do 

direito não sejam tão radicais (vg. T. Honoré ou L. Capogrossi Colognesi), o aviso a respeito do anacronismo 

frente ao Edito é uma conditio sine qua non desde então. Por essas razões que, em virtude dos intentos de nossa 

pesquisa, o Edictum Perpetuum não pode ser tomado como uma fonte primária reconstruída e utilizada somente 

com redobrados cuidados, informando menos a respeito da iurisdictio clássica do que a respeito de uma longa 

querela Romanística a respeito da Codificação. Quanto ao ponto, citem-se A. GUARINO, Salvius Iulianus, 1946, 

cit. (nota 963), p. 25-28; A. GUARINO, L’esegesi delle fonti, 1968, cit. (nota 501), p. 399-404, 547-549; A. 

GUARINO, La leggenda, 1994, cit. (nota 501), p. 254-264; La pretesa codificazione, 1994, cit. (nota 501), p. 249-

252.  T. HONORÉ, Gaius, 1962-a, cit. (nota 501), p. 46-47, p. 54-55. K. TUORI, Hadrian’s Perpetual Edict, 2006, 

cit. (nota 963), p. 231-235. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, 2014, cit. (nota 501), p. 308-309.  
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juristas do final do Principado, pouco tenha sobrevivido acerca do modo como a iurisdictio 

era concebida na literatura jurídica do século I até a primeira metade do século II. 

Dentre os juristas que viveram ainda no século I a.C., dispomos apenas de um 

fragmento direto que contém o termo iurisdictio, inserido na obra do jurista Javoleno Prisco 

em seus comentários para Sabino. Retornamos a seguir par esse fragmento no momento 

oportuno, mas é válido registrá-lo desde logo como a única passagem direta na literatura 

jurídica do século de Augusto que contém o conceito: 

 

Jav. 6 ex Cass. D. 2.1.2. Cui iurisdictio data est, ea 

quoque concessa esse videntur, sine quibus 

iurisdictio explicari non potuit.  

Jav. 6 ex Cass. D. 2.1.2. Àquele a quem foi 

conferida a jurisdição, é evidente que também se 

atribuíram aquelas condições sem as quais ela não 

poderia ser exercida.  

 

Dentre os juristas do século subsequente, no Digesto, foram registrados quatro 

fragmentos de Gaio (aos quais podemos somar outros quatro fragmentos de suas Institutas), 

quatro fragmentos de Pompônio, três fragmentos de Juliano, e apenas um fragmento para 

Africano e outro para Q. Cervídio Cévola – apenas os dois primeiros escreveram livros 

específicos de comentários ao Edito. 

Dos jurisconsultos que laboraram entre a segunda metade do século II e o fim da 

dinastia dos Severos, retemos fragmentos de Macro, Trifonino e Calístrato (um de cada); três 

de Marciano; cinco de Papiniano, concentrados no título sobre iurisdictio mandata; 13 

fragmentos de Paulo e nada menos do que 55 fragmentos de Ulpiano; a maioria extraídos dos 

seus ad edictum libri LXXXIII e de seus variados tratados sobre os officia imperiais ou sobre 

as magistraturas.  

É também relevante destacar que, considerando apenas esse conjunto finito e 

delimitado de 95 fragmentos contendo o termo iurisdictio, 36 fragmentos estão concentrados 

nos dois primeiros livros do Digesto, o que certamente também deve ser significativo quanto 

aos compiladores da comissão de Triboniano que, assim, dispuseram os fragmentos 

selecionados. Além disso, em consideração ainda ao mesmo conjunto, pelo menos 32 dos 95 

fragmentos dizem respeito a alguma controvérsia ou esclarecimento envolvendo a delegação 

de iurisdictio (iurisdictio mandata).  

Naturalmente, esses números não são absolutos e dizem respeito unicamente ao 

conceito de iurisdictio: o número aumenta quando variantes importantes como ius reddere, 

ius dicere, ius dicentis, qui(s) ... iure dicundo praesunt, entre outros, são acrescentados e 

levados em conta.  Nosso objetivo, repetimos, não é o de resumir o tratamento do direito 
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clássico quanto às práticas juridicentes – o tratamento dessa questão nas obras de F. de 

Martino, G. I. Luzatto, C. A. Cannatta, G. Pugliesi, F. Serrao e M. Kaser continuam a 

apresentar resultados perfeitamente sólidos e enriquecedores para esse fim.  

Na verdade, utilizamo-nos dessas práticas juridicentes (que fornecem perfeitos 

coeficientes de busca) e do vocabulário ligado ao ius dicere para perseguir um fim mais 

modesto: a trajetória – e a formação – do próprio conceito de iurisdictio ao largo da literatura 

desse período. Embora, como já alinhavado, não seja possível ou mesmo desejável insistir em 

um rompimento absoluto entre as práticas juridicentes de poder e a sua concepção 

cognoscitiva, técnica e normativa – a segunda não existiria sem a primeira, nem tampouco a 

primeira seria discernível pelos seus atores ou por nós, enquanto tal, sem o recurso aos 

conceitos –, essas histórias paralelas não seguem necessariamente a mesma marcha. O campo 

social, o mundo do direito e a esfera da linguagem sapiencial-jurídica perfeitamente serem 

pensados em conjunto e em reciprocidade, desde que não se perca de vista que possuem 

diferentes fuso-horários ou compassos de tempo.  

 

 

2.2. História e fato: iurisdictio, ius dicere e ius edicendi na literatura jurídica entre 

Pompônio e Gaio 

Gaio e Pompônio são os dois autores (contemporâneos um ao outro966) que mais 

informações nos proporcionam acerca da história da pretura, do ius dicere e, no caso das 

 
966 Carecemos de dados precisos sobre a vida desses dois juristas (v.g. datas de nascimento, cargos e postos 

ocupados, com quem aprenderam ou ensinaram etc.). O que é certo: ambos os juristas devem ter nascido entre o 

final da primeira e o curso da segunda década do século II, poco depois de Sálvio Juliano; ambos estudaram sob 

tutoria de professores sabinianos, ainda que a querela entre as escolas já não fosse intensa como no século 

anterior. Muito se conjectura e pouco se sabe efetivamente sobre a vida de Gaio (Gaius ou Caius), o chamado 

“jurista das províncias”. Trabalhou substancialmente ao longo da segunda metade do século II d.C., pelo menos 

durante os reinados de Adriano, Antonino Pio, e possivelmente ainda durante a Diarquia de Lúcio Antonino 

Vero e Marco Antonino Aurélio. O que sabemos é que foi prolífico, escrevendo obras, dentre outras, 

comentando os editos dos juridicentes (ad edictum praetoris urbani, em número incerto de livros; ad edictum 

provinciale et ad adictum aedilium curulium libri XXXII), senatusconsulta, leis antigas e as lei das XII Tábuas, 

livros de casos, regras e as famosas Institutas (Institutionum libri VI). Pompônio (Sextus Pomponius) também 

esteve ativo no período final da dinastia flaviana, passando pelo reinado de Adriano, de Antonino Pio e Marco 

Aurélio. Além de seu importante epítome sobre a história das fontes do direito, das magistraturas e dos juristas 

(I. de origine et processu iuris. II. De magistratuum nominibus et origine. III. De auctorum successione), o liber 

singularis Enchiridii (por vezes descrito, no entanto, como Enchiridii liber II), escreveu ele mesmo comentários 

ao edito (Ad edictum libri, em número incerto de livros), comentários às obras de juristas então clássicos como 

Múcio Cévola e Sabino (ad Q. Mucium libri XXXIX e ad Sabinum libri XXXVI), entre outras. Sem dúvida foram 

coetâneos: Pompônio cita Gaio com relativa abundância, além de se referir ao outro jurista como “Gaius noster” 

em uma passagem de seus comentários à obra de Q. Múcio Cévola (Pomp. 22 ad Q. Muc. D. 45.3.39: “quod 

Gaius noster dixit...”): a expressão ou indica que viveram em mesma época e possivelmente se conheciam, ou 

simplesmente expressa sua admiração pelo trabalho do colega (o imperador Justiniano, certamente não 

contemporâneo a Gaio, também fez uso da expressão Gaius noster na Constituição Omnem. Para vida e obra 

desses juristas consultou-se BERNARDO B. Q. DE MORAES, Manual, cit. (nota 26), 2017, p. 209. D. NÖRR, 
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Institutas, dos dois sistemas processuais vigentes em seu tempo. Afora algumas informações 

esparsas encontradas em outros fragmentos, basicamente, é através desses dois juristas que 

sabemos como jurisconsultos da segunda metade do século II enxergavam a sua própria 

profissão e o funcionamento do ordenamento jurídico do Principado.  

Em uma passagem extremamente famosa, precisamente na transição entre a história 

“do direito”, em sentido estrito, e a história das magistraturas e das instituições que permitem 

que o direito se efetive no mundo dos homens, Pompônio assim se manifestou: 

 

 
Pomponio, 2002, cit. (nota 963), p. 179-201. T. HONORÉ, Gaius, 1962, cit. (nota 963), p. 1-6, p. 46-69; V. S. 

USSANI, L’ars dei giuristi, 1997, cit. (nota 963), p. 41-57. F. SCHULZ, History, 1946, cit. (nota 963), 134-140, 

159-164, 170-172, 210-212. Especificamente quanto ao Enchiridion de Pompônio e à jurisprudencia na era 

antonina, M. BRETONE, Tecniche, 1982, cit. (nota 963), p. 209-223. E. STOLFI, Studi sui ‘libri ad edictum’, 2001, 

cit. (nota 963), p. 19-42.  
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Pomp. lib. sing. Enchir. D. 1.2.2.13. Post originem 

iuris et processum cognitum consequens est, ut de 

magistratuum nominibus et origine cognoscamus, 

quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo 

praesunt effectus rei accipitur: quantum est enim 

ius in civitate esse, nisi sint, qui iura regere possint? 

post hoc dein de auctorum successione dicemus, 

quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris 

peritus, per quem possit cottidie in melius produci.  

 

 

 

Pomp. lib. sing. Enchir. D. 1.2.2.13. Depois de 

conhecida a origem do direito e seu 

desenvolvimento, é consequente que conheçamos a 

origem e os nomes dos magistrados, porque, como 

expusemos, a eficácia de uma disposição se 

compreende por meio daqueles que presidem à 

jurisdição. Quanto vale, pois, haver direito em 

nossa cidade se não houver aqueles que possam 

reger os direitos? Depois disso, em seguida, 

falaremos da sucessão dos autores, porque o direito 

não se sustenta se não houver algum jurisperito por 

meio do qual o direito possa quotidianamente ser 

conduzido para melhor. 

 

O direito nada é, afirma Pompônio, se assim não garantirem aqueles que exercem o ius 

dicere entre os cidadãos (“per eos qui iure dicundo praesunt...”). Somente se torna uma coisa 

efetiva (effectus rei) o direito que é administrado, presidido, distribuído por aqueles que estão 

autorizados e são capazes de manejá-lo de modo justo no âmbito da civitas. Embora haja uma 

mudança de tom com relação à representação republicana dos magistrados, essa descrição é 

perfeitamente harmônica com a definição de Cícero para o magistrado juridicente como 

disceptator iuris e custos iuris civilis: o magistrado juridicente é aquele que, no plano político 

e comum da cidade (in urbe, in civitate), torna o direito possível (“iura regere”, “ius 

reddere”). É nesses termos que nosso jurista-historiador definiu as atividades dos principais 

magistrados juridicentes: 

 

Pomp. lib. sing. Enchir. D. 1.2.2.27. Ita facti sunt 

aediles curules. cumque consules avocarentur bellis 

finitimis neque esset qui in civitate ius reddere 

posset, factum est, ut praetor quoque crearetur, qui 

urbanus appellatus est, quod in urbe ius redderet. 

Pomp. lib. sing. Enchir. D. 1.2.2.27. E como os 

cônsules fossem chamados às guerras de fronteira e 

não houvesse quem pudesse distribuir o direito na 

civitas, fez-se com que também um pretor fosse 

eleito, o qual foi chamado pretor urbano, porque na 

cidade distribuiria o direito.  

 

 

Pomp. lib. sing. Enchir. D. 1.2.2.10. Eodem 

tempore et magistratus iura reddebant et ut 

scirent cives, quod ius de quaque re quisque 

dicturus esset seque praemunirent, edicta 

proponebant. Quae edicta praetorum ius 

honorarium constituerunt: honorarium dicitur, quod 

ab honore praetoris venerat. 

 

Pomp. lib. sing. Enchir. D. 1.2.2.10. No mesmo 

tempo também os magistrados atribuíam os direitos 

e, para que os cidadãos soubessem qual o direito 

que cada um estaria para receber como ordem, 

relativo a cada um dos assuntos, e para que eles se 

precavessem, propunham os editos. Estes editos dos 

pretores constituíram o direito honorário: diz-se 

honorário porque vinha da honra do pretor.  

Pomp. lib. sing. Enchir. D. 1.2.2.28. Post aliquot 

deinde annos non sufficiente eo praetore, quod 

multa turba etiam peregrinorum in civitatem 

veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus 

appellatus est ab eo, quod plerumque inter 

peregrinos ius dicebat. 

Pomp. lib. sing. Enchir. D. 1.2.2.28. Depois de 

alguns anos, não sendo suficiente este pretor porque 

também já muitas turbas de peregrinos tinham 

vindo para a civitas, foi eleito também um outro 

pretor, que foi chamado pretor peregrino pelo fato 

de que comumente declarava o direito entre os 

peregrinos.  
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Pomp. lib. sing. Enchir. D. 1.2.2.32. Capta deinde 

Sardinia mox Sicilia, item Hispania, deinde 

Narbonensi provincia totidem praetores, quot 

provinciae in dicionem venerant, creati sunt, 

partim qui urbanis rebus, partim qui provincialibus 

praeessent. Deinde Cornelius Sulla quaestiones 

publicas constituit, veluti de falso, de parricidio, de 

sicariis, et praetores quattuor adiecit (…) Post 

deinde divus Claudius duos praetores adiecit qui de 

fideicommisso ius dicerent, ex quibus unum divus 

Titus detraxit: et adiecit divus Nerva qui inter 

fiscum et privatos ius diceret. Ita decem et octo 

praetores in civitate ius dicunt. 

 

 

Pomp. lib. sing. Enchir. D. 1.2.2.32. Depois de 

Capturada a Sardenha, logo depois a Sicília, 

igualmente a Espanha e depois a província de 

Narbona, foram eleitos tantos pretores quantas 

províncias que vinham ao domínio, alguns para que 

presidissem às questões urbanas, outros as 

provincianas. Então Cornélio Sula constituiu as 

quaestiones publicae como as de falso, de 

parricídio, de sicariis, e acrescentou quatro pretores 

(...) Depois o divino Cláudio acrescentou dois 

pretores que tivessem jurisdição nas causas de 

fideicomisso, um dos quais o divino Tito suprimiu, 

e o divino Nerva acrescentou um que tivesse 

jurisdição nas causas entre o fisco e os particulares. 

Assim é que dezoito pretores têm jurisdição na 

civitas.  

 

 

Pomp. lib. sing. Enchir. D. 1.2.2.34. Ergo his 

omnibus decem tribuni plebis, consules duo, decem 

et octo praetores,  

Pomp. lib. sing. Enchir. D. 1.2.2.34. Portanto, de 

todos esses, na civitas exerciam jurisdição dois 

cônsules, dezoito pretores, seis edis.  

 

 

Assim como Lívio e Cícero, Pompônio taxativamente identifica a criação mesma da 

pretura com o exercício juridicente: primeiro, entre os cidadãos de Roma, uma vez que, tendo 

sido expulsos os reis, os cônsules precisavam exercer o seu imperium longe da cidade, sendo 

necessária a criação de uma magistratura maior que se ocupasse da função; em segunda, pelo 

aumento da população citadina e também das demandas envolvendo peregrini; e assim 

sucessivamente, à medida que o número de cidadãos, o território e as quaestiones eram 

incrementadas – em suma, o próprio império dos romanos – crescia. A necessitas967 e a 

suficiência de seus números (como visto em D. 1.2.2.13 e D. 1.2.2.27-28,) ou a vontade dos 

imperadores (D. 1.2.2.32) – fatores institucionais contingentes – são as razões de ser da 

criação daqueles que podem administrar o direito. Em nenhum desses fragmentos – nem em 

 
967 Pompônio afirma que foi a necessidade mesma (necessitas ipsa) que levou os cidadãos romanos a 

transferirem parte das atribuições citadinas (cura rei publicae: literalmente o cuidado da coisa pública, o governo 

da cidade) que, antes cabiam ao povo reunido em comitia, para o Senado, vide Pomp. lib. sing. Enchir. D. 1.2.2.9 

(“Deinde quia difficile plebs convenire coepit, populus certe multo difficilius in tanta turba hominum, necessitas 

ipsa curam rei publicae ad senatum deduxit: ita coepit senatus se interponere et quidquid constituisset 

observabatur, idque ius appellabatur senatus consultum”. “Depois, porque tornou-se difícil que a plebe se 

reunisse e o povo certamente com dificuldade muito maior em razão da grande multidão de homens) a própria 

necessidade deduziu ao senado a administração da res publica. E assim começou o senado a intervir e tudo o que 

estabelecia era observado, e esse direito se chamava senátus-consulto”. O termo necessitas é relevante e é 

empregado de modos diferentes pelos jurisconsultos clássicos. Modestino emprega o conceito de modo similar a 

Pompônio ao se referir à necessidade como uma das fontes fáticas e sociais do direito (Mod. 1 reg., D. 1.3.40. 

“Ergo omne ius aut consensus fecit aut necessitas constituit aut firmavit consuetudo”. “Portanto, todo o direito 

ou o consenso fez, ou a necessidade constituiu ou o costume firmou”). Nessa acepção, estar-se-ia diante de umaa 

constatação fática no entender de ambos os juristas: a mera causalidade pode gerar normas; certas instituições, 

direitos ou costumes podem ser criados como reações parte espontâneas, parte intencionais, às circunstâncias no 

mundo. Necessitas também pode ter outra acepção: uma obrigação, uma assertiva ou instrução de dever (como 

menciona-se em Ulp. 1 de off. proc. D. 1.16.4.5, “Antoninus Augustus ... rescripsit proconsuli necessitatem 

impositam...).  
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lugar algum no restante do livro primeiro ou no título de iurisdictio do Digesto) Pompônio 

menciona, por ora, a nominalização iurisdictio. Tampouco faz alusão a quaisquer outros 

motivadores ou características do ofício juridicente para além daqueles já mencionados.  

Pode-se dizer, então, que, para Pompônio, a incumbência de ius dicere ou ius reddere 

(para Pompônio, sinônimos) é uma atividade institucional pública, necessária 

pragmaticamente para que seja efetivo o direito criado no interior da civitas. A função 

juridicente é tão somente objeto de sua descrição – ao menos, é assim que Pompônio a 

apresenta seu Enchiridion: iuris origem atque processum demonstrare968 –, uma descrição 

moldada nos termos quais esse jurista entendia ser a melhor explicação histórica e 

institucional para a iurisdictio. A certa altura do Enchiridion (entre D. 1.2.2.2pr. até D. 

1.2.2.9), Pompônio expusera as fontes de criação do direito na história de Roma: as leges 

curiatas (mero arremedo histórico, para Pompônio, porque caíram em desuso), as práticas e 

os costumes (consuetudo), as leges comiciais e a lei decenviral das XII Tábuas, o ius civile 

compositum a prudentibus, os senatusconsulta, as legis actiones e os plebiscita. Quando a 

pretura e o ius dicendi surgem por necessidade na história romana (D. 1.2.2.10 e D. 1.2.2.27), 

produzem uma nova fonte normativa, os edicta (unde ius honorarium nascitur, Pomp. lib. 

sing. Enchirid. D. 1.2.2.12), que completam o rol das fontes normativas. 

Surge, então, a segunda característica do exercício da jurisdição que advém de sua 

história: o ius edicendi. Escrevendo em época semelhante e diante da economia textual típica 

de um manual (Institutiones), é precisamente através do ius edicendi que Gaio apresenta e 

descreve a função daqueles que presidem a iurisdictio em Roma ou nas províncias:  

 

 
968 Pomp. lib. sing. Enchir. D. 1.2.2.2pr. (“Necessarium itaque nobis videtur ipsius iuris originem atque 

processum demonstrare”. “E assim nos parece demonstrar a origem e o desenvolvimento do próprio direito”).  
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Gai 1.2. Constant autem iura populiRomani ex legibus, 

plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, 

edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis 

prudentium (...) Gai. 1.6. Ius autem edicendi habent 

magistratus populi Romani. Sed amplissimum ius est in 

edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in 

provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in 

edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in 

provinciis populi Romani quaestores habent; nam in 

provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et 

ob id hoc edictum in his provinciis non proponitur.  

 

Gai. 1.2. Ora, os direitos do povo romano constam de 

leis, plebiscitos, senatusconsultos, constituições 

imperiais, editos dos que têm o direito de expedí-los, 

respostas dos prudentes (...) Gai. 1.6. Editos são as ordens 

dos que têm o direito de os expedir. Ora, o direito de 

expedir editos o têm os magistrados do povo romano; 

mas o amplíssimo direito é o dos editos dos dois pretores, 

o urbano e peregrino, tendo a jurisdição deles, nas 

províncias, os governadores as mesmas; o mesmo se dá 

com os editos dos edis curuis, cuja jurisdição é exercida 

nas províncias pelos questores do povo romano; pois às 

províncias de César de nenhum modo se mandam 

questores e por isso nelas não se propõe esse edito.  

 

Gai. 4.110. Quo loco admonendi sumus eas quidem 

actiones, quae ex lege senatusue consultis 

proficiscuntur, perpetuo solere praetorem 

accommodare, eas uero, quae ex propria ipsius 

iurisdictione pendent, plerumque intra annum dare. 

 

Gai. 4.11. Actiones, quas in usu ueteres habuerunt, 

legis actiones appellabantur uel ideo, quod legibus 

proditae erant, quippe tunc edicta praetoris, quibus 

conplures actiones introductae sunt.  

 

 

Gai. 4.110. Devemos aqui advertir, que as acções 

originadas de leis e senatusconsultos o pretor as 

concede sem limite de tempo; quanto às 

dependentes de sua própria jurisdição, êle as dá até 

um ano. 
 

 

Gai. 4.11.  As ações usadas  dos antigos chamavam-

se ações da lei, seja de se originarem das leis (pois 

no tempo não existiam ainda os editos do pretor, 

introductórios de várias acções). 

 

Nos textos de Gaio, a iurisdictio e o ius edicendi estão intrinsecamente ligados, porque 

ainda que outros magistrados possam emitir editos, o jurista pontualmente observa que a soma 

das funções juridicentes, em um dado território, ao ius edicendi transformaram os edicta 

pretorianos (e em menor grau, os editos dos edis e também os editos provincianos no entender 

de Gaio) em um amplissimum ius dentre o rol dos direitos dos cidadãos romanos (iura populi 

Romani).  

Sabemos, é claro, que o pretor do século II não exercia mais a autonomia criativa e 

inventiva que levou o ius honorarium a esse patamar: mas do ponto de vista histórico – é isso 

que tanto Pompônio quanto Gaio buscam frisar –, o exercício juridicente cumpriu tanto a sua 

função primeira de efetivar e administrar o direito existente entre os cidadãos (iura reddere; 

ius dicere etc.), quanto uma função indiretamente criadora do direito (ius edicendi)969.  

A equiparação entre ius dicere, ius reddere e edictum consta em diversos fragmentos 

de Gaio970 e fez escola: essa apresentação da função juridicente continuou fornecendo uma 

interpretação histórica basilar aos juristas posteriores para resumir as características do ius 

honorarium. É o que podemos perceber claramente nos fragmentos de Marciano, Papiniano, 

Paulo e Ulpiano apresentados a seguir. Todos são completamente harmônicos com a descrição 

de Pompônio e Gaio, no sentido de que o ius honorarium, uma vez estabelecido, tornou-se 

 
969 F. DE MARTINO, Giurisdizione, 1937, cit. (nota 963), p. 155-159.  
970 Gai. 4.72; Gai. 4.76; Gai. 4.31; Gai. 4.109; Gai. 3.161 

; Gai 4.118. 
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uma das fontes normativas mais importantes a concepção dos direitos em Roma. Nesse ponto, 

esses fragmentos utilizam a ius dicere [ius reddere] = ius edicendi de modo muito similar 

àquela de Cícero971: substitua-se o iuris disceptator pela viva vox iuris civilis de Marciano, o 

custos iuris pela função de suplementar o direito posto, a necessitas de Pompônio pela mais 

elegante utilitas publica de Papiniano e de Ulpiano: 

 
971 Cic. leg. 3.5-8; 3.10, citados supra. Em particular quanto à dívida de Pompônio aos textos de Cícero, veja-se 

M. BRETONE, Tecniche, 1983, cit. (nota 963), p. 277-283; e especialmente V. S. USSANI, L’ars dei giuristi, 1997, 

cit. (nota 963), p. 41ss. Como destaca o romanista, após Rufo e Labeo – dos quais praticamente nada temos à 

disposição –, Pompônio apresenta em seu Enchiridion a mais ciceroniana das obras do direito clássico, 

recorrendo como nenhum de seus pares aos conceitos mais caros da concepção ciceroniana de ius civile como 

scientia, disciplina e ars. Também a relação dos juristas que aparecem no Enchiridion está fortemente ligada ao 

juízo de Cícero a respeito das obras produzidas pelos juristas republicanos desde Quinto Múcio Cévola até seus 

contemporâneos Aquílio Galo, Sérvio Sulpício Rufo, Caio Trebácio Testa, Alfeno Varo e Aulo Ofílio. 

Forneçamos um só exemplo dessa ligação: ao apresentar Sérvio no Enchiridion (D. 1.2.2.43), Pompônio afirma 

que o jurista também fora um grande orador, quase o maior de seu tempo, exceto por Cícero (“Sulpicius cum in 

causis orandis primum locum aut pro certo post Marcum Tullium optineret...”). A semelhança com o juízo que o 

próprio Cícero fazia das habilidades oratórias de Sérvio comparadas às suas é gritante. Cícero conta que, na 

juventude, ele e Sérvio frequentaram os mesmos treinamentos de oratória em Rodes, na Grécia, e que o jurista 

era particularmente talentoso. No entanto, determinado a não ser meramente “o segundo melhor” na “arte 

primeira” (a oratória) – posto que, pensa Cícero, era por ele ocupado desde então –, decidiu se dedicar 

verticalmente à “arte segunda” (a iuris civilis scientia), onde se tornou efetivamente o primeiro, in iure civili 

princeps (Cic. Brut. 151: “et inde ut rediit, videtur mihi in secunda arte primus esse maluisse quam in prima 

secundus. atque haud scio an par principibus esse potuisset; sed fortasse maluit, id quod est adeptus, longe 

omnium non eiusdem modo aetatis sed eorum etiam qui fuissent in iure civili esse princeps”).  
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Pap. 2 def. D.1.1.7.1. Ius praetorium est, quod 

praetores introduxerunt adiuuandi vel supplendi vel 

corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem 

publicam.  

Pap. 2 def. D.1.1.7.1. O direito pretoriano é o que 

os pretores introduziram a fim de auxiliar, suprir ou 

corrigir o ius civile, por causa de uma utilidade 

pública. O qual também se diz honorário, assim 

denominado em razão da honra aos pretores.  

 

Marc. 1 inst. D.1.1.8. Nam et ipsum ius honorarium 

viva vox est iuris civilis.  

Marc. 1 inst. D.1.1.8. Pois também o próprio direito 

honorário é a viva voz do direito civil.   

 

Paul. 14 ad Sab. D. 1.1.11. (...) nec minus ius recte 

appellatur in civitate nostra ius honorarium. Praetor 

quoque ius reddere dicitur etiam cum inique 

decernit, relatione scilicet facta non ad id quod ita 

praetor fecit, sed ad illud quod praetorem facere 

convenit. alia significatione ius dicitur locus in quo 

ius redditur, appellatione collata ab eo quod fit in 

eo ubi fit.  

Paul. 14 ad Sab. D. 1.1.11. (...) Não menos correto 

se chama direito em nossa civitas o direito 

honorário. Também se diz que o pretor distribui o 

direito mesmo quando decide com iniquidade, 

evidente que estabelecida a relação não com aquilo 

que o pretor fez, mas com aquilo que convém que o 

pretor faça. Por uma outra definição se diz direito o 

lugar em que o direito é distribuído, denominação 

conferida por aquilo que se faz ao lugar onde se faz.  

Ulp. 1 ad ed. aedil. curul. D. 1.3.13. Nam, ut ait 

Pedius, quotiens lege aliquid unum vel alterum 

introductum est, bona occasio est cetera, quae 

tendunt ad eandem utilitatem, vel interpretatione 

vel certe iurisdictione suppleri. 

 

Ulp. 1 ad ed. aedil. curul. D. 1.3.13. Pois, como diz 

Pédio, toda vez que for introduzida uma coisa ou 

outra pela lei, é boa ocasião de serem supridas, seja 

pela interpretação, seja seguramente pela jurisdição, 

as demais que tendem à mesma utilidade.  

 

Em ambos os autores, Gaio e Pompônio, embora certamente sejam discutíveis quais 

são os poderes dos magistrados juridicentes, como ou até onde são aplicáveis, a iurisdictio e o 

ius dicere em si mesmos não são matéria da elaboração jurisprudencial ou de maiores 

descrições deontológicas. Ita est: assim como os usos, costumes e práticas constituem direitos 

no âmbito privado, também os fatos institucionais e políticos são fonte de poderes públicos 

que os magistrados podem ou não possuir. 

É por isso que, quando Pompônio, Gaio e os demais juristas que escreveram até o final 

do século II,  fazem uso desse conceito, ele está, na maioria das vezes, conectado a uma 

dúvida jurídica bastante pragmática. Eles estão muito pouco interessados em discutir o que a 

iurisdictio contém (porque isso é uma matéria de fato e não convoca a necessidade da 

atividade sapiencial dos jurisperitos – a definição ou a essentia de algo não seria elaborada 

por aqueles juristas se não havia, aos seus olhos, necessidade para tal); até mesmo a história 

da iurisdictio, como ela se constituiu, atraiu de modo mais detalhado apenas os interesses de 

Pompônio, conhecido pela sua predileção histórico-antiquária, não compartilhada por boa 

parte dos seus pares.  

Entre o século I e II, o que os juristas mais parecem desejar discutir a respeito da 

iurisdictio é se ela se aplica, ou não, a determinado indivíduo, em virtude de situações 

jurídicas específicas, e diante de certos magistrados juridicentes. Tomada como fato 
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institucional, o que resta aos juristas é a discussão sobre os limites da iurisdictio de cada 

magistrado, governador ou oficial, de modo a instrui-los a identificar se são ou não aqueles 

que podem dizer o direito em cada caso; ou ainda, frente a determinadas matérias e direitos 

mais complexos, destrinçar as normas editalícias para tornar inequívoca a autoridade 

juridicente para apreciar a questão. Trata-se da preocupação que evidentemente as legislações 

flavianas já compartilhavam quanto ao âmbito municipal no século anterior, mas que 

permaneciam objeto de composição escrita na literatura jurídica por todo o século II.  

Deixamos de lado, por ora, as evidências textuais ligadas à iurisdictio mandata – às 

quais retornamos em seção apartada, infra – e passemos aos textos que exemplificam esse 

modo de conceber a iurisdictio como uma discussão de competências. Comecemos pelos 

próprios Gaio e Pompônio. Quanto ao primeiro, é precisamente nesse ponto que seus 

fragmentos discutem a iurisdictio ou o ius dicere, especialmente nos seus comentários ao 

edito provincial:  

 
Gai. 1 ad ed. provinc. D. 2.1.11pr. Si idem cum eodem 

pluribus actionibus agat, quarum singularum quantitas 

intra iurisdictionem iudicantis sit, coacervatio vero 

omnium excedat modum iurisdictionis eius: apud eum agi 

posse Sabino Cassio Proculo placuit: quae sententia 

rescripto imperatoris antonini confirmata est.  

 

Gai. 1 ad ed. provinc. D. 2.1.11pr. Se uma pessoa litigar 

com a mesma pessoa em várias ações, e o valor de cada 

uma delas esteja sob a jurisdição do julgador, mas a soma 

de todas exceda o limite da jurisdição dele; a Sabino, 

Cássio e Próculo pareceu que se poderia agir perante ele; 

esse entendimento foi confirmado por um rescrito do 

imperador Antonino. 

 

Gai. 1 ad ed. provinc. D. 2.1.11.2. Si una actio communis 

sit plurium personarum, veluti familiae herciscundae, 

communi dividundo, finium regundorum, utrum singulae 

partes spectandae sunt circa iurisdictionem eius qui 

cognoscit, quod Ofilio et Proculo placet, quia 

unusquisque de parte sua litigat: an potius tota res, quia et 

tota res in iudicium venit et vel uni adiudicari potest, 

quod Cassio et Pegaso placet: et sane eorum sententia 

probabilis est. 

Gai. 1 ad ed. provinc. D. 50.1.29. Incola et his 

magistratibus parere debet, apud quos incola est, et illis, 

apud quos civis est: nec tantum municipali iurisdictioni in 

utroque municipio subiectus est, verum etiam omnibus 

publicis muneribus fungi debet. 

 

Gai. 1 ad ed. provinc. D. 2.1.11.2. Se uma ação for 

comum a várias pessoas, como a partilha de herança, a 

divisão de coisa comum, a fixação de limites, aquele que 

dela conhece deve atentar para o que cada uma das partes 

espera da jurisdição dele? – é o que parece a Ofílio e 

Próculo, porque cada um litiga por sua parte –; ou acaso 

preferentemente por toda a coisa porque toda ela veio a 

juízo, e pode ser adjudicada a um só? Isso é o que parece 

a Cássio e Pégaso; certamente, a opinião destes é mais 

plausível.  

 

Gai. 1 ad ed. provinc. D. 50.1.29. Um incola deve 

obedecer aos magistrados, tanto aqueles que são da 

incola onde está quanto os magistrados de onde é cives; e 

não apenas ele está sujeito à iurisdictio municipal de 

ambos os municípios, como também deve prestar os 

múnus públicos de ambos.  

  

Os três fragmentos dizem respeito a situações controvertidas quanto à iurisdictio aplicável no 

âmbito municipal (isto é, a quais autoridades dotadas de poder juridicente um indivíduo está 

sujeito ou a quem pode recorrer nos termos do direito). No primeiro dos fragmentos 

apresentados, Gaio versa a respeito de um tema que já fora objeto de disposição em algumas 

das legislações municipais flavianas: pergunta-se é possível, diante de uma limitação de 

competência (especialmente sobre o valor de causa, como nas leis encontradas na Hispânia), 

ainda assim, recorrer ao juridicente do município, dividindo-se o objeto ou o direito em 



355 

 

questão em ações menores com valores inferiores ao máximo permitido. Gaio sinaliza que 

essa possibilidade era posição comum entre sabinianos e proculeanos e confirmada em um 

rescriptum imperial. Em mesmo sentido, no fragmento seguinte, Gaio dispõedas ações 

comuns a várias pessoas, mas litigadas apenas por uma ou algumas delas diante do 

magistrado municipal e, seguindo a opinião de sua escola, aponta que a ação deveria versar 

sobre a totalidade da coisa. No terceiro fragmento, por fim, a questão é relativamente simples: 

os incolae – aqueles que não são cidadãos nativos de uma civitas, mas nela habitam e fixam 

domicílio (qui  aliqua regione domicilium suum contulit972) e, por conta disso, são 

contemplados por uma esfera de direitos e deveres que derivam do domicílio – estão sujeitos à 

iurisdictio municipalis? Para Gaio, um incola está sujeito simultaneamente tanto à iurisdictio 

quanto a todos os munera publica de ambas as cidades973.  

 Nas três situações, claramente o jurista dedica o texto àqueles que se encontram na 

situação de juridicentes. Quando um magistrado municipal sabe que está plenamente 

autorizado a resolver uma querela de grande vulto econômico? Pode uma autoridade pública 

do município, ainda que munida de imperium, incumbir um incola de determinado ofício em 

prol da coletividade ou obrigar-lhe a cumprir uma obrigação extraordinária como a qualquer 

outro munícipe? São questões que dizem respeito à margem de autonomia que os magistrados 

municipais possuem ou não com seu ius dicere. No primeiro caso, o próprio princeps 

respondeu a questão em um rescriptum, a demonstrar que questões ligadas à aplicação do 

direito permaneciam significantes para o imperador e para a Chancelaria imperial. Em todos 

eles, está implícita uma demanda jurídica por parte daqueles que aplicam o direito nos 

municipia e nas províncias a respeito da extensão de seu poder juridicente.  

 Já no fragmento de Africano citado a seguir, em seu livro de quaestiones, a indicação 

parece ser feita diante de uma demanda dos querelantes a respeito da obrigatoriedade de se 

 
972 Pomp. lib. sing. Enchir. D. 50.16.293.2. Os munícipes, por sua vez, são aqueles que in eodem município nati 

sunt (Paul. lib. sing. de cogn. D. 50.16.228). Pompônio também deslinda o conceito de munus publicum como 

um officium (de caráter extraordinário, nãopermanente) realizado por indivíduos (privati) em prol da coisa 

pública (literalmente, em prol da universalidade de cidadãos do município), ofício que pode ser ordenado a um 

particular por um magistrado com imperium (Pomp. lib. sing. Enchir. D. 50.16.293.3).  
973 A questão é mais intrincada do que Gaio faz crer. Os incolae estão sujeitos a todos os munera ligados aos 

patrimônios que possuem em um municipium; no entanto, distingue ele certos munera que são devidos apenas 

aos proprietários de certos imóveis ou patrimônios, como ocorre com a obrigação de munícipes em servirem 

como soldados (Ulp. 4 de off. proc. D. 50.4.6.5. Também Arcádio Carísio lidou em pormenor com o tema, 

informando que, por conta dessa distinção entre dois tipos de munera ligados ao patrimônio, certos deveres 

independiam da situação de incola ou munícipe (Arc. Car.  lib. sing. de mun. civil. D. 50.4.18pr. ss.).  
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manter uma convenção sobre a jurisdição974 cabível antes de efetivamente comparecerem 

diante do magistrado, ao que o mesmo sinaliza uma resposta negativa: 

 
974 Isso porque a iurisdictio pode ser objeto de mútuo conhecimento e submissão voluntária, como afirma 

Ulpiano, desde que haja o consensus inter privatos (Ulp. 2 ad ed. D. 5.1.1).  
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Afric. 7 quaest. D. 2.1.18. Si convenerit, ut alius 

praetor, quam cuius iurisdictio esset, ius diceret et 

priusquam adiretur mutata voluntas fuerit, procul 

dubio nemo compelletur eiusmodi conventioni 

stare. 

Afric. 7 quaest. D. 2.1.18. Se se convier que outro 

pretor distinto daquele a quem a jurisdição pertença 

julgue a causa, e, antes de comparecer mudar-se de 

ideia, sem dúvida ninguém será obrigado a tal 

acordo.  

 

Os demais jurisconsultos do mesmo período não tecem, de fato, comentários sobre 

questões juridicentes – sobre sua extensão, por exemplo, ou sobre seus limites espaciais e 

qualitativos –, mas tão somente fazem uso da expressão iurisdictio para indicar uma 

autoridade que possui o ius dicere em determinada situação (de modo basicamente idêntico a 

maior parte das vezes em que Lívio ou Tácito empregavam o termo, porém, apresentando 

maior constância de vocabulário). No fragmento a seguir, por exemplo, escrito por Cévola, 

também contemporâneo de Pompônio, Gaio e Africano, a expressão ex iurisdictionis é 

utilizada tão somente para indicar que a averiguação de boa-fé, no caso exposto, relevante 

para o julgamento da causa, é incumbe ao magistrado juridicente: 

 

 
Scaev.  5 Dig. D. 46.3.88. Filiae intestato patri heredis 

negotia mater gessit et res vendendas per argentarios 

dedit idque ipsum codice conscriptum est: argentarii 

universum redactum venditionis solverunt et post 

solutionem novem fere annis, quidquid agendum erat, 

nomine pupillae mater egit eamque marito nuptum 

collocavit et res ei tradidit. quaesitum est, an puella 

cum argentariis aliquam actionem habet, quando non 

ipsa stipulata sit pretium rerum, quae in venditionem 

datae sunt, sed mater. respondit, si de eo quaereretur, 

an iure ea solutione argentarii liberati essent, 

responderi iure liberatos. Claudius: subest enim illa ex 

iurisdictione pendens quaestio, an pretia rerum, quae 

sciebant esse pupillae, bona fide solvisse videantur 

matri, quae ius administrationis non habebat: ideoque 

si hoc sciebant, non liberantur, scilicet si mater 

solvendo non sit.  

 

 

Scaev.  5 Dig. D. 46.3.88. Uma mãe geriu os negócios 

de sua filha, herdeira ab intestato de seu pai, e 

entregou bens para que fossem vendidas por 

argentários, o que ficou consignado no livro de coisas, 

e os s argentários pagaram tudo o que foi obtido com a 

venda. Nove anos depois da resolução do negócio, 

tudo que a mãe fizera, fê-lo em nome da filha; casou 

sua filha e entregou bens ao marido. A questão é se a 

menina teria uma ação contra os argentários, uma vez 

que não foi ela, mas sua mãe, quem estipulou o preço 

das coisas que foram entregues para a venda. A 

resposta à questão sobre se os argentários estavam 

livres de pagamento pela lei, é afirmativa. Cláudio: 

permanece uma questão pendente à jurisdição [ex 

iurisdictione pendens questio], se os argentários 

pagaram em boa-fé pelos bens que eles sabiam ser da 

garota à mãe que não possuía direito de gestão; se eles 

sabiam disso, eles não serão liberados, e a mãe será 

insolvente. 

 

Décadas à frente, em seu livro sobre as cognições, o jurisconsulto Calístrato utiliza a 

variante ius reddenti (ius reddere) de modo mais inusitado, sugerindo um determinado 

protocolo para aqueles que exercem a jurisdição no âmbito das províncias. Juliano faz uma 

afirmação mais forte, aludindo àquilo que, em seu entender, é parte intrínseca do officium ius 

dicentis: aplicar o direito mesmo quando não houver uma norma anterior que disponha 

especificamente a respeito da matéria975. Todavia, o sentido da expressão (no caso de Juliano, 

a conhecida “in quis iurisdictioni praeest”) também não está em questão.  

 
975 Igualmente em Gai. 1 fideic. D. 33.2.29 (“... praetor iurisdictione sua ide agere debet”).  
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Call. 1 de cogn. D. 1.18.19pr. Observandum est ius 

reddenti, ut in adeundo quidem facilem se praebeat, 

sed contemni non patiatur. unde mandatis adicitur, ne 

praesides provinciarum in ulteriorem familiaritatem 

provinciales admittant: nam ex conversatione aequali 

contemptio dignitatis nascitur. 

 

 

 

Call. 1 de cogn. D. 1.18.19.1. Sed et in cognoscendo 

neque excandescere adversus eos, quos malos putat, 

neque precibus calamitosorum inlacrimari oportet: id 

enim non est constantis et recti iudicis, cuius animi 

motum vultus detegit. Et summatim ita ius reddi 

debet, ut auctoritatem dignitatis ingenio suo augeat. 

 

 

Jul. 15 Dig. D.1.3.12. Non possunt omnes singillatim 

aut legibus aut senatus consultis comprehendi: sed 

cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is 

qui iurisdictioni praeest ad similia procedere atque ita 

ius dicere debet. 

 
 

Call. 1 de cogn. D. 1.18.19pr. Aquele que rende o 

direito deve observar que no receber as pessoas se 

ofereça, na verdade, disponível, mas não tolere ser 

menosprezado. Donde se acresce aos mandatos que os 

presidentes das províncias não admitam os 

provincianos em uma familiaridade mais íntima, pois 

da intimidade comum nasce o desprezo da dignidade.  

 

Call. 1 de cogn. D. 1.18.19.1. Mas também ao 

conhecer as causas não se deve irritar contra aqueles 

que considera maus, nem é conveniente chorar a 

propósito das súplicas dos desgraçados. Isto, pois, não 

é próprio de um juiz constante e reto cujos 

sentimentos seu vulto descobre. E, em suma, o direito 

deve ser rendido de tal modo que ele aumente, com 

seu engenho, a autoridade de sua dignidade.  

 

Jul. 15 Dig. D.1.3.12. Não podem todas as ocasiões 

ser compreendidas individualmente seja por leis ou 

senátus-consultos. Mas quando em alguma causa 

torna-se manifesta a sua percepção, aquele que exerce 

a jurisdição deve proceder por semelhança e assim 

declarar o direito.  

 

Não constitui nenhuma novidade dessa literatura jurídica que o apontamento preciso 

da autoridade competente (fosse do ponto de vista territorial fosse de matéria) para exercer a 

iurisdictio era uma questão relevante. Com o aumento dos municipia e provinciae do Império, 

certamente a possibilidade de que estatutos mal redigidos ou mesmo costumes jurídicos 

estranhos à cultura romana causassem enormes dúvidas nos governadores e nos magistrados 

municipais. Aquilo que as legislações municipais buscavam dispor desde a República tardia 

após os tempos de Ofílio passou a ser ladeada pela robusta cultura de comentários.  

No entanto, afora isso, ainda não parece haver um uso geral para o conceito de 

iurisdictio para além desses termos. Não encontramos nenhum traço da relação entre 

iurisdictio e imperium que protagonizou a teoria político-normativa dos Glosadores e 

Comentadores e tantas páginas rendeu aos humanistas; tampouco qualquer desses juristas 

aparece se perguntando se um determinado agir pretoriano (por exemplo, a restitutio in 

integrum ou a concessão de interdicta) são “parte” da iurisdictio. No fragmento de Javoleno 

Prisco (6 ex Cass. D. 2.1.2) o jurista clássico simplesmente afirma – e para ele, certamente era 

mais do que suficiente – que, uma vez que alguém detivesse o poder de dizer e administrar o 

direito, com ele, viriam todas as demais prerrogativas ou poderes decorrentes do mesmo ius 

dicere (sine quibus iurisdictio explicari non potuit”).  Se lícito o recurso à tautologia, talvez 

se pudesse dizer que a iurisdictio permanecia o mesmo ius dicere da República, uma vez que 

os juristas dos séculos I e II não sentiram necessidade de discorrer, ao menos não longamente, 

sobre seu conteúdo.  
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No correr da segunda metade do século II, no entanto, e sobretudo nas primeiras 

décadas do século III, todavia, vemos que os textos que mencionam o termo iurisdictio 

passam por reconceituação. Os jurisconsultos continuam a delinear questões objetivas quanto 

à atribuição das funções juridicentes, sim, e abundantes são os fragmentos de Paulo e Ulpiano 

acerca da matéria976. No entanto, ao mesmo tempo, um tópico em especial começa a surgir de 

modo mais recorrente nos fragmentos do Digesto: a delegação de jurisdição (iurisdictio 

mandata), especialmente nos textos ulpinianeus. O que há de mais interessante, todavia, é que 

não se trata apenas de casuística, mas de uma forma de regramento geral a respeito do tópico.  

 

2.3. A iurisdictio mandata como estatuto geral da iurisdictio? Ius dicere e 

iurisdictionem mandare na literatura jurídica da era dos Severos 

O tema da iurisdictio mandata tampouco é um tema inédito. Vimos que, segundo a 

narrativa de Lívio, os pretores da história republicana, por vezes, precisaram legar seu poder 

juridicente para que outro pudesse cumular as suas funções em sua ausência; igualmente, aos 

menos os primeiros praefecti iure dicundo nomeados pelo pretor urbano no começo do 

processo de municipalização da península itálica devem ter recebido suas faculdades 

juridicentes por uma forma similar – talvez mais restrita, mas disso nada sabemos – de 

transferência ou delegação dos poderes públicos do pretor977. De um ponto de vista lato, 

 
976 V.g. Ulp. 8 de omn. trib. D. 50.13.1.5 (“Proinde ne iuris quidem civilis professoribus ius dicent”). Ulp. 8 de 

omn. trib. g. 50.13.1.6 (“Ludi quoque litterarii magistris licet non sint professores, tamen usurpatum est, ut his 

quoque ius dicatur: iam et librariis et notariis et calculatoribus sive tabulariis”). Ulp. 8 de omn. trib. D. 50.13.1.7 

(“Sed ceterarum artium opificibus sive artificibus, quae sunt extra litteras vel notas positae, nequaquam extra 

ordinem ius dicere praeses debebit”). Ulp. 8 de omn. trib. D. 50.13.1pr. (“Praeses provinciae de mercedibus ius 

dicere solet, sed praeceptoribus tantum studiorum liberalium. liberalia autem studia accipimus, quae graeci 

eleuveria appellant: rhetores continebuntur, grammatici, geometrae”). Ulp. 8 de omn. trib. D. 50.13.1.1 

(“Medicorum quoque eadem causa est quae professorum, nisi quod iustior, cum hi salutis hominum, illi 

studiorum curam agant: et ideo his quoque extra ordinem ius dici debet”). 
977 Estamos considerando os exemplos da República média; se decidirmos estender o período histórico analisado, 

a antiguidade da delegação de poderes públicos poderia levar até ao praefectus urbi dos tempos da monarquia e 

da velha República. Lívio descreve, pelo menos, duas passagens da delegação da iurisdictio de um pretor ao 

outro: Liv. 24.44.2 (“M. Aemilius praetor, cuius peregrina sors erat, iurisdictione M. Atilio collegae, praetori 

urbano, mandata Luceriam prouinciam haberet legionesque duas quibus Q. Fabius, qui tum consul erat, praetor 

praefuerat”); Liv. 28.10.9 (“Mamilio praetori mandatum ut colonias ab hoste tueretur: consules ex senatus 

consulto edixerunt ut qui ciues Cremonenses atque Placentini essent ante certam diem in colonias 

reuerterentur”). A lex Genetivae Iuliae descreve uma forma de delegação, ainda que extraordinária, da iurisdictio 

do magistrado colonial (FIRA I, 21 = RS I, 25, Tab. c, Col. I, cap. 94, l. 28: “... autem quem IIuivi praef(ectum) 

reliquerit...”. A lex Salpensana, por sua vez, dispõe em um de seus fragmentos que o imperador está em posição 

de, como se um IIviri fosse, nomear um prefeito que em seu lugar (loco suo) administraria o direito (vide FIRA I, 

23 = CIL II, 253, cap. 24). Quanto ao praectus iure dicundo, é possível interpretar a frase de Festo em sua 

definição das praefecturae italianas como indício de uma distinção entre os praefecti eleitos (diríamos, com 

iurisdictio propria) e os praefeti iure dicundo que atuavam em nome daquele que os indicara, o pretor urbano, 

vide Fest. 262L, l. 11-16 (“alterum [i.e., em cidades que não aquelas que possuem magistratus suos que exerçam 

as funções de ius dicere], in quas ibant quos praetor urbanus quottanis in quaeque locat miserat legibus, ut 

Fundus, Formias, Caere, Venafrum, Allifas, Privernum, Anagniam, Frusinonem, Reate, Saturniam, Nursiam, 
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portanto, a faculdade de magistrados delegarem poderes tem raízes antigas na história 

institucional de toda a República e já era uma prática – mesmo que esporádica ou pobremente 

documentada – com, pelo menos, dois séculos de história antes mesmo da ascensão de 

Augusto.  

O que não encontramos na história do direito público republicano é, no entanto, uma 

uniformidade ou tratamento detalhado a respeito dessa transferência de competências. 

Possivelmente, a delegação de ius dicere fosse paralela à delegação de poderes realizadas 

pelos comandantes em guerra. Com o crescimento do número de pretores e o processo 

relativamente acelerado de inclusão das cidades itálicas na civitas romana após as guerras 

sociais, é provável que a demanda pela delegação do poder juridicente tenha cessado ou 

diminuído consideravelmente a ponto de não deixar rastros nas fontes.  

Considerando os fragmentos à disposição no Digesto978, quanto ao século I, temos 

apenas o fragmento de Javoleno Prisco (iurisdictio data), que não nos diz muito nem garante 

 
Arpinum, aliaque complura”. “Outro gênero <de praefecturae> era aquele nos quais o pretor urbano a cada ano 

enviava quatro praefecti de acordo com a lei, como em Fundi, Formiae, Caere, Venafrum, Allifae, Privernum, 

Anagnia, Frusino, Reate, Saturnia, Nursia, Aprinum, e muitos outros <lugares>” (tradução nossa). Se a distinção 

de Festo for correta, e uma vez que apenas os praefecti Capuam Cumas são mencionados na história republicana 

como magistrados em seu próprio direito, isso poderia implicar que, mesmo quando os praefecti iure dicundo 

municipais passaram a ser escolhidos pelo povo e enviados aos municipia, eles, ainda assim, teriam de receber 

suas funções juridicentes de um magistrado que as possuísse. Se a delegação de poderes juridicentes não era, 

portanto, um enigma ou um problema no intrincado balanceamento de poderes e magistraturas da República, 

parece muito pouco provável que os juristas imperiais não poderiam se valer desse antecedente histórico e 

reelaborá-lo ao seu próprio modo. O mais relevante é indagarmos quando e por quais razões.  
978 Lidemos com uma questão preliminar. Todos os fragmentos a respeito da iurisdictio mandata, como todo o 

Digesto, resultam do trabalho de seleção e ordenamento das matérias feitos pela comissão de Triboniano sob 

Justiniano. Seria possível considerar, portanto, que a ausência de textos dos juristas do século I a.C., o número 

diminuto de referências até os juristas da era dos Severos, e por fim a proeminência do tratamento da matéria a 

partir de Papiniano, Paulo e Ulpiano sejam antes construções pós-clássicas – pautadas na visão pós-clássica a 

respeito de iurisdictio – do que, efetivamente, elaborações genuinamente tecidas pelos juristas Severos. Nessa 

linha de pensamento, entre os vários argumentos que teceu à obra de F. Leifer, M. Lauria objetara ao romanista 

tedesco que (i) a distinção entre iurisdictio e imperium era clássica (o que, desde logo, precisa no mínimo de um 

arremedo: ela é tardo-clássica, e especificamente ligada à Paulo e Ulpiano, como veremos); e que, por conta 

disso, (ii) a iurisdictio mandata não poderia servir de critério para a afirmação de Leifer a respeito da unidade 

dos conceitos, uma vez que, segundo os fragmentos encontrados no Digesto, a iurisdictio é delegável em alguma 

medida e o imperium não. Lauria trabalha com a hipótese de que o significado do termo imperium para Paulo e 

Ulpiano expressava um poder de comando em geral, mais abstrato e genérico do que o antigo imperium 

envergado pelos cônsules e pretores (e a prova disso, retorna Lauria em um argumento cíclico, é que, se o 

imperium não é delegável, mas a iurisdictio sim, diferentes regimes jurídicos indicam conceitos diferentes). Vide 

M. LAURIA, Iurisdictio, 1930, cit. (nota 963), p. 96-103, 146-149. Cedamos: o fato de que estamos limitados à 

seleção de textos feita pelos compiladores justinianeu é incontornável. Uma compilação aos moldes do Digesto 

provavelmente seria muito diversa da que dispomos se a comissão tivesse sido chefiada por Pompônio, Gaio ou 

mesmo Ulpiano. Além disso, é certamente de saudável prudência o aviso de Lauria quanto à identificação 

apressada da iurisdictio mandata com todas as formas históricas de conceber a iurisdictio e o ius dicere na 

história romana. No entanto, as fontes são a moldura para quaisquer hipóteses e conjecturas, mesmo quando 

sujeitas a certas dificuldades interpretativas como a querela iurisdictio x imperium merum x imperium mixtum. 

Não se pode ignorar que, somados, os fragmentos de Ulpiano, Paulo e Papiniano ultrapassam três quartos das 

citações sobre o conceito no Digesto; igualmente, não se pode ignorar que enquanto poucos são os fragmentos 

discutindo o funcionamento da iurisdictio ou sua relação com outros poderes públicos (imperium, potestas, 
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que a matéria em discussão seja efetivamente a de delegação. É significativo que a matéria 

passe a receber alguma atenção a partir de Sálvio Juliano e em um dos períodos de maior 

extensão dos domínios romanos da história do Império. Trata-se apenas de duas passagens: na 

primeira, Juliano confirma que a delegação do ius dicere teve sua origem nos costumes e 

práticas institucionais dos tempos antigos; em ambas as passagens, Juliano elabora o que 

parece ser a primeira distinção entre duas formas de exercício da iurisdictio: aquela que se 

exerce por direito próprio (suo iure) e aquela que é exercida por conta de uma delegação 

(aliena iurisdictio).  

 

 
etc.;), um terço de todos esses fragmentos está relacionado à iurisdictio mandata – um instituto que, diga-se de 

passagem, é citado mais vezes na compilação do que as passagens que diferenciam os conteúdos de imperium e 

iurisdictio (“quae magis imperii quam iurisdictionis...”) ou do que o binômio iurisdictio voluntaria x sed non 

voluntaria (contentiosa). Levado adiante a argumentação de M. Lauria conduz ao extremo oposto: definir a 

iurisdictio clássica ab silentio e através da exclusão de textos basilares do Digesto, tomados algo arbitrariamente 

como “pós-clássicos”, “prováveis interpolações” e “esvaziados do significado clássico”. Parece-nos que a única 

maneira de chegarmos a quaisquer conclusões sobre a iurisdictio abordada na literatura jurídica romana está 

indissociavelmente ligada ao uso que os jurisconsultos fazem dela nas fontes (plus: quais jurisconsultos; em 

quais obras; em associação com quais outros conceitos e termos; em que contextos?).   
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Jul. 1 Dig. D. 2.1.5. More maiorum ita comparatum 

est, ut is demum iurisdictionem mandare possit, 

qui eam suo iure, non alieno beneficio habet.  

 

 

Jul. 5 Dig. D. 1.21.3. Et si praetor sit is, qui 

alienam iurisdictionem exsequitur, non tamen pro 

suo imperio agit, sed pro eo cuius mandatu ius dicit, 

quotiens partibus eius fungitur. 

 

 

Jul. 1 Dig. D. 2.1.5. Por costume dos antepassados, 

foi estabelecido que poderá delegar a jurisdição, tão 

somente, aquele que a tem por direito próprio, não 

aquele que a detém à mercê de outrem.  

 

Jul. 5 Dig. D. 1.21.3. E caso o pretor seja aquele 

que exerce a jurisdição alheia, não age todavia por 

seu império, mas pelo império daquele por cujo 

mandato exerce a jurisdição, todas as vezes que 

assumir as suas atribuições.  

Isso é tudo que os fragmentos nos informam sobre o que Juliano pensava a respeito da 

iurisdictio. Não são expostos critérios que permitem ou proíbem a delegação; nada se diz 

sobre o exercício da iurisdictio por aquele que recebeu o ius dicere ou foi determinado a 

exercê-lo, apenas que ele o faz através do imperium e da iurisdictio alheio; não há menção de 

alguma distinção entre imperium e iurisdictio (a menos que apliquemos as categorias de 

imperium merum, imperium mixtum e iurisdictio formuladas quase um século à frente).  

Consideremos outro jurista do período. Marciano se refere à iurisdictio em três 

fragmentos do Digesto: 

Marcian. 1 inst. D. 1.16.2pr. Omnes proconsules 

statim quam urbem egressi fuerint habent 

iurisdictionem, sed non contentiosam, sed 

voluntariam: ut ecce manumitti apud eos possunt 

tam liberi quam servi et adoptiones fieri. 

Marcian. 1 inst. D. 1.16.2pr. Todos os procônsules 

mantém a jurisdição tão logo tiverem saído da urbe, 

mas a voluntária, não a contenciosa; como, por 

exemplo, podem ser manumitidos perante eles tanto 

os filhos quanto os servos, bem como serem feitas 

adoções. 

 

Marcian. 1 inst. D. 1.16.2.1. Apud legatum vero 

proconsulis nemo manumittere potest, quia non 

habet iurisdictionem talem. 

Marcian. 1 inst. D. 1.16.2.1. Mas ninguém pode 

manumitir perante o legado do procônsul, porque 

ele não tem tal jurisdição.  

 

Marcian.  16 fideic. D. 40.5.36.2. Nihil facit ad 

interpellandam iurisdictionem eius, qui de 

fideicommissa libertate cognoscit, privilegium 

cuiusque vel civitatis vel corporis vel officii, in quo 

quisque est, vel condicio personarum. 

Marcian.  16 fideic. D. 40.5.36.2. Nada pode 

interpelar a iurisdictio de quem está conhecendo 

um fideicomisso de liberdade, seja em virtude do 

privilégio de qualquer civitas, de uma corporação, 

de um ofício exercido por alguém ou <mesmo> 

uma condição pessoal.   

 

Os dois fragmentos do primeiro livro do Digesto estão conectados entre si, 

evidentemente – entre eles, a célebre conceituação de iurisdictio voluntaria (= non 

contentiosa) –, mas também não fornecem um critério geral. Observe-se que enquanto no 

primeiro fragmento Marciano arrola tanto a manumissão quanto a adoção como exemplos da 

iurisdictio voluntaria que acompanha os procônsules ao longo de seu caminho até a província, 

no fragmento seguinte, ao referir-se ao legatus proconsulis (i.e., presumivelmente aquele que 

recebeu do procônsul alguma de suas funções juridicentes), ele se limita a dizer que a 

manumissão, seja por qual motivo for, não lhe pertence (talem iurisdictionem legatus non 
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habet). Não é possível, portanto, extrair uma correspondência entre as jurisdições 

voluntária/contenciosa e a iurisdictio mandata: somos apenas informados de que uma delas 

não é passível de delegação. Pode ser que, para Marciano, existisse alguma relação entre as 

causas que envolvem a libertas e a impossibilidade de delegação, já que a manumissio 

testamento é claramente valorada de modo distinto no terceiro fragmento, que envolve a 

iurisdictio do praetor fideicommissarius.  

Dos juristas antoninos, Pompônio é o que mais se aproxima de formular um dito geral 

a respeito da iurisdictio mandata, ainda que essa informação pudesse ser intuída do fragmento 

de Juliano (D. 2.1.5). Afirma Pompônio que,  

 

Pomp. 10 ad Q. Muc. D. 1.16.13. Legati 

proconsulis nihil proprium habent, nisi a proconsule 

eis mandata fuerit iurisdictio. 

Pomp. 10 ad Q. Muc. D. 1.16.13. Os legados do 

proconsul não têm nenhuma atribuição própria se a 

eles não tiver sido atribuída a jurisdição pelo 

procônsul.  

 

Tivemos a oportunidade de comentar, no capítulo segundo, que humanistas como 

François Douaren (Duareno) extraíram precisamente desse fragmento de Pompônio subsídios 

para distinguir a absoluta titularidade do merum imperium, pertencente exclusivamente ao 

monarca, e o mero exercício do poder público (inclusive o direito de punição capital); para o 

jurista francês e muitos de seus colegas humanistas, os ditos “magistrados” nada mais são do 

que indivíduos que agem em benefício do rei, como se no lugar do princeps estivessem 

(locumtenens), mas apenas como meros usufrutuários, procuradores ou gestores de 

negócios979.  

O jurista antonino nada teria a dizer sobre isso, uma vez que não faz relação (ou 

mesmo uso) dessas categorias: ele apenas concorda com Sálvio Juliano no sentido de que os 

legati proconsulis não podem exercer nenhum poder que não lhes tenha sido expressamente 

delegado, uma vez que, sem tal transferência de poderes, não possuem nenhuma função 

juridicente própria980. Como os demais colegas, Pompônio parece não ter considerado haver 

 
979 Duareno, In primam partem Pandectarum Methodica Ennaratio, Tit. I De Iurisdictione, cap. VII, p. 28 ss.  
980 Para não nos desviarmos do tópico da iurisdictio mandata, mencione-se que os fragmentos de Calístrato e 

Cláudio Trifonino que contêm o conceito iurisdictio seguem a mesma toada. O texto de Calístrato está situado 

no título sobre a lex Cornelia a respeito de falsos testamentos: Calístrato usa da expressão “ex forma 

iurisdictionis” como sinônimo de competência; se o delito for considerado muito grave ou danoso, com a 

possibilidade de extrapolar a iurisdictio (i.e., levar à uma condenação que não é da competência daquela esfera 

juridicente) deve o princeps ser consultado, como disposto em rescripta de Antonino Pio e Marco Aurélio 

(“Call. 3 de cog. D. 48.10.31. Divus pius Claudio rescripsit pro mensura cuiusque delicti constituendum in eos, 

qui apud iudices instrumenta protulerunt, quae probari non possint: aut si plus meruisse videatur, quam ex forma 

iurisdictionis pati possint, ut imperatori describatur aestimaturo, quatenus coerceri debeant. sed divus Marcus 
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muito de significativo a ser dito a respeito da iurisdictio mandata que já não houvesse sido 

dito por Juliano. Sem outros juristas antoninos que ofereçam subsídios adicionais, alcançamos 

aqueles que obraram durante os reinados de Septímio Severo, Caracalla, os breves reinados de 

Geta, Macrino e Heliogábalo, até o fim da dinastia com o assassinado do jovem imperador 

Alexandre Severo pelas mãos de uma legião amotinada. O crescente expansionismo territorial 

romano em curso desde o fim da Segunda Guerra Púnica atingira seu apogeu com Adriano e 

fora estagnado prudentemente por seu sucessor, Antonino Pio, que pôde reinar por mais de 

duas décadas apesar de ter se tornado imperador já quinquagenário. Foi ainda em seu reinado 

que o famoso orador Élio Aristides entregou em Roma o célebre discurso em homenagem à 

universalidade, humanidade e vastidão do Império de homens livres – a “raça dourada” que 

perduraria até o fim dos tempos –, cidadãos que viviam sob a proteção de um piedoso 

princeps em uma gigantesca Cosmópolis.  

Os reinados de Lúcio Vero e Marco Aurélio foram pontados pelas primeiras rebeliões 

de comandantes militares e governadores de províncias, mas fosse por competência, pela 

estabilidade que as forças do Império ainda possuíam fosse por sorte, o reinado de Marco 

Aurélio continuou marcado pela presença do princeps nas atividades civis e na esfera 

judicante da cognitio extra ordinem, de rescripta e de constitutiones, a despeito dos crescentes 

problemas militares nas fronteiras. Para os juristas, toda a era dos antoninos foi de crescente 

produção literário-acadêmica, marcada pela participação de juristas eminentes nos consilii 

imperiais – Nerácio Prisco, Juvêncio Celso e Sálvio Juliano foram homens de destaque no 

círculo de Adriano – e pelo aparelhamento da Chancelaria imperial dedicada a manter a 

máquina da cognitio imperial funcionando981. Os juristas precisavam, afinal, direciona-se a 

 
cum fratre suo pro sua humanitate hanc rem temperavit, ut, si (quod plerumque evenit) per errorem huiusmodi 

instrumenta proferantur, ignoscatur eis, qui tale quicquam protulerint”). Já o fragmento de Trifonino (jurista que 

pertenceu já ao consilium do primeiro dos imperadores da próxima dinastia, Septímio Severo, e foi um 

contemporâneo de Papiniano) cotém a expressão auxilium praetoriae iurisdictionis, unicamente para indicar no 

seu caso concreto – as causas de impedimento para núpcias entre tutor e pupila – a necessidade de uma 

apreciação do magistrado juridicente em prol do melhor interesse da pupila (“Tryp. 9 disp. Dig. 23.2.67.6. Sed et 

is, qui pupillam abstinet bonis patris sui, rationem eius rei praestare debet et fieri potest, ut etsi inconsultius hoc 

fecerit, et hoc nomine condemnari debeat. sed et si optimo consilio usus sit auxilio praetoriae iurisdictionis, quia 

non solvendo pater eius decesserat, nihilo minus tamen, quia iudicio hoc probari oportet, impediuntur nuptiae: 

nam qui bene tutelam et ex fide administravit, nihilo minus prohibetur”). Em ambos os fragmentos, portanto, não 

se trata de uma querela juridicente: mesmo o fragmento de Calístrato contém antes uma regra de prudência 

estabelecida pela praxis imperial do que uma normativa, já que a competência será fixada ao princeps ou ao 

juridicente original a cada caso.  
981 A Historia Augusta revela o consilium de Adriano tinha caráter permanente, era reunido constantemente e, 

muito embora estivesse ligado a juristas que também compunham a ordem senatorial e podiam ser considerados 

amici do imperador, eram respaldados especialmente por sua competência técnica, além de estarem sempre à 

disposição do imperador. H.A. Hadr. 18.1 (“Cum iudicaret, in consilio habuit non amicos suos aut comites solum 

sed iuris consultos et praecipue Iuventium Celsum, Salvium Iulianum, Neratium Priscum aliosque, quos tamen 

senatus omnis probasset”); H. A. Marc. Aur. 10.2. (“Neque quisquam principum amplius senatui detulit. in 
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outras searas após a virtual ossificação do ius honorarium no começo do século durante o 

reinado de Adriano e com o inaudito o enfraquecimento da autonomia do direito, tanto ao 

nível de sua criação normativa (cada vez mais centrada nas constitutiones e menos nas leis, 

plebiscitos e mesmo nos responsa prudentium que perderam espaço com relação aos resripta) 

quanto ao nível juridicente, diante da expansão do sistema cognitório imperial em detrimento 

do sistema pretoriano. Como afirmado há pouco, as descrições de Pompônio, Gaio ou 

Papiniano a respeito do ius honorarium eram elegantes acenos de saudosismo.  

A instabilidade política trazida pela inaptidão de Cômodo acarretou seu assassinato e 

um curto período de guerra civil do qual Lúcio Septímio Severo, à época governador da 

distante província da Panônia, sobressaindo-se tanto como líder militar cativante – as 

promessas de pagamentos vultuosos às legiões certamente tiveram seu papel... – quanto um 

bom negociador com os senadores e equites, acabou por criar a última dinastia estável do 

Principado. Nessa dinastia, a importância dos jurisconsultos não diminuiu;pelo contrário, foi 

intensificada. O freio da expansão territorial não se estendia ao crescimento da administração 

imperial, que continuou crescendo até o fim do reinado dos Severo.  

Com Adriano e Marco Aurélio, o sistema de iuridici se estabeleceu para a 

descentralização da administração juridicente do Imperador, como alinhavado no capítulo 

anterior. Para todas essas funções, para todos esses cargos e para a imensidão de matérias 

privadas, administrativas e penais envolvidas – todas passíveis de algum grau de cognitio e, 

portanto, de ajuizamento – crescia a demanda por novos manuais, livros de questões, livros de 

regras e livros de respostas por parte da literatura jurídica. Além disso, durante a era dos 

Severo juristas como Papiniano e Ulpiano, foram elevados a posições de prestígio, incluindo 

as altas prefeituras (a despeito de reviravoltas como a deterioração da relação entre Papiniano 

 
senatus autem honorificentiam multis praetoriis et consularibus privatis decidenda negotia delegavit, quo magis 

eorum cum exercitio iuris auctoritas cresceret”); H. A. Marc. Aur. 11.6-10 (“Datis iuridicis Italiae consuluit ad id 

exemplum, quo Hadrianus consulares viros reddere iura praeceperat. Hispanis exhaustis Italica allectione contra 

... Traianique praecepta verecunde consuluit. Leges etiam addidit de vicensima hereditatum, de tutelis 

libertorum, de bonis maternis et item de filiorum successionibus pro parte materna, utqu(a)e senatores peregrini 

quartam partem in Italia possiderent.Dedit praeterea curatoribus regionum ac viarum potestatem, ut vel punirent 

vel ad praefectum urbi puniendos remitterent eos, qui ultra vectigalia quicquam ab aliquo exegissent. Ius autem 

magis vetus restituit quam novum fecit. habuit secum praefectos, quorum et auctoritate et periculo semper iura 

dictavit. usus autem est Scaevola praecipue iuris perito”. H. A. Marc. Aur. 12. 4. (“Ac ne in quenquam facile 

vindicaret, praetorem, qui quaedam pessime egerat, non abdicare se praetura iussit, sed collegae iuris dictionem 

mandavit”). H. A. Car. 8.1-2 (“Scio de Papiniani nece multos ita in litteras rettulisse, ut caedis non adsciverint 

causam, aliis alia referentibus; sed ego malui varietatem opinionum edere quam de tanti viri caede reticere. 

Papinianum amicissimum fuisse imperatori Severo, ut aliqui loquuntur, adfinem etiam per secundam uxorem, 

memoriae traditur; et huic praecipue utrumque filium a Severo commendatum, atque ob hoc concordia fratrum 

Antoninorum favisse”). Para uma visão geral, veja-se o excelente resumo de W. ECK, The growth of 

administrative posts, in A. K. BOWMAN; P. GARNSEY; DOMINIC RATHBONE (eds.), The Cambridge Ancient 

History, Vol. 11: the High Empire, A.D. 70 – 192, 2ª ed., Cambridge: CUP, 2000, p. 238-265. 
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e o sucessor de Septímio Severo, Caracala). Mesmo o jovem e inexperiente Alexandre Severo 

estava cercado de juristas, era guiado por Ulpiano e manteve uma profícua produção de 

rescripta durante seu reinado (222-235) a despeito dos problemas crescentes tanto do ponto 

de vista interno quanto externo. Desde Augusto e em um ritmo crescente aumentaram as 

prerrogativas, as funções e a importância (política, social, simbólica) dos novos praefecti, 

especialmente do prefeito do pretório – foi Severo que estendeu a sua jurisdição982 – e do 

prefeito da urbe em matérias juridicentes, diplomáticas e de alta administração, seguidos de 

perto pelas prefeituras dos vigias, das annonae e também o prefeito do Egito (este, a rigor, um 

governador provincial de luxo). Mas concentrar a atenção nesses nomes obscurece o fato de 

que, para cada um desses grandes postos, se seguia uma legião de legati, scribae, ab apistulis, 

a studiis, a libeliis, a rationibus, a memoria, a bibliothecis praefecti menores e uma legião 

dos mais variados tipos de procuratores espalhados tanto pela Itália – o “centro” do Império – 

quanto pelas suas diversas “periferias” provinciais.   

É no seio desse estado da arte do campo de saber jurídico e da complexidade da 

organização do império que vemos despontar a sofisticação de temas como a iurisdictio 

mandata, da “transferência” da iurisdictio e de suas prerrogativas para outrem. Escrevendo no 

culminar de dois séculos de aumento da complexidade de todo o aparato institucional do 

Império e das mais sofisticadas tentativas de lidar com a tensão administrativa entre centro e 

periferia, as reflexões dos juristas severianos a respeito da iurisdictio da iurisdictio mandata 

não é apenas testemunho de competência conceitual e técnica que a jurisprudência ainda  

cultivava, mas testemunho também de uma era marcada pelo crescimento das competências 

ligadas ao imperador em todas as esferas e da cognitio extra ordinem. Diante desse cenário, as 

soluções casuístas vistas até então – basicamente, discussões a respeito dos limites e divisões 

territoriais de competência juridicente – certamente eram insuficientes.  

Papiniano foi, ao que tudo indica, o primeiro a desenvolver a matéria nessa direção, 

escrevendo um de importantes fragmentos a respeito da matéria no primeiro livro de suas 

Quaestiones. O jurista ofereceu, pela primeira vez, algumas distinções fundamentais que 

fizeram da iurisdictio mandata um instituto próprio. Primeiro, partiu daquilo que Juliano e 

Pompônio já haviam estabelecido: a iurisdictio mandata se contrapõe à iurisdictio propria, 

 
982 Ulp. lib. sing. de off. praef. urb., D. 1.12.1.1pr. (“Omnia omnino crimina praefectura urbis sibi vindicavit, nec 

tantum ea, quae intra urbem admittuntur, verum ea quoque, quae extra urbem intra italiam, epistula divi severi ad 

fabium cilonem praefectum urbi missa declarator”. “A prefeitura da urbe avocou a si todos os crimes 

integralmente, não somente aqueles que se cometem dentro da urbe, mas também aqueles que se cometem fora 

da urbe dentro da Itália; isto foi declarado em uma epístola do divino Severo enviada a Fábio Cilão, prefeito da 

urbe”).  



367 

 

ainda que venha a nascer desta, isso é, para utilizar o termo que apareceu em Javoleno Prisco, 

mesmo que surja de uma iurisdictio data;possui a iurisdictio por direito próprio quem a detém 

iure magistratus, e, a princípio, somente quem possui a prerrogativa jurisdicional nessa forma 

está apto a iurisdictionem mandare.  

Papiniano avança para um segundo binômio ao afirmar que a delegação da iurisdictio 

não pode ser exercida quanto a quaisquer poderes que os magistrados possuam, Aquilo que 

deriva do ius magistratus é transferível, mas não aquilo que se origina, ao revés, specialiter 

lege vel senatus vel senatus consulto vel constitutione principum.  

Pap. 1 quaest. D. 1.21.1pr. Quaecumque que 

specialiter lege vel senatus consulto vel 

constitutione principum tribuuntur, mandata 

iurisdictione non transferuntur: quase vero iure 

magistratus competunt, mandari possunt. et ideo 

videntur errare magistratus, qui cum publici iudicii 

habeant exercitionem lege vel senatus consulto 

delegatam, veluti legis Iuliae de adulteriis et si quae 

sunt aliae similes, iurisdictionem suam mandant. 

huius rei fortissimum argumentum, quod lege Iulia 

de vi nominatim cavetur, ut is, cui optigerit 

exercitio, possit eam si proficiscatur mandare: non 

aliter itaque mandare poterit, quam si abesse 

coeperit, cum alias iurisdictio etiam a praesente 

mandetur. et si a familia dominus occisus esse 

dicetur, cognitionem practor, quam ex senatus 

consulto habet, mandare non poterit.  

 

 

 

 

Pap. 1 quaest. D. 1.21.1pr. Todas aquelas coisas 

que são especialmente atribuídas por lei, senátus-

consulto ou constituição dos príncipes, não são 

transferidas com a jurisdição delegada; mas podem 

ser delegadas as que competem por direito de 

magistratura. E por isso parecem errar os 

magistrados que delegam a sua jurisdição porque 

consideram como juízos públicos o exercício 

delegado de lei ou senátus-consulto (como o da lex 

Iulia de adulteriis e se há algumas outras 

semelhantes). Deste assunto é fortíssimo o 

argumento de que pela lex Iulia de vi 

expressamente se prevê que aquele a quem seja 

tocado o exercício possa delegá-lo, caso parta. E 

assim não poderá delegar senão no momento em 

que começar a se ausentar, enquanto que, nos 

outros casos, a jurisdição ainda se delega por 

alguém que esteja presente. E se for dito que o dono 

foi morto pelos seus escravos, o pretor não poderá 

delegar a cognição que tem por origem um senátus-

consulto. 

 

Pap. 1 quaest. D. 1.21.1.1. Qui mandatam 

iurisdictionem suscepit, proprium nihil habet, sed 

eius qui mandavit iurisdictione utitur. verius est 

enim more maiorum iurisdictionem quidem 

transferri, sed merum imperium quod lege datur 

non posse transire: quare nemo dicit 

animadversioncm legatum proconsulis habere 

mandata iurisdictione. Paulus notat: et imperium, 

quod iurisdictioni cohaeret, mandata iurisdictione 

transire verius est.  

 

 

Pap. 1 quaest. D. 1.21.1. Quem se investir em uma 

jurisdição delegada não tem nada como próprio, 

mas se utiliza da jurisdição daquele que delegou. 

Segundo o costume dos antepassados, é mais 

verdadeiro, pois, que na verdade a jurisdição é que 

se transfere, mas o mero império (que é concedido 

pela lei) não pode ser transferido. Por esta razão 

ninguém diz que o legado do procônsul, por 

jurisdição delegada, tenha o poder de repreensão. 

Paulo escreve: é mais verdadeiro que uma vez 

delegada a jurisdição, também se transmite o 

império, que está unido à jurisdição. 

 

No caso que interessa a Papiniano nos fragmentos que citamos a seguir, a exercitio 

publici iudicii é um exemplo de prerrogativa ou atuação pública que, em erro, outros já 

confundiram como parte em si da iurisdictio que deriva do ius magistratus: não o sendo, 

contudo, esta não passa à esfera de outrem que recebeu a iurisdictio mandata. Não podem ser 
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delegadas as coisas atribuídas por leis, senatusconsulta ou constitutio principis. Se um 

magistrado recebe uma incumbência especial por lei, ele não pode delegar aquela iurisdictio.  

Em auxílio à doutrina de Papiniano, que fixa a regra geral, Ulpiano e Paulo fornecem 

vários exemplos: a presidência dos procedimentos do iudicium previsto na lex Iulia de 

adulteriis, concedido pela própria lei; às controvérsias que versam sobre transactiones 

alimentorum, porquanto estabelecidas especialmente pelo imperador Marco Aurélio por meio 

de uma oratio no Senado; e, de um modo geral, tudo aquilo que foi especialmente declinado 

por uma fonte normativa, o que se aplica também às faculdades de punir (ius coercendi, ius 

animadvertendi). A relevância é total, uma vez que Paulo – enunciando também um 

dispositivo comum – deixa claro que a desobediência ao magistrado juridicente só é punível 

quando de fato existe autoridade juridicente. 

Pap. 2 def. D. 48.19.41. Sanctio legum, quae 

novissime certam poenam irrogat his, qui praeceptis 

legis non obtemperaverint, ad eas species pertinere 

non videtur, quibus ipsa lege poena specialiter 

addita est. Nec ambigitur in cetero omni iure 

speciem generi derogare, nec sane verisimile est 

delictum unum eadem lege variis aestimationibus 

coerceri. 

 

Pap. 2 def. D. 48.19.41. A sanctio das leis – que em 

tempos recentes impôs uma condenação certa 

àqueles que não obedeceram aos preceitos legais – 

não é pertinente aos casos em que a pena foi 

especialmente atribuída pela <por outra> lei. Não é 

de modo algum ambíguo que em todos <os demais 

casos> uma lei especial derroga uma geral, 

tampouco é verossímil que um único delito da 

mesma lei seja punido [coercere] em diferentes 

medidas.  

 

Ulp. 2 omb. trib. D. 2.15.8.18. Sed nec mandare ex 

hac causa iurisdictionem vel Praeses provinciae, vel 

Praetor poterit.  

Ulp. 2 omb. trib. D. 2.15.8.18. Mas nesta matéria [a 

transação de alimentos, conforme D. 2.15.8.18pr.], 

nem o presidente da Província, nem o pretor, 

poderá delegar a jurisdição.  

 

Ulp. 2 de adult. D. 48.5.16(15).6. Lex Iulia de 

adulteriis specialiter quosdam adulterii accusare 

prohibet, ut minorem annis viginti quinque: nec 

enim visus est idoneus accusator, qui nondum 

robustae aetatis est. 

Ulp. 2 de adult. D. 48.5.16(15).6. A lex Iulia de 

adulteriis especialmente (specialiter) a certas 

pessoas vedou a acusação de adultério, como os 

menores de vinte e cinco anos, pois uma pessoa que 

ainda não atingiu a maturidade não constitui um 

acusador idôneo.  

 

Ulp. 9 de off. procons. D. 48.19.8.5.  

Praefecto plane urbi specialiter competere ius in 

metallum damnandi ex epistula divi Severi ad 

Fabium Cilonem exprimitur.  

 

Ulp. 9 de off. procons. D. 48.19.8.5.  

Através de uma epístola do divino Severo em 

resposta à Fábio Cilão foi claramente expresso que 

ao praefectus urbi foi especialmente concedida o 

direito de condenar ao trabalho forçado nas minas 

 

 

Paul. 9 resp. D. 22.3.5pr. Ab ea parte, quae dicit 

adversarium suum ab aliquo iure prohibitum esse 

specialiter lege vel constitutione, id probari 

oportere.  

Paul. 9 resp. D. 22.3.5pr. Da sua parte 

[possivelmente Papiniano], é aquele que alega que 

seu adversário está especialmente proibido em 

virtude de uma lei ou constituição imperial quem 

deve prová-lo.  

 

 

Ven. 2 de off proc. D. 1.16.11. Si quid erit quod 

maiorem animadversionem exigat, reicere legatus 
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apud proconsulem debet: neque enim 

animadvertendi coercendi vel atrociter verberandi 

ius habet. 

 

Paul. 2 ad ed. D. 2.1.20. Extra territorium ius 

dissenti impune non paretur. Idem est, et si supra 

iurisdictione, suam velit ius dicere.  
 

Ven. 2 de off proc. D. 1.16.11. Se houver algo que 

exija maior animadversão, o legado deve remetê-lo 

ao procônsul: ele, pois, nem tem o direito de 

reprender, coagir ou duramente verberar.  

 

Paul. 2 ad ed. D. 2.1.20. Impunemente se 

desobedece ao que ministra justiça fora de seu 

território. O mesmo sucede se quiser ministra-la 

exercendo sua jurisdição.  
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Isso exposto, é saliente que foi Ulpiano quem mais trabalhou para a configuração 

do ius dicere através de um trabalho cuidadoso com a iurisdictio mandata983. Uma 

passagem do seu livro sobre os tribunalia romanos, costumeiramente pouco referenciada 

mesmo quanto à iurisdictio mandata (D. 2.1.16), se faz particularmente útil para 

apreendermos o modo como Ulpiano emprega o conceito e os elementos que dizem 

respeito à iurisdictio mandata. O próprio livro De omnibus Tribunalibus libri nos é pouco 

conhecido e tem um título peculiar. Restam-nos fragmentos de cinco livros diferentes 

dessa obra, escrita no final da sua primeira fase produtiva (213-214) ou exatamente na 

transição desta (215), seguindo a datação proposta por T. Honoré para sua carreira, 

 
983 Certos apontamentos a respeito de Ulpiano ajudam a explicar o especial envolvimento desse jurista com o 

exercício da iurisdictio no contexto final da dinastia dos Severos, de modo a tornar mais reais, menos 

abstratas (e, em suma, mais romanas) as considerações que serão feitas a respeito do fragmento analisado. A 

análise da história do direito romano na era dos Severos inevitavelmente destaca ainda as contribuições 

relevantes de Ulpiano à ideologia imperial através de sua conceptualização de direito, das fontes do direito 

imperiais e de conceitos como aequitas, algo que escapa aos contornos dos comentários aqui propostos, mas 

que merecem ser mencionados. Ulpiano carrega consigo uma marca: é o jurista que mais genuinamente 

combinou o estilo tradicional da iurisprudentia com uma abordagem teórica e filosófica a respeito do direito. 

Seguindo a pesquisa de T. Honoré, podemos dividir a carreira desse jurista em três fases distintas: na 

primeira, Ulpiano atuou como procurator a libellis (c. 202-209) de Septímio Severo e Caracalla, mesmo 

período no qual foi um dos auditores, conselheiros e talvez secretário de Papiniano, ele próprio por um 

período dessa época um prefeito do pretório com exercício de funções juridicentes (Ulp. 11 ad Edictum, D. 

4.2.9.3: et praetorem me assidente); na segunda fase (entre 213-217, logo após a constitutio Antoniniana de 

Civitate de 212), sagrou-se por sua escrita prolífica, tendo composto a maior parte de seus escritos técnico-

jurídicos nesses poucos anos; num terceiro momento, por fim, atuou de modo mais detido junto ao princeps 

Alexandre Severo, como parte de seu consilium983, como praefectus annonae (entre março e dezembro de 

222) e praefectus praetorio (de dezembro de 222 até 223/224, até seu assassinato). Foi ultor de muitos 

escritos valiosos sobre o ius civile. Publicou assim um imenso número das tradicionais obras de Institutiones, 

Pandectae, Definitiones, Opiniones, Disputationes e Ad Edictum Praetoris libri LXXXI e Regulae (das quais 

ainda restaram fragmentos), além de tratados específicos de temas de direito privado (v.g. de fideicomissis, de 

sponsalibus, de excusationibus, os cinquenta e um livros ad Masurium Sabinum ou o comentário ad legem 

Iuliam de adulteriis). Ulpiano, inegavelmente era marcado, no entanto, por uma familiaridade quase 

antiquária com a literatura jurídica que o precedera, aos moldes do entusiasmo antiquário e linguístico de 

Labeo ou Pompônio. A fusão dos estilos antiquário, filosófico e jurídico, se tornaram um registro da escrita 

de Ulpiano. Por isso não surpreende que ele tenha sido genuinamente engajado nas suas contribuições ao 

direito público imperial e nos seus comentários às constitutiones (segundo Honoré, Ulpiano faz referência a 

69 constituições imperiais ao longo do Digesto, sendo que 29 delas se referiam a direito público). O jurista 

publicou muitas monografias específicas que interessavam à atividade imperial de seu tempo, especialmente 

aquelas concernentes às magistraturas e ofícios – suas prerrogativas, seus procedimentos – matérias que 

tenderíamos a associar hoje com as categorias de direito público, direito administrativo e matérias 

processuais e procedimentais. Destacamos entre elas: de officio consulis libri III; de officio proconsulis libri 

X; de officio praefecti urbi liber singularis; de officio praefecti vigilum liber singularis; de officio quaestoris 

liber singularis; de officio curatoris rei publicae liber singularis; de officio assessorum liber singularis; de 

officio praetoris tutelaris liber singularis; de censibus libri VI; de appellationibus III; de omnibus tribunalis 

libri X, entre outros.  Vide T. HONORÉ, Ulpian, 2002, cit. (nota 963), p. 126-157. R. SYME, Lawyers in 

Government, cit. (nota 963), vol. III, p. 863-868; vol. II, p. 794-802. F. MILLAR, Government and Law, 2002, 

cit. (nota 963), p. 69-87. F. SCHULZ, History, 1946, cit. (nota 963), p. 171-173, 180-183, 196-202. 
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situando De omnibus tribunalibus em conjunto com seus comentários em 81o livros ao 

edito do pretor, Ad edictum praetoris984.   

Passemos ao fragmento e à sua análise intratextual985:  

 
984 A obra foi certamente escrita depois de Caracalla, por conta das referências ao divino Severo (v.g. D. 

50.13.1.12-13). Para Schulz, o título é pós-clássico, e a própria obra poderia ter sido na realidade uma 

coleção de enxertos de Ulpiano, reunidos e alterados no período pós-clássico). Já Honoré, analisando todo os 

fragmentos existentes, diagnostica que o texto é definitivamente de Ulpiano; expressões características ou 

típicas de sua escrita aparecem uma vez a cada 25 linhas do texto. F. SCHULZ, History, 1946, cit. (nota 963), 

p. 256. T. HONORÉ, Ulpian, 2002, cit. (nota 963), 116, 123, 133, 138, 185-187, 196-197, 201.   
985 Para dar conta dos desafios interpretativos que exsurgem de um fragmento como esse – como se vê, 

intrincado com muitos outros, pelo qual podemos utilizá-lo como mapa – fazemos valer um direcionamento 

teórico-metodológico apontado por R. Orestano: considerar que determinados institutos que dizem respeito à 

organização pública são adequadamente explicados se, e apenas se, para além de recorrer ao desenrolar 

histórico de uma figura ou instituto jurídico singular e destacado – digamos, o desenvolvimento “interno” do 

instituto em si mesmo tomado apenas como meio pelo romanista –, mas um confronto com o concreto 

histórico de onde e pelo qual se formou.  Levando a sério as peculiaridades das fontes que compõem o 

Digesto, nossa análise de D. 2.1.16. parte do pressuposto – e, com ele, opta por dado caminho para interpretá-

lo – de que a brevidade do fragmento, ao invés de indicar displicência dos juristas romanos a respeito do 

tema, fornece justamente um testemunho do estado conceitual definido que a iurisdictio mandata possuía nos 

escritos jurídicos do primeiro quartel do século III. R. ORESTANO. Il ‘problema delle persone, 1968, cit. (nota 

963), p.194-195.  
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Ulp. 3 omn. trib. D. 2.1.16. Solet praetor 

iurisdictionem mandare: et aut omnem mandat aut 

speciem unam: et is cui mandata iurisdictio est 

fungetur vice eius qui mandavit, non sua.  

 

Ulp. 3 omn. trib. D. 2.1.16. O pretor costuma 

delegar a jurisdição; e, ou delega toda, ou uma 

parte; e aquele ao qual foi delegada a jurisdição 

desempenha ao modo daquele que a delegou e 

não como própria.  

 

Por razões didáticas, destacamos em separado três partes que compõem o 

fragmento. Cada uma dessas brevíssimas orações latinas encerra mais do que à primeira 

vista se demonstra; as demais fontes reportadas são referenciadas a partir desses elementos 

contidos no sintético fragmento de Ulpiano, como astros ao redor de um ponto 

gravitacional comum, elevado pelo intérprete como ponto de partida para a análise textual 

do conceito esboçado pelo jurista.   

Comecemos por solet praetor iurisdictionem mandare. Aparentemente simples, 

essa oração contém alguns traços fundamentais a respeito da origem da delegação da 

iurisdictio. O primeiro diz respeito ao uso do verbo soleo986, traduzido em seu sentido 

próprio como “estar acostumado”, “estar habituado”, “soer” ou “tender a”. Encontramos 

registros de tais significados não apenas na literatura latina, como em Cícero987 e Ovídio, 

mas espraiados pelo Digesto em outros juristas como Pompônio e Gaio988. Destaque-se que 

o termo é particularmente recorrente nos tratados de Ulpiano989 e, de modo mais enfático 

do que no restante da literatura, quase sempre empregado para dizer respeito à atuação 

juridicente de um magistrado, seja ele o pretor, o governador de província, o procônsul seja 

pelo próprio princeps.  

É despiciendo lembrar que os costumes – consuetudo, mores maiorum990 – 

constituem uma das fontes primordiais do direito público e que, nessa perspectiva, Ulpiano 

está seguindo seus antecessores. O peso do costume e da tradição é uma marca de toda a 

literatura romana e também de sua estrutura institucional; não à toa, Paulo afirma que o 

 
986 Soleo, -es, -ere, solitus sum, verbo semidepoente.  
987 Cic. De Or. 2.56, onde solitum est pode ser plenamente traduzido por “era [do] costume”. O mesmo 

ocorre na escrita mais solta das suas cartas. Em Cícero, Fam. 9.8.1 na oração “ne populus quidem solet nisi 

concitatus” a expressão adquire novamente o contorno de “costume”. Ov. Met. II.69 (“Tethys solet ipsa 

uereri). 
988 Pomp. lib sing. Enchir. D. 1.2.2.5.  Gai. 4.54 (onde “idem iuris est et si in rem cissimis causis dari solet” 

tem o sentido de hábito, prática institucional no exercício da iurisdictio); Gai. 1.64 (onde “unde solet spurii 

filii appellarii” igualmente, tem o sentido de costume não como fonte de direito, mas como prática 

linguística). 
989 Ulp. de off. praef. urb., D. 12.1.10; Ulp. 1 de off. procons. D. 1.3.33; Ulp. 1 de off. cons. D. 2.12.7; Ulp. 

77 ad Ed., D. 2.8.12; Ulp. 5 omn. trib. D. 2.15.8pr.  
990 Jul. 83 Dig., D. 1.3.32pr.-1; Ulp. 1 de off. procons. D. 1.3.33; Ulp. 3 de off. procons. D. 1.3.34.  
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costume é no seu conjunto o melhor intérprete das leis991. Com isso, o emprego do verbo 

soleo na passagem enfatiza a gênese da iurisdictio – e, no que nos interessa, da iurisdictio 

mandata – dentro do arranjo constitucional costumeiro dos romanos. Juliano fora expresso 

ao afirmar que a possibilidade de iurisdictionem mandare dos magistrados, que possuem a 

iurisdictio propria, origina-se dos mores maiorum992; ao que Paulo acrescentou em seus 

comentários ao edito, a iurisdictio não é concedida nem em caráter principal, nem mais do 

que meramente ratificada por uma lei – ela decorre do ato fundado pelo próprio magistrado 

que a delega993 e isso, em complemento a Juliano, reforça o fundamento costumeiro e 

tradicional da instituição da iurisdictio mandata.  

Em seguida, naturalmente, temos o verbo que caracteriza o instituto (mando, 

mandare: iurisdicionem mandare ... mandat ... mandata iurisdictio ... mandavit) desde as 

notícias contidas em Lívio.  Ao primeiro olhar, interpreta-se que, mediante um ato símile 

ao do mandatum, alguém poderia delegar o exercício de uma jurisdição a alguém (ou 

ainda, delegar uma iurisdictio específica a alguém que naquele momento também exercia 

uma forma de iurisdictio, mas não aquela que era delegada). Tornava-se, assim, uma 

iurisdictio pro eo cuius mandatu ius dicit994, uma iurisdictio que não era ostentada em 

nome próprio – isto é, pelo direito particular e pessoal daquele que foi eleito magistrado 

pelo populus –, mas um poder de ius dicere que se exerce tal qual fosse outrem. No 

entanto, mandare tem dupla significação e só é adequadamente apreciado nesses termos. 

Em sua origem etimológica – preservada tanto no sentido técnico-jurídico posterior quanto 

em usos mais livres do termo – mandare e mandata se referem também a “comando”, 

“ordem”. No sentido lato, mando representa uma ordem ou autorização dada por uma 

pessoa a outra995, e no sentido literário, “confiar algo a alguém, entregar algo a alguém”996. 

No sentido formular, derivado da unificação da linguagem técnica da iuris scientia, essa 

transferência de iurisdictio assume alguns dos contornos simbólicos e técnicos similares ao 

 
991 Paul, 1 Quaes., D. 1.3.37.  
992 Jul. 1 Dig. D. 2.1.5. 
993 Paul. 2 ad Ed., D. 2.1.6.  
994 Jul. 5 Dig., D. 1.21.3.  
995 Não é por acaso que são chamados de mandata algumas das fontes imperiais de criação do direito do 

princeps; existindo também um subgrupo específico, os mandata principum, que eram instruções gerais ou 

específicas do imperador a determinado governador de província. Pode-se distinguir um sentido técnico 

preciso (quando mandata representa efetivamente uma ordem, um comando ou instrução normativa do 

princeps, mesmo que ausente das listas conhecidas de Gai. 1.5 e I. 1.2.5) e um sentido nãoécnico (instruções 

em sentido amplo; por sua vez, mandata principum no sentido técnico dizem respeito ora (i) a regras gerais 

de conduta, ora (ii) a matérias relativas ao procedimento das quaestiones e das cortes em geral. 
996 Cic. Pro Mil. 78 (Mandate hoc memoriae, iudices!).  
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mandatum997. Como se sabe, no direito privado, o mandatum – a contraparte do locatio 

conductio998 – se baseava numa original inicial relação de confiança (fides) entre as partes 

que podia ser encerrada pela morte, pela renúncia ou revogação; marcava-se pela 

gratuidade; estava sujeita a bonae fidei iudicia999; obrigação pela qual uma pessoa assumia 

a realização de determinado serviço no interesse do mandatário ou terceiro.  

A impossibilidade de nova delegação da iurisdictio mandata – em contraposição à 

possibilidade, mesmo quando limitada, de instituir um submandatário no mandatum1000 – e 

a óbvia eficácia da transferência da iurisdictio não apenas entre as duas partes, mas 

também gerando a chamada “eficácia externa”, já devem nos servir de alerta, no entanto, 

para a tentação de equiparar completamente os institutos, ou de sobrepor completamente a 

produção jurídica de matérias administrativas e procedimentais ao mesmíssimo esquema 

do ius civile.  Não temos o intentode sublinhar todas as diferenças entre mandatum e 

iurisdictio mandata: em seus contornos essenciais são institutos claramente distintos, 

mesmo que aparentados quanto à linguagem. Em última instância, a principal filiação que 

o fenômeno da iurisdictio mandata guarda com o contrato consensual de mandatum é o 

laço – lógico, hierárquico, social – entre o detentor original que transferiu a iurisdictio e 

aquele que a recebeu; mas, do mesmo modo que o mandatum não foi na história jurídica de 

Roma um equivalente da chamada “representação direta”, também não é um equivalente 

imediato da iurisdictio mandata. Aquele que possui iurisdictio propria não a perde – 

efetivamente, ele não transferiu a titularidade – das suas atribuições jurisdicionais, e aquele 

que a recebe não poderia ele mesmo delegá-la1001. Uma consequência eminentemente 

prática – como vemos no subtópico 3.2 – é que o ato de iurisdictionem mandare importa a 

transferência do imperium; e este mesmo imperium, tal qual a iurisdictio, não é pro suo 

umperio, mas pro eo cuiús mandatu ius dicit – é igualmente intransferível e 

hierarquicamente passível de ser revogado a qualquer tempo.  

 
997 Conforme a disciplina geral do mandatum que encontramos Gai. 3.155-162, 4.83-84, e I.3.26. Que a 

comparação entre o mandatum e a iurisdictio mandata existe é mais do que certo, como testemunha-nos 

Paulo ao fazê-lo expressamente (Paul. 2 ad Ed. D. 2.1.6, cf. Gai. 3.160). Por outro lado, ninguém espera que 

uma eventual querela envolvendo a iurisdictio mandata se resolva pela actio mandati contraria (Ulp. 31 ad 

Ed., D. 17.1.12.7-9).  
998 Gai. 3.162.  
999 Aquele que exerce a iurisdictio, destacam Paulo e Ulpiano, sujeita-se sempre pelo dolo nos termos do 

edito (Paul. 3 ad Ed. D. 2.2.2; Ulp. 3 ad Ed. D. 2.2.3pr.).  
1000 Ulp. 31 ad Ed., D. 17.1.8.3 
1001 No que não poderia ser mais claro o texto de Paul. 18 ad Plaut., D. 1.21.5.pr. (“Mandata sibi 

iurisdictionem mandare alteri non posse manifestum est”. “É evidente que não se pode delegar a alguém a 

jurisdição delegada a si”), que se harmoniza nesse ponto com os já citados passos Jul. 1 Dig., D. 2.1.5 e Paul. 

2 ad Ed., D. 2.1.6.  
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Continuemos o fragmento: et aut omnem mandat, aut speciam unam, prossegue 

Ulpiano. O termo species é conhecido da literatura latina, seja pelos autores jurídicos – 

figurando, por exemplo, dentro do direito relativo às obrigações no binômio genus-species, 

no que basta o exemplo da specificatio –, seja pela filosofia – especificamente na lógica e 

na retórica1002. Sendo assim, o texto de Ulpiano transmite imediatamente a ideia de que a 

iurisdictio não era um bloco monolítico (fator relevante no que toca à sua transferência): o 

pretor omnem iurisdictionem ou speciam unam [mandat]. O que se transfere com a 

iurisdictio? Retornamos a outra faceta da questão, pois primeiro é preciso que nos 

perguntemos no que consiste aquilo que se quer transferir e, nesse ponto, como isso se 

transfere.  

Viu-se, a partir do fragmento de Varro, que o pretor juridicente da República 

romana tinha seu complexo de atos (ius dicere) bem representados pelos tria verba 

sollenia do, dico e addico. Ulpiano, sabemos, oferece elementos para complementar esse 

rol: o juridicente pode conceder a bonorum possessio, pode imitir na posse, constituir 

tutores e dar juízes1003. Javoleno, escrevendo um século antes de Ulpiano, considerara que, 

ao se conferir iurisdictio (iurisdictio data), os meios necessários para exercê-la dali se 

seguiam1004.  

Para a iurisdictio mandata, seguindo o pensamento de Ulpiano, a transferência do 

poder jurisdicional, caso não seja feita integralmente (Ulpiano utiliza tanto omnem quanto 

universam iurisdictionem mandare) se dá em função de uma dada matéria ou apenas no 

que diz respeito a certas pessoas1005. Temos, assim, aparentemente duas possibilidades 

distintas de transferência da iurisdictio na combinação dos fragmentos D. 2.1.16-17:  

 
1002 V.g. Cícero, Top. 11 (que traduz a distinção de matiz aristotélica como genus e pars).  
1003 Ulp. 1 Reg. D. 2.1.1; ver ainda Ulp. 2 de off. quaest., D. 2.1.3. 
1004 Jav. 6 ex Cass., D. 2.1.2. 
1005 Ulp. 1 Op., D. 2.1.17 (“Praetor sicut universam iurisdictionem mandare alii potest, ita et in personas 

certas vel de una specie potest, maxime cum iustam causam susceptae ante magistratum advocationis alterius 

partis habuerat”. “O pretor, assim como pode delegar toda a sua jurisdição a outrem, também o pode diante 

de certas pessoas, ou de uma matéria; principalmente, perante a justa causa de haver assumido a defesa de 

uma das partes, antes de ser magistrado””.  
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Se em D. 2.1.16, Ulpiano destaca a distinção entre a transferência total da 

iurisdictio e a transferência de uma parte (omnem e speciam unam), em D. 2.1.17, a 

distinção é apresentada com outros termos: de um lado, a transferência do conjunto 

(universam iurisdictionem) ou apenas de uma parte que diz respeito a alguma pessoa em 

particular (in personas certas) ou, em sentido estrito, a uma parte (de uma specie).  

Pareceria uma aporia que Ulpiano fosse mais informativo em um fragmento 

claramente casuístico – como é o caso de D. 2.1.17 – do que em um fragmento de caráter 

mais geral e conceitual. A aporia não é de todo imediata. O fragmento contido em D. 

2.1.16 advém, como salientado, da obra de omnibus tribunalibus, incontestavelmente uma 

obra de Ulpiano, escrita na última década de sua vida. Por sua vez, o fragmento D. 2.1.17 

pertence aos Opinionum libri, obra destacada pela controvérsia tanto a respeito da autoria 

quanto de sua datação por autores como F. Schulz e T. Honoré1006. Em última instância, 

aponta-se a diferença estilística entre o autêntico texto de Ulpiano e o do autor 

desconhecido do livro das Opiniones – linha de pensamento comum na interpretação 

majoritária dos romanistas –, além de outros fatores de datação, como assentes para 

contestar a autoria de Ulpiano em fragmentos como D. 2.1.17. Podemos retirar daqui duas 

conclusões práticas para nossa interpretação.  

A primeira, mais evidente, é a de que a dissonância terminológica some se 

considerarmos apenas um dos textos como autêntico em sua atribuição; permanecemos 

 
1006 Opinionum libri vi é uma obra contestada sobretudo pelo seu estilo literário, diferente do estilo dos 

juristas em geral e particularmente de Ulpiano; a hipótese aceita por autores como Honoré, Liebs e Schulz é a 

de que o autor pós-clássico – provavelmente da primeira metade do século IV para Honoré; possivelmente 

um professor de Beirute, para Liebs – sem dúvida, foi um estudioso de Ulpiano, alguém que se debruçou 

sobre suas obras e ideias, mas não adquiriu traços estilísticos similares. De resto, o livro das opiniones do 

provável Pseudo-Ulpiano lida especialmente com questões de direito provincial e municipal, temas que, 

todavia, Ulpiano já visitou em seus tratados sobre o governador da província e os procônsules. F. SCHULZ, 

History, 1946, cit. (nota 963), p. 182-183. T. HONORÉ, Ulpian, 2002, cit. (nota 963), p. 217-222.  
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com um típico texto de Ulpiano, sofisticado – mas nem por isso pouco preciso – na sua 

brevidade, ladeado de um texto pós-clássico que se veria reforçado pela auctoritas de 

Ulpiano. A segunda consideração é a de que, ao menos para um jurista pós-clássico, a 

estrutura geral da iurisdictio mandata não teria se alterado; os tempos “burocratizados” do 

Dominato seguiriam se servindo, ao menos quanto ao tema da transferência de poderes 

jurisdicionais dentro das províncias, de uma formulação juspublicística do auge do período 

clássico do direito romano. Façamos considerações breves a respeito da transferência de 

toda a iurisdictio para, em seguida, falar de sua transferência parcial.  

O ato de omnem iurisdictionem mandare é o efetivo autorizar, por parte de quem 

detém a iurisdictio, do exercício de todas as suas prerrogativas por outrem. Se a jurisdição 

for atribuída de modo universal, carregará consigo o imperium do magistrado. É o que leva 

a crer a interpretação conjugada de Javoleno (6 ex Cass. D. 2.1.2) com as passagens 

específicas a respeito do imperium escritas por de Juliano (5 Dig. D.1 .21.3)1007 e outra de 

Ulpiano1008. Com Javoleno, destaca-se que a iurisdictio não vem sozinha, e sim, 

acompanhada das condições e meios para ser exercitada – ao que se sabe, a pretura desde 

cedo importou consigo o imperium. Juliano assenta a questão: aquele que exercer o ius 

dicentis officium não por iurisdictio propria, mas a iurisdictio mandata, age com o 

imperium daquele que a transferiu. Quando transferida, a jurisdição de modo íntegro, para 

a prática quotidiana daquele que a recebeu, ela não se diferirá do que se a tivesse recebido 

por direito próprio, por eleição ou nomeação imperial: além de não poder delegá-la, no 

entanto, ela estará sempre sujeita ao detentor original. 

Levemos sempre em conta que o texto de Ulpiano D. 2.1.16 tem por base o 

contexto multifacetado da pretura e das prefeituras e que, em última instância, visa também 

a regrar situações claramente díspares, como a iurisdictionem mandare do princeps ou do 

governador de província aos seus procuratores, legati ou curatores (que não 

necessariamente possuíam imperium próprio), bem como o caso dos praefecti. Esse devir 

 
1007 Jul. 5 Dig., D. 1.21.3. “Et si praetor sit is, qui alienam iurisdictionem exsequitur, non tamen pro suo 

imperio agit, sed pro eo cuius mandatu ius dicit, quotiens partibus eius fungitur”. “E caso o pretor seja aquele 

que exerce a jurisdição alheia, não age, todavia, por seu império, mas pelo império daquele por cujo mandato 

exerce a jurisdição, todas as vezes que assumir as suas atribuições”. 
1008 Ulp. 2 De off. Quaest., D. 1.2.3. “Imperium aut merum aut mixtura est. merum est imperium habere 

gladii potestatem ad animadvertendum facinorosos homines, quod etiam potestas appellatur. mixtum est 

imperium, cui etiam iurisdictio inest, quod in dando bonorum possessione consistit. iurisdictio est etiam 

iudicis dandi licentia”. “O imperium ou é merum [puro] ou é mixtum [misto]. É imperium merum poder 

castigar homens criminosos, imperium que se chama também potestas [poder]. Mixtum é o imperium que 

inclui também a jurisdição, e se manifesta no ato de conceder a posse de bens. A jurisdição é também a 

faculdade de dar juiz”.  
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histórico diz respeito à importância que a administração, disseminação e controle dos 

investidos de imperium cresce ao longo do Principado. Tal consciência está claramente 

estampada no texto já reportado das Quaestiones de Papiniano (D. 1.21.1.1): se nos tempos 

dos antepassados o imperium merum – que Ulpiano pareou à potestas – não era transferido 

junto com a iurisdictio mandata, tal já não é o caso no contexto no qual escreve ele próprio 

e Paulo, que acrescenta, n’outro lugar, que não há iurisdictio sem a possibilidade de 

modica coercitione1009. Leiamos o et imperium quod iurisdictioni cohaeret, mandata 

iurisdictione transire verius est de Paulo e Papiniano simultaneamente como um acerto 

técnico-conceitual, mas também pragmático, da relação entre imperium e iurisdictio.  

Passemos à delegação parcial da jurisdição. Autêntico texto de Ulpiano ou não, D. 

2.1.17 apresenta apenas uma ilustração da transferência de apenas parte da iurisdictio: 

tendo atuado como advocatus de uma das partes (ou em tempos republicanos, por analogia, 

orator-patronus) antes de ser magistrado, pode o pretor delegar a sua iurisdictio 

especificamente para outrem naquele caso. Não é difícil imaginarmos que, nesse caso, o 

pretor, seguindo o mos maiorum, indicaria um de seus colegas (como asseverada na 

narrativa de Lívio); praesedis e proconsules possuíam seus legati proconsulis ou poderiam 

contar com legati iuridici que estivessem disponíveis nas províncias a mando do princeps. 

Encontramos uma situação similar no terceiro livro dos comentários ao edito de Ulpiano: 

não sendo possível ao juridicente dizer o direito a si mesmo, à esposa, aos seus filhos, aos 

seus libertos ou ceteris quos secum habet1010, estamos diante de uma hipótese de 

transferência parcial da iurisdictio.   

A iurisdictio também pode ser transferida parcialmente quanto à determinada 

prerrogativa, desde que não haja uma norma superior ou razão que impeça o ato de 

iurisdictionem mandare no caso concreto1011. Assim, por exemplo, levando em conta as 

atribuições mais clássicas da iurisdictio, sabemos que a cognitio a respeito de tutores sob 

suspeição pode ser delegada1012; igualmente delegável é a função de conceder bonorum 

possessio1013 ou, excepcionalmente, a cognitio de causas que envolvem prisões no que toca 

 
1009 Paul. 18 ad Plaut., D. 1.21.5.1. O jurisconsulto é explícito: aquele que recebe a iurisdictio, se 

completamente desnudo de imperium, receberá o imperium que non est merum; Ulpiano diria, recebe o 

imperium mixtum.  
1010 Ulp. 3 ad Ed., D. 2.1.10 ("Qui iurisdictioni praeest, neque sibi ius dicere debet neque uxori vel liberis suis 

neque libertis vel ceteris, quos secum habet”. “Aquele que exerce a jurisdição não deve administrar justiça a 

si mesmo, nem à esposa ou a seus filhos, nem a libertos ou demais, que têm com ele”).  
1011 Como a já citada transação de alimentos referenciada em Ulp. 5. de omn. trib. D. 2.15.8pr.  
1012 Macer, 1 de off. praes. D. 1.21.4pr. 
1013 Macer, 1 de off. praes. D. 1.21.4.1.  
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aos procônsules e seus legati1014.  As regras gerais da iurisdictio mandata permanecem 

válidas para a transferência parcial de uma dada atribuição ou com relação a dada matéria 

ou pessoa: o detentor original da iurisdictio preserva-a consigo, aquele que possui a 

jurisdição em virtude de outrem não poderá ele mesmo delegá-la; e a transferência de parte 

da iurisdictio só pode dizer respeito àquela que vem por direito próprio, por ius 

magistratus.   

Por fim, conclui o fragmento, “et is, cui mandata iurisdictio est, fungetur vice eius, 

qui mandavit, non sua”. Nesse passo do fragmento, temos como verbo central o depoente 

fungor: em sentido próprio pode ser traduzido com expressões como “cumprir”, 

“executar”, “satisfazer”, “executar”, “desempenhar”1015 uma dada tarefa ou dívida, realizar 

ou completar uma dada performance que se espera no mundo da vida. O fragmento D. 

2.1.16 opta pelo futuro do indicativo: seu sujeito é aquele cui mandata iurisdictio est, 

aquele que recebeu por transferência a iurisdictio do pretor.  

Estamos diante e trecho de não simples tradução. Aquele que recebeu a iurisdictio 

mandata desempenharia “ao modo de” (ao modo daquele), cumpriria “as funções de” 

(novamente, o qui mandavit), desempenharia “fazendo as vezes” do pretor detentor 

originário da iurisdictio. São todas opções viáveis para vocábulos sem uma tradução 

precisa. O vocábulo vicis no ablativo, muito mais usual na poesia latina1016 do que na prosa 

técnica dos juristas1017, traduz nesse fragmento a ideia de “vicissitude”. Nesse passo de 

Ulpiano, vê-se tanto a ideia de algo que se sucede (i) como consequência, mudança, 

alternância resultado de uma cadeia de causa e efeito quanto (ii) algo que se sucede no 

lugar de1018. Algo similar ocorre no final do fragmento de Juliano, quotiens partibus eius 

 
1014 Ulp. 1 de off. proc. D. 1.16.6pr.  
1015 Veja-se seu uso em Cic. pro Cael. 21 (funguntur officio, defendunt suos faciunt, quod viri fortissimi 

solent).  
1016 V.g. seus usos em Virg. Aen. 6.535 e Ov. ep. ex Ponto, 2.10.35. Há uso semelhante em Liv. 7.31.6 

(“commoti Patres vice fortunarum humanarum”.  
1017 Temos outro uso da expressão em Ulp. 51 ad ed. D. 43.29.3pr. (et versa vice qui egit [lex] Favia). 
1018 É verdade que tal ideia ficaria mais direta pelo acusativo vicem, como encontramos, v.g., na célebre carta 

de Cícero para o governador de província Q. Cornifício em outubro de 44 a.C., durante a retirada de Cícero 

da vida pública por conta do domínio de César, ocasião em que passa a enaltecer a filosofia não apenas como 

forma pessoal de deleite, mas como efetiva arma contra os golpes do destino. Em dada passagem 

encontramos: “habes formam rei p., si in castris potest esse res p.; in quo tuam vicem saepe doleo, quod 

nullam partem peraetatem sanae et salvae rei p. gustare potuisti” (Cic. Fam. 12.23.3), onde Cícero se padece 

já que, ao contrário dele próprio, que vivenciara uma res publica ainda saudável em seus anos de juventude, 

Cornifício, em seu lugar, já atuava politicamente em tempos de disfunção. Em suma, figurativamente, 

colocando-se “em seu lugar” (tuam vicem), Cícero diz lamentar pelo amicus. O verbo doleo, -es, -ere, -dolui, 

dolitum pode ser construído com ablativo (preposicionado ou não), mas não o requere, e pode ser construído 

ainda, como é o caso, com acusativo. 
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fungitur, com o ablativo plural partibus1019. A fórmula vice alicuius fungi poderia, em 

última instância, sintetizar o uso do fragmento D. 2.1.16 como a atuação “no lugar de 

alguém”.   

A discussão dos critérios estilísticos e de clareza de tradução dessa passagem foram 

apresentados para fornecer subsídios ao que precisa ser salientado para compreensão do 

fragmento analisado em seu contexto histórico: a que título exerce ou atua alguém com 

iurisdictio mandata? Sabemos que o direito romano clássico nem conheceu a figura 

hodierna, de direito privado, da representação direta; tampouco, no que tange ao seu 

sistema político e administrativo, com um sistema representativo (ademais, de matiz 

moderna liberal), no qual ideias de suplência ou competência concorrente pouco 

ajudariam. A figura do mandatum, como salientamos, serve muito mais de analogia – e por 

conexão etimológica do verbo mando, – do que como efetiva explicação do fenômeno 

jurídico.  

Os indivíduos que recebem a iurisdictio mandata não são, nesse sentido, 

representantes ou mandatários idênticos àqueles do ius civile ou usufrutuários, como 

concluíra Duareno. Para a literatura jurídica romana, os atos realizados em função de um 

poder como a iurisdictio mandata são atos cumpridos como se fossem realizados pelo 

próprio detentor original1020. A gramática política e jurídica romana que gira em torno da 

iurisdictio mandata é rica: age-se por possuir alieno beneficio (por oposição ao ius 

proprium ou ao ius magistratus). Parece haver clara diferença entre a iurisdictio data em 

caráter principal, principaliter, que é aquela que confirma a iurisdictio mandata, como 

preceituou Paulo (D. 2.1.6); ou ainda, marcada na pena de Ulpiano em nosso principal 

fragmento D. 2.1.16, a densa expressão “et is (...) fungetur vice eius qui mandavit, non 

sua”, com seus correspondentes em Papiniano, Paulo e Juliano – pro eo cuius mandatu ius 

dicit –, demonstra quão ricas eram as inventivas dos juristas nas matérias publicísticas e 

 
1019 E embora a palavra pars, partis tenha uma gama enorme de traduções possíveis, especialmente nos 

direitos sucessório e processual, neste fragmento de Juliano o ablativo plural partibus claramente indica na 

passagem função, atribuição, dever de ofício. O termo originariamente foi utilizado no teatro (“cumprir a sua 

parte” é cumprir o seu papel) e, como em muitas outras ocasiões, foi assimilado na linguagem jurídica para o 

conjunto de funções dos magistrados. Uso similar do vocábulo ocorre em Paul. lib. sing. de off. adsess. D. 

1.22.1 (onde “quo iuris studiosi partibus suius funguntur” se reporta à “omne officium adsessoris”), e 

diretamente da expressão partibus fungitur quanto ao actor-procurator em Paul. 9 ad Ed., D. 3.4.6.3 e do 

procurator Caesaris em Pap. 19 Resp. D. 49.1.23.1.  
1020 Como em Ulp. 16 ad Ed., D. 1.19.1pr. (“Quae acta gestaque sunt a procuratore Caesaris, sic ab eo 

comprobantur, atque si a Caesare gesta sunt”. “Aquelas coisas que foram feitas e geridas pelo procurador de 

César são por ele reconhecidas de tal modo, como se pelo próprio César fossem geridas”). 
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organizacionais, respondendo aos dilemas do consilium que frequentavam em seu 

tempo1021.  

 

2.4. Em fecho: iurisdictio mandata e imperium 

Inexistindo uma teoria geral do Estado ou uma constituição escrita que repartisse 

poderes, atribuições ou competências – ideias que soariam completamente alienígenas a 

qualquer romano, das res publica de Cícero a Ulpiano –, a questão da proeminência 

juridicente e administrativa do princeps em meio a uma imensa teia de administração das 

periferias exigiu do talento jurídico de homens como Papiniano, Paulo e Ulpiano que 

soluções novas – mesmo quando baseadas em mores maiorum, em instituições antigas – 

fossem aplainadas e polidas para uso. Isso se deu através de uma nova leitura a respeito da 

velha expressão ius dicere e da formação de um campo semântico a respeito da iurisdictio 

através de características gerais deduzidas dos limites, regras de funcionamento e 

condições da delegação da iurisdictio do princeps com relação aos magistrados, iuridici, 

procuratores, governadores de província e praefecti, assim como destes para com seus 

legati.  

A iurisdictio mandata, uma vez declinada nos moldes de Papiniano, Paulo e Gaio, 

permitia que o princeps e aqueles ligados à administração, diante das necessidades, 

cedessem a curadoria das funções jurisdicionais sem que isso representasse uma cessão de 

atribuições nem que o detentor original permanecesse, em última instância, numa posição 

hierárquica superior. Não é sem razão que, em outra passagem, Ulpiano explica que o ato 

de mandare iurisdictionem é um ato de arbítrio do procônsul, mas que a sua revogação, 

mesmo que seja atribuição e do arbítrio do próprio procônsul, não pode ser feita sem que 

se consulte o princeps1022. Também a distinção entre imperium merum e imperium mixtum 

 
1021 E não se trata de coincidência linguística. Não apenas por Paulo, Ulpiano e Papiniano compartilharem 

praticamente o mesmo contexto, como também por (i) Papiniano e Juliano estão entre os dois juristas mais 

fluentemente citados por Ulpiano (respectivamente, 65 e 172 vezes) e (ii) quanto a Paulo (não citado 

diretamente por ser um contemporâneo, enquanto Papiniano falecera em 212, antes da fase do mais intenso 

scribere de Ulpiano), este ser frequentemente copiado pelo próprio Ulpiano. Remeta-se quanto a tais 

questões à análise de T. HONORÉ, Ulpian, 2002, cit. (nota 963), p. 130, 137-138.  
1022 Ulp. 1 de off. Proc., D. 1.16.6.1 (“Sicut autem mandare iurisdictionem vel non mandare est in arbitrio 

proconsulis, ita adimere mandatam iurisdicionem licet quidem proconsuli, non autem debet inconsulto 

principe hoc facere“. “Mas assim como está no arbítrio do procônsul delegar ou não a jurisdição, assim na 

verdade é permitido ao procônsul revogar a jurisdição delegada; mas não deve fazer isto sem ter consultado o 

príncipe”).  
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– incluídas dentro do campo semântico da iurisdictio dos textos severianos – foi um dos 

recursos internos ao mesmo núcleo semântico.  

Isso porque a iurisdictio não é o tipo de atividade que se deixe ao acaso; ela é 

transferível, pelas necessidades práticas da administração das prerrogativas jurisdicionais, 

mas os principes estavam interessados no modo como essa transferência se procede e em 

controlá-la. Era impossível que, no imenso orbe romano, o princeps mantivesse tudo em 

suas mãos ou mesmo nas mãos de pessoas próximas, já bastante ocupadas com a 

administração direta da res privata imperial e das delicadas situações militares que 

rondavam o século III. O delineamento das funções das magistraturas, dos prefeitos, 

governadores de província e delegados de poder alheio respondeu a uma necessidade 

administrativa e normativa que, ao menos no mundo antigo, somente Roma atingiu em 

tamanha escala, por tanto tempo, e empregando tamanho labor jurídico.  

O Império crescia, os novos deveres da administração imperial também: e assim 

como os sucessivos principes do século II e primeiro quartel do século III responderam a 

isso com a criação, expansão e sofisticação dos cargos que envolviam a gestão da máquina 

administrativa, pari passu, a previsão de instrumentos técnicos como a iurisdictio mandata 

servia de meio para as necessidades práticas de uma Roma que crescera, avolumara-se e 

demandava contornos técnicos e conceituais de seus expertos jurídicos. 
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CONCLUSÕES 

 

Tanto na realidade institucional quanto no plano cognoscitivo e linguístico da 

jurisprudência romanas, é certo que na República e igualmente no Império, foram 

envergadas concepções bastante diversas das modernas a respeito do exercício da 

jurisdição, e, da mesma froma,  são muito diversas das soluções interpretativas avocadas 

em outros tempos por Glosadores, Comentadores, bartolistas tardios e pelos humanistas-

legistas franceses.  

Os medievais conceberam a iurisdictio como o núcleo de uma teoria geral sobre as 

múltiplas esferas de ordenamento de sua sociedade: a função juridicente servia de 

paradigma, de genus generalissimum para a concepção mesma de poder entre os juristas da 

baixa Idade Média. Com a sua intrincada reflexão sobre as múltiplas e coetâneas 

iurisdictiones – a bela arbor iurisdictionis que adorna algumas das edições do Digestum 

Vetus no começo do Renascimento –, o pensamento jurídico de Azo, Cino, Bártolo e Baldo 

pôde utilizar-se dos fragmentos romanos para criar uma foram de explicar as diversas 

realidades normativas que conviviam e, por vezes, disputavam entre si.  

Os humanistas, especialmente aqueles ligados ao humanismo jurídico francês do 

século XVI, ávidos por se livrarem da pesada herança medieval em sua cultura jurídica e 

explicarem, em seus próprios termos, as novas situações institucionais e jurídicas que na 

Europa acenavam para a subsequente formação dos primeiros Estados nacionais. Na pena 

de humanistas como Jean de Coras, Jean Tavard e Jean Bodin, a disputatio girou em torno 

da melhor interpretação histórica e jurídica para os poderes de iurisdictio, imperium 

mixtum, imperiium merum e a ascendente categoria de summa potestas (ou maiestas). Em 

sua maior parte, textos hoje esquecidos (com a exceção óbvia dos livros sobre a República 

de Bodin e que, ainda assim, parecem ser antes objeto de citação do que de efetiva leitura), 

a discussão romanista de fundo nesses textos juridicentes foi a manjedoura sem a qual a 

teoria da soberania moderna, pelo menos como escrita por Bodin, não se poderia explicar.  

O conceito de iurisdictio permitiu uma análise profunda e interdependente da 

linguagem jurídico-política (em suma, a prática e produção criativas, localizáveis em leis, 

institutos públicos e, naturalmente, na obra dos jurisconsultos) e da história institucional 
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(em especial, mas não apenas, do ius publicum), duas facetas da História do Direito 

Romano. 

A história institucional e juspublicística de Roma, de suas magistraturas, ofícios e 

poderes, mesmo quando passada em rápidas tintas – não fizemos muito mais do que isso ao 

sumarizar as muitas autoridades juridicentes entre a República e o Principado – deixa claro 

que o exercício do poder juridicente em Roma, muito antes de se tornar um objeto de 

conceitualização (diríamos, antes do ius dicere se tornar iurisdictio), esteve ligada às 

necessidades institucionais de uma República em crescimento em expansão. A mudança 

para o Império não poderia passar despercebida: não porque o direito não fosse mais 

exercido, mas porque o era em diferentes termos e instâncias, subsumindo-se cada vez 

mais à autoridade do princeps.  

Na linguagem institucional republicana, viu-se, através das fontes, que iuris dicere 

é um núcleo de prerrogativas dispostas pelo magistrado para que possa exercer de modo 

autônomo, pleno e eficiente a iurisdictio. Mesmo na época em que estivesse plenamente 

esvaziada de sentido essas antigas prerrogativas autônomas, juristas como Papiniano, 

Pompônio, Paulo e Gaio jamais deixaram de lado essa herança discursiva quanto ao ius 

dicere e ao ius reddere. Viu-se, porém, que foi especialmente no final do Principado, entre 

Septímio e Alexandre Severo, que os juristas da corte imperial se dedicaram, de modo 

detido, a um programa normativo um pouco mais estável e conhecido quanto às funções do 

juridicente; ou melhor: quanto às funções delegadas. A iurisdictio mandata destrinçada por 

Ulpiano e Papiniano não era mero adorno de sua escrita sapiencial, mas um tema técnico 

que, se não chamasse atenções no período anterior, a partir dos Severos, se torna a primeira 

disputatio de iurisdictione, a respeito não exatamente do conteúdo da iurisidictio ou das 

características do juridicente, mas dos limites e possibilidades de delegação.  

Sem flutuar no vazio, a contribuição romana sobre o conceito de iurisdictio dos 

juristas da era dos Severos refletia as preocupações e transformações de um mundo. A 

civitas de Varro e Cícero deu lugar à construção do Principado e este, por sua vez, em 

finais do século II e princípios do século III, exigiu do princeps uma engenharia 

institucional e jurídica que, sem abrir mão do poder político mais radical, mantivesse o 

tradicional e genuinamente romano esquema de repartição da administração imperial e 

provincial com as elites locais. Iurisdictio torna-se, assim, sinônimo de instrumento 
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relevante para o equilíbrio entre o poder imperial e a complexa rede dos territórios 

influenciados por Roma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



386 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

Fontes primárias consultadas: autores/juristas medievais 

 

Alberico de Rosate, In primam Digesti Veteris partem Commentarii, Venetiis, 1585. 

Alberico de Rosate, Vocabularium utriusque iuris (= Dictionarium Alberici), Lugduni, 

1548.  

Azo, Ad singulaes leges XII librorum Codicis Iustinianei commentarius et magnus 

apparatus [= Lectura], Lugduni, Iac. Stoer et Franc. Fab., 1596. 

Azo, Summa Azonis Locuples Iuris Civilis Thesaurus [= Summa Codicis], Venetiis,1684. 

Azo, Brocardica Aurea sive generalia iuris, Basileae, 1567. 

Azo, Ad singulaes leges XII librorum Codicis Iustinianei commentarius et magnus 

apparatus [= Lectura], Lugduni, 1596. 

Cino, Super Codice et Digesti Veteri Lectura, Lugduni, 1547. 

Baldo, In primum, secundum et tertium Codicis libri commentaria, Venetiis, Iuntas, 1576.  

Baldo, In quartum et quintum Codicis libros commentaria, Venetiis, Iuntas, 1577. 

Baldo, In sextum Codicis Librum commentaria, Venetiis, Iuntas, 1586.  

Baldo, Super VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros commentaria, Venetiis, Iuntas, 1599. 

Baldi, In primam Digesti Veteri partem commentaria, Venetiis, Iuntas, 1616.  

Baldi, In secundam Digesti Veteri partem commentaria, Venetiis, Iuntas, 1616. 

Baldo, In decretalium volumen commentaria, Venetiis, Iuntas, 1595.  

Baldo, Consiliorum, sive responsorum [= Consilia], Venetiis,1575-80, 5 vol.  

Bártolo, Consilia, quaestiones et Tractatus, Lugduni, 1552.  

Bártolo, Distinctiones, Venetiis, F. Laurentini, 1564. 

Bártolo, In primam Digesti Veteris partem, Venetiis, Iuntas, 1570. 

Bártolo, In secundam Digesti Veteris partem, Venetiis, Lugduni, 1555.  

Bártolo, In primam et secundam Digesti Veteris partem, Turin, 1577.  

Bártolo, In primam et secundam Digesti Novi partem commentaria, Taurinorum, 1577.  

Bártolo, In primam et secundam Infortiati partem, Venetiis, Iuntas, 1570. 

Bártolo, In primam et secundam Codicis partem commentaria, 1577.   

Bártolo, In tres Codicis libros commentaria, Augustae Taurinorum, H. N. Beuilaque, 1570. 

Bártolo, De Regimine Civitatis in QUAGLIONI, DIEGO, Politica e diritto nel trecento 

italiano: il De tyranno di Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357: con l’edizione critica dei 

trattati De guelphis et gebellinis, De regimine civitatis e De tyranno, Firenze. Olschki, 

1983. 

Butrigário (Jacob Butrigário), Lectura super Codicem, Paris, 1516. 

Guilelmo de Cugno, Lectura super Codicem, Lugduni, 1513. 

Gulielmo Durand, Speculum Iuris, Venetiis, Iunta, 1602, vol. 1. 

Jácobo d’Arena, Commentarii in universium ius civile, Lugduni, A Porta, 1541. 

Jacques de Revigny, Lectura Digesti Veteris, Lugduni, 1550.  

Paulo Castrense, Commentaria super Digesto Veteri, Lugduni, 1538. 

Piacentino, In Codicis Dn. Iustiniani sacr. princ. ex repet. praelectione libros IX Summa a 

Placentino legum interprete [= Summa Codicis] Moguntiae, 1536.  

Pílio de Medicina, Tancredo de Bolonha, Grátio Aretino [Arezzo], Libri de iudiciorum 

ordine, Gottingae, ed. Fridericus Bergmann, Vandenhoeck et Ruprecht, 1842.   

Rogério, Summa Codicis, in SAG, v. 1.  

 

 

 



387 

 

 

Fontes primárias consultadas: autores/juristas modernos 

 

Alciato, Andrea, Opera, Ludguni, 1560, 4 vol. 

Alciato, Andrea, In Digestorum Commentaria, Lugduni, 1560, 3 vol. 

Alciato, Andrea, De Verborum significatine libri quatuor, Lugduni, 1562.  

Alciato, Andrea, Lucubrationum in ius civile et pontificium, Basileae, 1571, 5 vol. 

Barreto, Tobias, Estudos de Direito: Publicação Posthuma dirigida por Sylvio Roméro, 

Rio de Janeiro, Laemmert, 1892.  

Baro, Eguinarius. Variarum quaestionum publice tractarum ad Digesta iuris civilis: De 

Iurisdictione, Lugduni, 1548.  

Baro, Eguinarius. Commentarii ad ‘ta prota’ Digestorum quorum particula prior ius 

Romanum, posterior Gallicum, ad singulos titulos complectitur in Opera Omnia, vol. 1, 

Paris, 1562. 

Baro, Eguinarius. Ad Omnes Partes Digestorum seu Pandectarum Iuris enucleati 

Manualium Libri Singulares, Coloniae 1580. 

Bodin, Jean, Oratio de instituenda in repub. iuventute ad Senatum Popolumque 

Tolosatem, Tolosae, 1559.  

Bodin, Jean, Methodus ad facilem historiarum cognitionem, 1ª ed., Paris, 1566. 

Bodin, Jean, Methodus ad facilem historiarum cognitionem, 2ª ed., Paris, 1572. 

Bodin, Jean, Les six livres de la République, Paris, 1576 [ed. brasileira: Os Seis Livros 

da República, trad. José Ignacio Coelho Mendes Neto e José Carlos Orsi Morel, São 

Paulo, Ícone, 2011, 6 vols.].  

Bodin, Jean, De Republica libri sex, Paris, 1586. 

Bodin, Jean, I sei libri della Reppublica, ed. ital. trad. Lorenzo Cotti, Genova, 1588. 

Bodin, Jean, Los seis libros de la Republica, ed. Esp. trad. Gaspar de Añastro Ysunza, 

Turin, 1590.  

Bodin, Jean, The Six Books of Commonweale, trad. ing. Richard Knolles, London, 

1606.  

Bologneti, Giovanni, In eam Pandectarum partem quam Primam Digesti Veteris 

Commentariorum Pars Prima, Venetiis 1572. 

Budée, Guillaume, Annotationes in XXIV libros Pandectarum, Paris, 1521. 

Budée, Guillaume, De asse et partibus eius libri quinque, Paris, 1541. 

Coras, Jean de, De Iurisdictione et imperio, in Miscellaneorum iuris civilis, Lugduni, 

1549, 6 vol. 

Coras, Jean de, In Primum Pandectarum librum, ac secundi titulum primum 

Commentarii, Lugduni, 1549. 

Cujas (Cujácio), Jacques, Opera in tomos XIII distributa, Paris, 1891, 13 vols. 

Domat, Jean, Les loix civiles dans leur ordre naturel, 2º ed., Paris, 1697.  

Doneau (Donello), Hugues, Commentariorum de jure civili in Opera Omnia, Florentia, 

1847, 12 vols. 

Douaren (Duareno), François, Disputationes anniversariarum libri duo, Coloniae 

Agrippinae, 1573. 

Douaren (Duareno), François, Omnia quae quidem hactenus extant opera, Lugduni 

1579. 

Dumoulin (Du Moulin), Charles. Opera quae extant omnia, Paris, 1638, 3 vols. 

Erasmo, Dialogus Ciceronianus sive de optimo genere dicendi, Lugduni, 1543 [ed. 

brasileira: Diálogo Ciceroniano, trad. Elaine Sartorelli, São Paulo, Unesp, 2013].  

Gentili, Scipione, De iurisdictione libri III, Frankfurt, 1601.  



388 

 

Gillot, Jean, De iurisdictio et imperio libri duo, Paris, 1570.   

Hotman, François, Antitribonian, Paris, 1603. 

Hotman, François, Francogallia, Frankfurt, 1586. 

Hotman, François, Novus commentarius verbis iuris, Veneza, 1564. 

Hotman, François, Observationum in ius civile libri IX, Geneva, 1589. 
Godefroy, Denys, Statuta Regni Italiae iuxta Francorum, Burgundionum, Gothorum et 

Anglorum, Francofurti, I. Trevtelii, 1612. 

Gouveia, Antônio de, De Iurisdictione Libri II, Tolosae, 1551. 

Gouveia, Antônio de, Opera iuridica, filologica et philosophica, Roterodami, 1766.  

Le Caron (Charondas), Louis, De iurisdictione et de imperio, Paris, 1554. 

Le Caron (Charondas), Louis, Pandectes ou digestes du droit françois, Paris, 1637. 

Longueval (Longovallius), Jean, Nova et facilis declaratio ad l. imperium ff. de iurisd. 

omn. iud., Paris, 1528.  

Longueval (Longovallius), Jean, Tractatus de imperio et iurisdictione, Coloniae 

Agrippinae, 1591.  

Loriot, Pierre, De iurisdictione et imperio, in De iuris apicibus tractatus VIII, Lugduni, 

1555. 

Menochio, Giacomo, Commentaria, Coloniae Agrippinae, 1572. 

Montaigne, Michel de, Essais, 1ª ed. (livros 1-2), 1580 [ed. brasileira: Ensaios, trad. Sérgio 

Millet, São Paulo, Ed. 34, 2016].  

Musconius, Hieronymus, Tractatus de iurisdictione atque imperio, Coloniae, 1596.  

Tavard, Jean, De iurisdictione et imperio, Tolosae, 1557.  

Valla, Lorenzo, De elegantiarum latinae linguae libri sex, Lugduni, 1556.  

Valla, Lorenzo, Opera, Basileae, 1540. 

Zasius, Ulrich, Operum Omnium, Frankfurt, 1590. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



389 

 

Bibliografia 

ADVERSE, HELTON, A Matriz Italiana in NEWTON BIGNOTTO (org.), Matrizes do 

Republicanismo, Belo Horizonte, Editora UFMG, 2013, p. 51-125.  

ALBANESE, BERNARDO, Il processo privato romano delle legis actiones, Palermo, G. B. 

Palumbo & C., 1987. 

ANDERSON, PERRY, Linhagens do Estado Absolutista, 3ª ed., trad. João Roberto Martins 

Filho, São Paulo, Brasiliense, 2004 [original: Lineages of the Absolutist State, London, 

NLB, 1974]. 

AUERBACH, ERICH, A Novela no Início do Renascimento: Itália e França, trad. Tercio 

Redondo, São Paulo, Cosac, 2013 [original: Zur Technik der Frührenaissance-novelle in 

Italien und Frankreich, Heidelberg, C. Winter, 1921].  

AZAR FILHO, CELSO MARTINS, Humanismo, Antropologia e Filosofia, (manuscrito de 

conferência disponível na internet), 2010. Disponível em: 

http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/etica-

alteridade/artigos/Celso_Azar.pdf. Acesso: 10/07/2019.  

BARBATI, STEFANO, Ancora sulle cosiddette ‘colonie latine fittizie transpadane’. Asc. In 

Pis. 3 Clark, in Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto 49 (2013), p. 59-106.  

BARROS, ALBERTO RIBEIRO G. de, A teoria da soberania de Jean Bodin, São Paulo, 

Unimarco/Fapesp, 2001. 

BARROS, DOUGLAS FERREIRA, Julgar a República: Método, soberania e crítica à liberdade 

no Methodus de Jean Bodin, Rio de Janeiro, Loyola-Discurso, 2012. 

BASCHET, JÉRÔME, A civilização feudal: do ano mil à colonização da américa, trad. 

Marcelo Rede, São Paulo, Globo, 2006, p. 366-373 [original: La civilization féodale – de 

l’na mil à la colonization de l’Amerique, Paris, Flammarion, 2004]. 

BAUMAN, RICHARD A., Criminal Prosecutions by the aediles, in Latomus 33, f. 2 (1974), p. 

263-264.  

BAUMAN, RICHARD A., Lawyers in Roman Transitional Politics: A study of the Roman 

jurists in their political setting in the Late Republic and Triumvirate, München, C. H. 

Beck, 1985.  

BAUMAN, RICHARD A., Lawyers and Politics in the Early Roman Empire: A study of 

relations between the Roman jurists and the Emperors from Augustus to Hadrian, 

München, C. H. Beck, 1989. 

BECK, HANS, Consular power and the Roman constitution: the case of ‘imperium’ 

reconsidered, in H. BECK; A. DUPLÁ; M. JEHNE; F. PINA POLO, Consuls and res publica: 

Holding High Office in the Roman Republic, Cambridge, CUP, 2011, p. 75-96. 

BEGGIO, TOMMASO, ‘Per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones’: 

alcune considerazioni sull’evoluzione dei ‘iudicia legitima’ a partire dalla ‘lex Aebutia’ in 

GAROFALO, LUIGI (a cura di), Il giudice privato nel processo civile romano: omaggio ad 

Alberto Burdese, t. 3, Padova, CEDAM, 2015, p. 85-140.  



390 

 

BENERT, RICHARD ROY, Inferior Magistrates in Sixteenth-Century Political and Legal 

Thought, Thesis (Doctor of Philosophy), University of Minnesota, 1967. Disponível em: < 

https://conservancy.umn.edu/handle/11299/160022 >. Acesso: 19/08/2019.  

BENVENISTE, ÉMILE, O Vocabulário das Instituições Indo-Européias, 2 vols., trad. Denise 

Bottmann, Campinas, UNICAMP, 1995, vol. II, p. 9-15 [= original: Le vocabulaire des 

institutions indo-européennes, vol. I: économie parenté, societé, vol. II: pouvoir, droit, 

religion,  Paris, Minuit,1969].  

BERGER, ADOLF, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, The American 

Philosophical Society, 2004 [1ª ed. 1953], 

BERMAN, HAROLD J., Direito e Revolução: a formação da tradição jurídica ocidental, São 

Leopoldo, Unisinos, 2006 [original: Law and Revolution: the Formation of the Western 

Legal Tradition, New York, Harvard, 1983.  

BISCARDI, ARNALDO, Lezioni sul processo romano antico e classico, Torino, Giappichelli, 

1967.  

BLACK, ROBERT, The Origins of Humanism, in MAZZOCO, ANGELO (ed.), Interpretations of 

Renaissance Humanism, London, Brill, 2006, p. 37-72. 

BLOCKMANS, WIM e HOPPENBROUWERS, PETER, Introdução à Europa Medieval: 300-1550, 

Rio de Janeiro, Forense/GEN, 2012. [original Eeuwen des Onderscheids: een Geschiedenis 

van Middeleeuws Europa, Amsterdam, Bert Bakker, 2002] 

BÖCKENFÖRDE, ERNST-WOLFGANG, História da Filosofia do Direito e do Estado: 

Antiguidade e Idade Média, trad. Adriana Beckman Meirelles, Porto Alegre, Fabris, 2012 

[original: Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie: Antike und Mittelalter, Tübingen, 

Mohr Siebeck, 2002]. 

BÖTTCHER, CARLOS ALEXANDRE, História da Magistratura: O Pretor no Direito Romano, 

São Paulo, LCTE, 2011 

BRENNAN, T. C. [TERRY COREY], The Praetorship in the Roman Republic, 2 vol., Oxford, 

OUP, 2000.  

BREMER, FRAZ PETER, Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt, 2 vol. Leipzig, B. 

G. Teubner, 1896.  

BRETONE, Mario, Tecniche e ideologie del giuristi romani, 2ª ed., Napoli, Ed. Scientifiche 

Italiane, 1982 (1ª ed. 1971). 

BRUNT, P. A. [PETER AHSBURY], Italian Manpower: 225 B.C. – A.D. 14, Oxford, 

Clarendon, 1971.  

BRUNT, P. A. [PETER AHSBURY], Lex de imperio Vespasiani, in JRS 67 (1977), p. 95-116.  

BRUTTI, MASSIMO, Il dialogo tra giuristi e imperatori, in MAROTTA, VALERIO – STOLFI, 

EMANUELLE (a cura di), in Ius Controversum e processo fra tarda Repubblica ed età dei 

Severi: Atti del Convegno (Firenze, 21-23 ottobre 2010), Roma, L’Erma di Bretschneider, 

2012, p. 97-204.  

CALASSO, FRANCESCO, Medio evo del Diritto: I. Le Fonti, Milano, Giuffrè, 1954.  



391 

 

CALASSO, FRANCESCO, I Glossatori e la teoria della sovranità: studi di diritto comune 

pubblico, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1957.  

CALASSO, FRANCESCO Il diritto comune come fatto spirituale in RISG 6 (2015), p. 3-40 

(orig. CALASSO, F., Introduzione al diritto comune, Milano, Giuffrè, 1951, p. 137-180).  

CANNATA, CARLO AUGUSTO, Profilo istituzionale del processo privato romano, 2 vol., 

Torino, Giappichelli, 1980-1982.  

CANNING, JOSEPH, The Political Thought of Baldus de Ubaldis, (1ª ed. 1987), Cambridge, 

CUP, 2003.  

CAPOGROSSI COLOGNESI, LUIGI, Storia di Roma tra diritto e potere, 2ª ed., Bologna, il 

Mulino, 2014 [1ª ed. 2009]. 

CAPPELLINI, PAOLO, Dal diritto romano al diritto privato moderno, in Aldo Schiavone (a 

cura di), Diritto privato romano: um profilo storico, Einaudi, 2002, p. 453-474.  

CARPINTERO, FRANCISCO, ‘Mos italicus’, ‘mos gallicus’ y el Humanismo racionalista. Una 

contribución a la historia de la metodología jurídica, in Ius Commune 6 (1977), Frankfurt 

am Main, Vittorio Klostermann, p. 108-171.  

CARVALHO, FRANK VIANA, O Pensamento Político Monarcômaco: da limitação do poder 

real ao contratualismo, Tese (Doutorado em Filosofia), Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2007.   

CASCIONE, COSIMO, Tresviri capitales: storia di una magistratura minore, Napoli, 

Scientifica, 1999.  

CAVANNA, ADRIANO, Storia del diritto in Europa: le fonti e il pensiero giuridico, vol. I (Il 

pensiero giuridico), Milano, 1982.  

CHAUVIRE, ROGER, Jean Bodin: auteur de la « République », Paris, Ancienne Honoré 

Champion, 1914.  

CHURCH, WILLIAM FARR, Constitutional Thought in Sixteenth-Century France: A Study in 

the Evolution of Ideas, New York, Octagon 1969.  

CORNELL, T. J. [TIMOTHY], The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age 

to the Punic Wars (c. 1000-264 BC), London, Routledge, 1995.  

CORREIA, ALEXANDRE; CORREIA, ALEXANDRE AUGUSTO; SCIASCIA, GAETANO, Manual de 

Direito Romano Vol. 2: Institutas de Gaio e de Justiniano vertidas para o português, em 

confronto com o texto latino, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1955.  

COSTA, MARTA NUNES DA, Origens do Conceito de soberania: diálogo entre Bodin e 

Althusius, in Filosofia Moderna Contemporânea v. 2, n. 2 (2014), p. 70-79.  

COSTA, PIETRO, Semantica e storia del pensiero giuridico. QF 1 (1972), Milano, Giuffrè, 

vol. 1, 1972, p. 45-87.  

COSTA, PIETRO, Iurisdictio: semantica del potere politico nella reppublica medievale 

(1100-1433), 2ª ed., Milano, Giuffrè, 2002 [1ª ed. Milano, Giuffrè, 1969].  

COSTA, PIETRO, Soberania, representação, democracia: ensaios de história do pensamento 

jurídico, trad. Alexander Rodrigues de Castro, Angela Couto Machado Fonseca, Érica 



392 

 

Hartman, Ricardo Marcelo Fonseca, Ricardo Sontag, Sergio Said Staut Jr., Walter 

Guandalini Jr., Curitiba, Juruá, 2010.  

CRAWFORD, MICHAEL H. (ed.), Roman Statutes, 2 vols., London, Institutes of Classical 

Studies, 1996 (Bulletin of the Institute of Classical Studies Supplement n. 34).  

CRAWFORD, MICHAEL H., How to create a ‘municipium’: Rome and Italy after the social 

war, in Modus Operandi 42, Supp. 71 (1998), p. 153-161.  

CRESCENZI, VICTOR, Per una semantica della necessitas in alcuni testi giuridici di ius 

commune, in MAZZON, ANTONELLA (a cura di), Scritti per Isa: Raccolta di studi offerti a 

Isa Lori Sanfilippo, Sassoferrato, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2008, p. 263-

290.  

CRESCENZI, VICTOR, Bartolo da Sassoferrato e il problema del potere pubblico, in 

CRESCENZI, VICTOR e ROSSI, GIOVANNI (a cura di), Bartolo da Sassoferrato nella cultura 

europea tra Medioevo e Rinascimento, Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da 

Sassoferrato”, 2015, p. 97-118. 

CRUZ E TUCCI, JOSÉ ROGÉRIO – AZEVEDO, LUIZ CARLOS, Lições de História do Processo 

Civil Romano, São Paulo, RT, 1996. 

CRUZ E TUCCI, JOSÉ ROGÉRIO, Jurisdição e poder: contribuição para a história dos 

recursos cíveis, São Paulo, Saraiva, 1987. 

DAL RI JR., ARNO e NUNES, DIEGO, A tirania como categoria jurídica de governo: a 

construção do ius publicum medieval na obra de Bartolo de Saxoferato, Revista Justiça Do 

Direito 32, 3 (2019), p. 480-508.  

DAUBE, DAVID, The Peregrine Praetor, in JRS 41 (1951), 

DI PAOLI, ALESSANDRO, Lorenzo Valla ovvero la filosofia della politica nel Rinascimento, 

Roma, F. Bocca, 1872, p. 7-33. 

D’ORS, ÁLVARO – D’ORS, JAVIER [= XAVIER], Lex Irnitana: edición bilíngue, in Cuadernos 

Compostelanos de derecho romano 1 (1988), Santiago de Compostela, Imprensa da Univ. 

de Santiago de Compostela.  

DRUMMOND, ANDREW, Rome in the fifth century II: the citizen community, in ASTIN, A – 

FREDERICKESEN, M. W. – OGILVIE, R. M. – WALBANK, F. W.  (eds.), The Cambridge 

Ancient History. Vol. 7, part 2, the rise of Rome to 220 BBC, 2ª ed., Cambridge, CUP, 

1990.  

DU PLESSIS, PAUL J., Towards the Medieval Law of Hypothec, in CAIRNS, JOHN W. e DU 

PLESSIS, PAUL J. (eds.), The Creation of Ius Commune: from casus to regula, Edimburgh, 

Edimburgh University Press, 2010.  

ECK, WERNER, L’Italia nell’Impero Romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale, 

trad. Klaus Fabian – Silvia Strassi, Bari, EdiPuglia, 1999 [original: Die Staatliche 

Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit, München, C. H. Beck, 1979], 

ECK, WERNER, The growth of administrative posts, in BOWMAN, A. K.; GARNSEY, PETER; 

RATHBONE, DOMINIC (eds.), The Cambridge Ancient History, Vol. 11: the High Empire, 

A.D. 70 – 192, 2ª ed., Cambridge: CUP, 2000, p. 238-265.  



393 

 

ELIAS, NORBERT, O Processo Civilizador, trad. Ruy Jungmann, Rio de Janeiro, Zahar, 

1993, 2 vol. [original Über den Prozess der Zivilisation, Basileia, Falken, 1939]. 

FASOLT, CONSTANTIN, The Limits of History, Chicago, Chicago University Press, 2004.  

FASSÒ, GUIDO, Storia della filosofia del diritto: 1. Antichità e medioevo, Bari, Laterza, 

2001. 

FANIZZA, LUCIA, L’Amministrazione della giustizia nel Principato: aspetti, problemi, 

Roma, L’Erma di Bretschneider, 1999. 

FAORO, DAVIDE (a cura di) et al, L’amministrazione dell’Italia romana: dal I secolo a.C. al 

III secolo d.C., fondamenti, Firenze, Le Monier, 2018.  

FARIA, ERNESTO, Gramática Superior da Língua Latina, Rio de Janeiro, Livraria 

Acadêmica, 1958. 

FELL, ARMAND LONDON, The Classical Four Causes in the Renaissance Art of Law: 

Legislation, Sovereignity, and the State in Marsilius of Padua, Corasius and Bodin, Thesis 

(Doctor of Philosophy), Faculty of Political Science, Columbia University, 1973.  

FIORAVANTI, MAURIZIO, Stato e costituzione, in M. FIORAVANTI (org.), Lo Stato moderno 

in Europa: instituzioni e diritto, Laterza, 2002 

FLORENZANO, MODESTO, Notas sobre tradição e ruptura no Renascimento e na primeira 

Modernidade, in Rev. Hist. 135 (1996), p. 19-30. 

FORCELLINI, EGIDIO Totius Latinitatis Lexicon, 1688-1768, t. II, p. 113-115, v. dico; t. II, 

p. 969-970, v. jus; t. II, p. 228-229; t. II, p. 204-206, v. duco; t. II, p. 203, v. edico e v. 

edictum (e também disponível on-line no Digital Forcellini Project: < 

http://linguax.com/lexica/forc2.php >. Acesso: 07/01/2020 

FRIER, BRUCE W., The Rise of the Roman Jurists: Studies in Cicero’s “Pro Caecina”, 

Princeton, PUP, 1985.  

GABBA, EMILIO, Rome and Italy in the second century B.C. in ASTIN, A. E.; 

FREDERICKSEN, M. W.; OGILVIE, R. B.; WALBANK, F. W. (eds.), The Cambridge Ancient 

History. Vol 8: Rome and the Mediterranean to 133 BC, 2ª ed., Cambridge, CUP, 1989.  

GAGLIARDI, LORENZO, I collegi giudicanti: ‘decenviri’, ‘centumviri’, ‘septemviri’, 

‘recuperatores’. Idee vecchie e nuove su origini, competenze, aspetti procedurali, in 

GAROFALO, LUIGI (a cura di), Il giudice privato nel processo civile romano: omaggio ad 

Alberto Burdese, t. 2, Padova, CEDAM, 2012, p. 341-383.   

GARGOLA, DANIEL J., The Shape of the Roman Order: The Republic and Its Spaces, 

Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2017.  

GEELHAAR, CLEMENS, Some remarks on the lex de provinciis praetoriis, in Revue 

internationale des droits de l’Antiquité 49 (2002), p. 109-118.  

GILLI, PATRICK, Cidades e Sociedades Urbanas na Itália Medieval: séculos XII-XIV, trad. 

Marcelo Cândido da Silva e Victor Sobreira, Campinas, UNICAMP, 2011 [orig. Villes et 

sociétés urbaines em Italie: milieu XIIe-milieu XIVe siècle, Paris, Armand Colin, 2005]. 

GILMORE, MYRON P., The World of Humanism: 1453-1517, New York, Harper, 1952. 

GILMORE, MYRON P., The Jurisprudence of Humanism, in Traditio 17 (1961), p. 493-501.  

http://linguax.com/lexica/forc2.php


394 

 

GILMORE, MYRON P., Argument from Roman Law in political thought, 1200-1600, 3ª ed., 

New York, Russell & Russell, 1967 [1ª ed. 1941]. 

GILSON, ÉTIENNE, A Filosofia na Idade Média, trad. Eduardo Brandão, São Paulo, Martins 

Fontes, 2001. [original: La Philosophie au Moyen Áge, Paris, Payot, 1986].  

GIRARD, P. F. [PAUL FREDERIC], Histoire de l’organisation judiciaire des romains, Paris, 

Arthur Rousseau, 1901. 

GRAEVIUS, JOHANNES GEORGIUS [GRAEF, JOHAN GEORG], Thesaurum Antiquitatum 

Romanarum et Historiarum Italia, Leiden, Pieter van der A., 1704-1725, 9 vol. 

GRANDAZZI, ALEXANDRE, As Origens de Roma, trad. Christiane Gradvohl Colas, São 

Paulo, UNESP, 2010, p. 166 (orig. Les Origines de Roma, Paris, Presses Univ. de France, 

2003). 

GRENDLER, PAUL F., Humanism: Ancient Learning, Criticism, Schools and Universities, in 

MAZZOCO, ANGELO (ed.), Interpretations of Renaissance Humanism, London, Brill, 2006, 

p. 73-96. 

GROSSI, PAOLO, Un diritto senza Stato (la nozione di autonomia come fondamento della 

costituzione giuridica medievale), in QF 25 (1996), Milano, Giuffrè, p. 267-284. [trad. 

port. Um Direito sem Estado: a noção de autonomia como fundamento da constituição 

medieval, trad. Felipe Pante Lemos de Campos, in Revista Jurídica da Presidência v. 1, n. 

123 (2019), p. 20-41. 

GROSSI, PAOLO, L’Ordine Giuridico medievale, 8ª ed., Roma-Bari, Laterza, 2001 [trad. 

port. A Ordem Jurídica Medieval, São Paulo, WMF Martins Fontes, 2014].  

GROSSI, PAOLO, Mitologias jurídicas da modernidade, 2ª ed., trad. Arno Dal Ri Júnior, 

Florianópolis, FUNJAB, 2007 [original: Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 

Giffrè, 2001]. 

GROSSI, PAOLO, O Direito entre poder e ordenamento, trad. Arno Dal Ri Júnior, Belo 

Horizonte, Del Rey, 2010.  

GUARINO, ANTONIO, Salvius Iulianus: Profilo biobibliografico, Catania, G. Crisafulli, 

1946.  

GUARINO, ANTONIO, L’esegesi delle fonti del diritto romano (a cura di Luigia Labruna), 

Napoli, 1968.  

GUARINO, ANTONIO, Storia del Diritto Romano, 8ª ed., Napoli, Jovene, 1990. 

GUARINO, ANTONIO, La leggenda sulla codificazione dell’editto e la sua genesi, in Pagine 

di diritto Romano, vol. IV, Napoli, Giovene, 1994, p. 253-266 [orig. 1951].  

GUARINO, ANTONIO, La pretesa codificazione dell’editto, in Pagine di diritto Romano, vol. 

IV, Napoli, Giovene, 1994, p. 218-252 [orig. 1953].  

GUARINO, ANTONIO, Gaio e l’“Edictum Provinciale”, in Pagine di diritto Romano, vol. 

IV, Napoli, Giovene, 1994, p. 279-295 [orig. 1969]. 

OTTO REITZIUS, GULLIELMUS – NANNIS, PETRUS – DE CORTE, JACQUES – THOL, PIETER VAN 

– THOL, OTTHO VAN, Theofilou Antikensoros Ta heuriskomena. Theophili Antecessoris 



395 

 

Paraphrasis Graeca Institutionum Cesarearum, Den Haag [Haia], apud Fratres Ottonem et 

Petrum Thollius, 1751.  

HASKINS, CHARLES HOMES, The Renaissance of the Twelfth Century, New York, HUP, 

1927.  

HALLEBEEK, JAN, Structure of Medieval Roman Law in PIHLAJAMÄKI, HEIKKI – DUBBER, 

MARKUS e GODFREY, MARK, The Oxford European Legal History, Oxford, OUP, 2018, p. 

286-308.  

HARRIES, JILL DIANA. Cicero and the Jurists: From Citizens’ Law to the Lawful State, 

London, Duckworth, 2006. 

HASSAL, MARK – CRAWFORD, MICHAEL H. – REYNOLDS, JOYCE, Rome and the Eastern 

Provinces at the End of the Second Century B.C., in JRS 64 (1974), p. 192-220.  

HESPANHA, ANTÒNIO MANUEL, Cultura Jurídica Europeia: síntese de um milénio, 

Coimbra, Almedina, 2012.  

HONORÉ, ANTHONY MAURICE [= TONY HONORÉ], Gaius. A Biography, Oxford, Clarendon, 

1962-a. 

HONORÉ, TONY, The Severan Lawyers. A Preliminary Survey, in SDHI (1962-b), p. 162-

232. 

HONORÉ, TONY, Word Frequencies and the Study of Roman Law, in CLJ 30.2 (1972), p. 

280-293.  

HONORÉ, TONY, Tribonian, Ithaca, Cornell UP, 1978.  

HONORÉ, TONY, Ulpian: Pioneer of Human Rights, 2ª ed., Oxford, OUP, 2002 (1ª ed. 

1982).  

HONORÉ, TONY, Emperors and Lawyers with a Palingenesia of Third-Century Imperial 

Rescripts 193–305 AD, 2ª ed., Oxford, OUP, 1994 (1ª ed. London, 1981).  

JONES, A. H. M. (ARNOLD HUGH MARTIN), Studies in Roman Government and Law, 

Oxford, Blackwell, 1960.  

JESÚS VALLEJO [JESÚS VALLEJO DE LA RIGUIERA], Power Hierarchies in Medieval 

Juridical Thought: An Essay in Reintrepretation, in Ius Commune 19 (1992), Frankfurt am 

Main: Vittorio Klostermann. 

KANTOROWICZ, HERMANN, The poetical sermon of a mediaeval jurist, Journal of the 

Warburg Institute, v. 2, n. 1 (jul.1938), p. 22-41. 

KANTOROWICZ, ERNST H. z, The King Two Bodies: A Study in Mediaeval Political 

Theology, 7a ed., Princeton, Princeton University Press, 1997.  

KASER, MAX, Römische Rechtsgeschichte, 2ª ed., Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 

1967 (trad. ital. Storia del Diritto Romano, trad. Remo Martini, Milano, Cisalpino, 1977). 

KASER, MAX –HACKL, KARL, Das römische Zivilprozessrecht, 4ª ed., C. H. Beck, 1996.  

KNAPP, P. C., Festus 262L and praefecturae in Italy, Pavia, in Ath. 58.1 (1980), p. 14-38.  

KELLEY, DONALD R., François Baudouin and his Conception of History, in JHI 25.1 

(1964), p. 35-57. 



396 

 

KELLEY, DONALD R., Legal Humanism and the Sense of History, in SIR 72.13 (1966), p. 

184-199. 

KELLEY, DONALD R., Budé and the First Historical School of Law, in The American 

Historical Review 72, n. 3 (1967), p. 807-834.  

KELLY, J. M. [JOHN MAURICE], Studies in the Civil Judicature of the Roman Republic, 

Oxford, Clarendon, 1976. 

KEOHANE, NANNERL O., Philosophy and the State in France: The Renaissance to the 

Enlightment, New Jersey, Princeton University Press, 1980. 

KISCH, GUIDO, Humanistic Jurisprudence, in SIR 72.8 (1961), p. 71-87. 

KOSELLECK, REINHART, Crítica e Crise: uma contribuição à patogênese do mundo 

burguês, trad. Luciana Villa-Boas Castelo-Branco, Rio de Janeiro, EdUERJ-Contraponto, 

1999 [original: Kritik und Krise: Ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt, 

München, Verlag, 1959].  

KUNKEL, WOLFGANG, Historia del Derecho Romano, trad. Juna Miquel, Barcelona, Ariel, 

1966 (original: Römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung, 4ª ed., Köln-Graz, Böhlau, 

1964 [1ª ed. 1952]).  

LAFFI, UMBERTO, Rome e le province, 1º tomo: organizzazzione, economia, società, in 

Bologna, Cappelli, 1985 (col. Storia di Roma, vol. XVII).  

LAFFI, UMBERTO, Di nuovo sulla datazione del fragmentum Atestinum, in Ath. 78 (1990), 

p. 167-175.  

LAFFI, UMBERTO, ‘Modus operandi’ in margine ad um’interpretazione del ‘fragmentum 

Atestinum’, in Studi Classici e Orientali 46, n. 1 (1998), p. 153-161. 

LAFFI, UMBERTO, Studi di storia romana e di diritto, Roma, Edizioni di Storia e 

Letteratura, 2001. 

LAMBERTI, FRANCESCA, “Tabulae Irnitanae”: municipalità e “ius romanorum”, Napoli, 

Eugenio Jovene, 1993.  

LEE, DANIEL, Popular Sovereignty in Early Modern Constitutional Thought, Oxford, OUP, 

2016.  

LE GOFF, JACQUES, Os Intelectuais na Idade Média, 3ª ed., trad. Marcos de Castro, Rio de 

Janeiro, José Olympio, 2010 [orig. Les Intellectuels au Moyen Ages, Paris, Seuil, 1957]. 

LEIFER, FRANZ, Die Einheit des Gewaltgedankens im römischen Staatsrecht, München, 

Duncker & Humboldt, 1914. 

OTTO LENEL, Das Edictum Perpetuum: Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung, 3 bd., 

Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1927 [1 bd. 1883]. 

LINTOTT, ANDREW, Notes on the Roman Law Inscribed at Delphi and Cnidos, in ZPE 20 

(1976), p. 65-82.  

LINTOTT, ANDREW, The Constitution of the Roman Republic, Oxford, Clarendon, 1999. 



397 

 

LLOYD, HOWELL A., Sovereignity: Bodin, Hobbes, Rousseau in Revue Internationale de 

Philosophie, v. 45, n. 179 (1991), p. 353-379.  

LLOYD, HOWELL A. (ed.), The Reception of Bodin, Leiden/Oxford, Brill, 2013.  

LLOYD, HOWELL A., Jean Bodin, ‘This Pre-eminent Man of France’: An Intellectual 

Biography, Oxford, Oxford University Press, 2017.  

LOURENÇO, FREDERICO, Nova Gramática do Latim, Lisboa, Quetzal, 2019.  

LUHMANN, NIKLAS, Teoria dos Sistemas na Prática: vol. I, Estrutura social e semântica, 

trad. Patrícia Silvia Santos, Petrópolis, Vozes, 2018 [original: Gesellschaftsstruktur und 

Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Suhrkamp, 1980]. 

MADEIRA HÉLCIO MACIEL FRANÇA, História da Advocacia: Origens da profissão de 

advogado no Direito Romano, São Paulo, RT, 2002.  

MAFFEI, DOMENICO, Gli inizi dell’umanesimo giuridico, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1972 [1ª 

ed. 1956]. 

MAITLAND, FREDERIC WILLIAM (ed.), Preface, in Years Books of Edward II, Vol. I: 1 & 2 

Edward A.D. 1307-1309, London, 1903.  

MAGALHÃES, JULIANA NEUENSCHWANDER, Formação do Conceito de Soberania: História 

de um Paradoxo, São Paulo, Saraiva, 2016.  

MAGANZANI, LAURETTA, Juridiction romaine et autonomie locale dans les provinces au 

dernier siècle de la République, in RHDFE 85.3 (2007), p. 353-373.  

MALAVOLTA, MARIANO, Sulla clausola discrezionale della c.v. lex de imperio Vespasiani, 

in Simblos 5 (2008), p. 15-129.  

MANNORI, LUCA, Per una ‘preistoria’ della funzione amministrativa: cultura giuridica e 

attività dei pubblici apparati nell’età del tardo diritto comune, in QF 19 (1990), Milano, 

Giuffrè, p. 323-504.  

MANTOVANI, DARIO, Les clauses ‘sans précédents’ de la Lex de imperio Vespasiani: Une 

interprétation juridique, in CCGG 16 (2005), p. 25-43. 

MANTOVANI, DARIO, Lex ‘regia’ de imperio Vespasiani. Il ‘vagum imperium’ e la legge 

costante, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI – ELENA TASSI SCANDONE (a cura di), La Lex de 

Imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi (Atti del Convegno, 20-22 novembre 2008), Roma, 

L’Erma di Bretschneider, 2009-b, p. 125-155. 

MANTOVANI, DARIO, “Quaerere”, “quaestio”. Inchiesta lessicale e semantica, in Index 37 

(2009), Napoli, Jovene, p. 25-67. 

MARCHI, EDUARDO C. SILVEIRA, A “Garota de Âncio” e o instituto jurídico do tesouro, in 

Estudos de Direito Civil: a garota de Âncio, a Nua Propriedade, a Causa Curiana e o 

Soneto de Fidelidade, São Paulo, Saraiva, 2013.  

MARENBON, JOHN, Logic before 1100: the latin tradition, in DOV. M. GABBAY e JOHN 

WOODS (ed.), Handbook of the History of Logic: Mediaeval and Renaissance Logic, 2008, 

p. 1-64. 

MARTINO, FRANCESCO DE, La giurisdizione nel diritto romano, Padova, CEDAM, 1937.  



398 

 

MARTINO, FRANCESCO DE, Storia della costituzione romana, 2ª ed., Napoli, Jovene, 1972-

1975 [1ª ed. 1951-1972]. 

MCNEIL DAVID O., Guillaume Budé and Humanism in the Reign of Francis I, Genève, 

Droz, 1975.  

MESNARD, PIERRE, Jean Bodin a Toulouse in Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 

vol. 12.1 (1950), p. 31-59.    

MESNARD, PIERRE, La Filosofia Política en el Siglo XVI, trad. desc. Guatemala, 

Universidade de Puerto Rico, 1956 [original L’essor de la philosophie au XVIe siècle, 

Paris, Boivin, 1936].  

MESNARD, PIERRE, Jean Bodin en la Historia del Pensamiento, Madrid, Instituto de 

Estudios Politicos, 1962.   

METZGER, ERNEST, Agree to Disagree: Local Jurisdiction in the Lex Irnitana, in 

BURROWS, A. – JOHNSTON, D. – ZIMMERMANN, R. (eds.), Judge and Jurist: Essays in 

Memoir of Lorde Rodger of Earlsferry, Oxford, OUP, 2013, p. 207-225. 

MIGLIETTI, SARA, Tra pubblico e privato. Osservazioni sul pensiero etico e politico di Jean 

Bodin, Tesi di laurea specialistica (Filosofia e forme del sapere), Università di Pisa, 2008. 

Disponível em: < https://etd.adm.unipi.it/t/etd-06102008-184954/ >. Acesso: 16/05/2019. 

MIGLIETTI, SARA, Introduzioni in BODIN, JEAN Methodus ad Facilem Historiarum 

Cognitionem. Ed. Sara Miglietti, Pisa, Edizioni della Normale, 2013, p. 5-58.   

MIREILLE, CORBIER, Les circonscriptions judiciaires de l'Italie de Marc-Aurèle à Aurélien, 

in Mélanges de l'École française de Rome, Antiquité, t. 85, n. 2 (1973). 

MOMMSEN, THEODOR, Abriss des römischen Staatsrechts, Leipzig, Verlag, 1893 (trad. ital. 

Disegno de Diritto Pubblico Romano, trad. Pietro Bonfante, Milano, Francesco Vallardi, 

1893).  

MOMMSEN, THEODOR, Römisches Strafrecht, Leipzig, Von Ducker & Humblot, 1899 (trad. 

esp. Derecho Penal Romano, 2ª ed., trad. Pedro Dorado Montero, Madrid, Temis, 1999). 

MORAES, BERNARDO BISSOTO QUEIROZ DE, Manual de Introdução ao Digesto, São Paulo, 

YK, 2017. 

MOUSOURAKIS, GEORGE, A Legal History of Rome, New York, Routledge, 2007.  

NÖRR, DIETER, Pomponio o ‘della intelligenza storica dei giuristi romani’. Con una ‘nota 

di lettura’ di Aldo Schiavone, a cura di Michele Antonio Fino ed Emanuele Stolfi, in 

Rivista di Diritto Romano 2 (2002), p. 167-254. 

NUNES, SILVIO GABRIEL SERRANO, As Origens do Constitucionalismo Calvinista e o 

Direito de Resistência: a legalidade bíblica do profeta em John Konx e o contratualismo 

secular do jurista em Theodóre de Bèze, Tese (Doutorado em Filosofia), Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2017.   

ORESTANO, RICCARDO, L’appello civile in diritto romano: corso di diritto romano, 2ª ed., 

Torino, Giappichelli, 1966 [1º ed. 1953]. 



399 

 

ORESTANO, RICCARDO, Introduzione allo studio storico del diritto romano, 2. ed., Bologna, 

Il Mulino, 1961.  

ORESTANO, RICCARDO, Il ‘problema delle persone giuridiche’ in Diritto Romano, Torino, 

Giappichelli, 1968 

OSLER, DOUGLAS J., Humanist Philology and the Text of Justinian’s Digest, in DU PLESSIS, 

PAUL J. e CAIRNS, JOHN W., Reassessing Legal Humanism and its Claims: Petere Fontes?, 

Edinburgh, Edinburgh University Press, 2016, p. 41-56.  

OVERFIELD, JAMES H., Humanism and Scholasticism in Late Medieval Germany, New 

Jersey, Princeton University Press, 1984. 

PAGNIN, BENIAMINO, La ‘littera Bononiensis’: studio paleografio, in Ricerche Medievale, 

10-12 (1975-1977), p. 93-168. Disponível em Monumenta Germinae Historica: < 

http://www.mgh.de/ >. Acesso: 30.01.2019.  

PALAZZOLO, NICOLLA, Processo Civile e politica giudiziaria nel Principato: lezioni di 

diritto romano, 2ª ed., Torino, Giappichelli, 1991 [1ª ed. 1980]. 

PALMER, ROBERT E. A., The Archaic Community of the Romans, Oxford, CUP, 1970.  

PANI, MARIO, L’imperium de Principe, in CAPOGROSSI COLOGNESI, L. – SCANDONE, E. T. 

(a cura di), La Lex de Imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi (Atti del Convegno, 20-22 

novembre 2008), Roma, L’Erma di Bretschneider, 2009.  

PANI, MARIO, Il costituzionalismo di Roma antica, Roma, Laterza, 2010. 

PAIS, ETTORE, Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, vol. I, Roma, Loescher, 

1915. 

PECK, HARRY THURSTON, A History of Classical Philology: From the Seventh Century 

B.C. to the Twentieth Century A.D., New York, Macmillan Co., 1911. 

PENGUILLY, THOMAS, Le juriste et le philologue. Enjeux et formes des rivalités entre André 

Alciat et Guillaume Budé à travers leurs correspondances, in GAVOILLE, ELISABETH –

UILLAUMONT, FRANÇOIS (eds.), Conflits et polemiques dans l’épistolaire, Paris, Tours, 

2015, p. 468-483. 

PENNINGTON, KENNETH, Lotharius of Cremona, in Bulletin of Medieval Canon Law 20 

(1990), p. 43-50.  

PENNINGTON, KENNETH, Odofredus and Irnerius, in RIDC 28 (2017), p. 43-50.  

PIANO MORTARI, VINCENZO, Il potere sovrano nella dottrina giuridica del secolo XVI, 

Napoli, Liguori, 1973. 

PIANO MORTARI, VINCENZO, Cinquecento giuridico francese: lineamenti generali, Napoli, 

Liguori, 1990. 

PILATI, JOSÉ ISAAC, Propriedade e Função Social na Pós-Modernidade, 2ª ed., Rio de 

Janeiro, Lumen Juris, 2012. 

PILATI, JOSÉ ISAAC, Digesto de Justiniano. Livro Segundo: Jurisdição, Florianópolis, 

FUNJAB/EdUFSC, 2013.  



400 

 

PINA POLO, FRANCISCO – FERNÁNDEZ, ALEJANDRO DÍAZ, The Quaestorship in the Roman 

Republic, Berlin, De Gruyter, 2019.  

POZZOBON, ALBERTO, Le regulae iuris e la ricostruzione del diritto per principi: il 

paradigma canonistico del Tractatus de regulis iuris (1733) di A. Reiffenstuel, Tesi 

(Dottorato di ricerca) – Università degli Studi di Padova, Padova, 2013.  

PUGLIESE, GIOVANNI, Il processo civile Romano: I, le legis actiones, Roma, Ricerche, 

1962. 

QUINE, WILLARD VAN ORMAN, Dois Dogmas do Empirismo, in De um Ponto de Vista 

Lógico, trad. Antonio Ianni Segatto, São Paulo, UNESP, 2011. [Original: From a logic 

point of view: 9 logical-philosophical essays, Harvard, Harvard University Press, 1953]. 

RAMOS, FELIPE DE FARIAS, A modernidade jurídica e o jusnaturalismo moderno: a 

superação da experiência medieval e a constituição de um novo paradigma, in Captura 

Criptica (4), 1, jan./dez. 2013, p. 241-257. 

RIBAS-ALBA, JOSÉ MARIA, La Lex Irnitana: Estructura Politica y aspectos 

jurisdiccionales, in Estudios de derecho romano e historia del derecho comparado: 

trabajos en homenaje a Ferran Vals I Taberner, Málaga, Univ. de Málaga, 1991, p. 5419-

5455. 

RICHARDSON, JOHN S., Roman provincial administration: 227 BC to AD 117, London, 

Bristol Classical Press, 2001. 

RISCAL, SANDRA APARECIDA, O conceito de Soberania em Jean Bodin: um estudo do 

desenvolvimento das ideias de administração pública, governo e Estado no século XVI, 

Tese (Doutorado em Educação), Faculdade de Educação, Universidade Estadual de 

Campinas, 2018. Disponível em: < 

http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/251407 >. Acesso: 15/06/2019. 

ROBLES, JUAN RAMÓN, Magistrados, Jueces y Árbitros en Roma: Competencia civil y 

evolución, Madrid, Dykinson, 2019. 

RODGER, ALAN, Jurisdictional Limits in the Lex Irnitana and the Lex de Gallia Cisalpina, 

in ZPE 110 (1996), p. 189-206.  

ROLDÁN, MIGUEL DEL PINO, Nueva traducción de la Lex Flavia Malacitana, in Mainake 23 

(2001), p. 51-70.  

ROSA, ALBERTO ASOR, Storia europea della letteratura italiana: I. Le origini e il 

Rinascimento, Turim, Einaudi, 2009. 

ROSA, ALBERTO DALLA, Ductu auspicioque: per una riflessione sui fundamenti religiosi 

del potere magistratuale fino all’epoca augustea, in SCO 49 (2003), 

ROSSI, GIOVANNI, Valla e il diritto: L’epistola contra Bartolum e le Elegantiae. Percorsi di 

ricerca e proposte interpretative, in REGOLIOSI, MARIANGELA (a cura di), Pubblicare il 

Valla, Firenze, Polistampa, 2008, p. 507-599.   

ROSSI, GIOVANNI, François Hotman vs. Triboniano: una critica radicale al diritto romano 

nella Francia del XVI secolo, in QF 44 (2015), t. 1, Milano, Giuffrè, p. 253-299.  



401 

 

ROSSI, GIOVANNI, Valla e il Diritto; L’Epistola contra Bartolum e le Elegantiae. Percorsi 

di cerca e proposte interpretative, in REGOLIOSI, MARIANGELA (a cura di), Pubblicare il 

Vallai, Firenze, Polistampa, 2008, p. 507-599. 

ROSSI, GIOVANNI, Letture umanistiche del Digesto lungo il XV secolo: Da Valla a 

Poliziano, in MANTOVANI, DARIO – PADOA SCHIOPPA, , Interpretare il Digesto: storia e 

metodi, Pavia, CEDANT, 2014, p. 311-370.  

ROSSI, GIOVANNI, La lezione metodologica di Andrea Alciato: filologia, storia e diritto nei 

‘Parerga’, in ROLLET, ANNE e ROLLET, SHÉPANE (eds.), Andrea Alciat (1492-1550): un 

humaniste au confluent des savoirs dans l’Europe de la Renaissance, Turnhout Brepols, 

2013, p. 145-164. 

ROSSI, GUIDO, Deconstructing Iurisdictio: The Adventures of a Legal Category in the 

Hands of the Humanist Jurists, in DU PLESSIS, PAUL J. e CAIRNS, JOHN W., Reassessing 

Legal Humanism and its Claims: Petere Fontes?, Edinburgh, Edinburgh University Press, 

2016, p. 59-87.  

RUDORFF, AUGUST FREDERICK, De iuris dictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua 

sunt, Leizpig, apud Hirzelium, 1869.  

SANTALUCIA, BERNARDO, Diritto e processo penale nell’antica Roma, 2ª ed., Milano, 

Giuffrè, 1998 [1ª ed. 1989].  

SANTALUCIA, BERNARDO, Studi di diritto penale romano, Roma, L’Erma di Bretschneider, 

1994.  

SANTALUCIA, BERNARDO, La giustizia penale in Roma antica, Bologna, il Mulino, 2013. 

SANCHI, LUIGI-ALBERTO, Guillaume Budé et la lengue juridique in RHDFE 93.4 (2015), p. 

487-501. 

SANCHI, LUIGI-ALBERTO, Per la ricezione di Poliziano in Francia: spunti dall’opera 

erudita di Guillaume Budé, in Archivum Mentis 3 (2014), p. 233-246. 

SANDYS, JOHN EDWIN, A History of Classical Scholarship, vol. II: From the Revival of 

Learning to the End of the Eighteenth Century (in Italy, France, England, and the 

Netherlands), Cambridge, CUP, 1908. 

SAVIGNY, FRIEDRICH CARL VON, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, 

Heidelberg Mohr, 1815-1831, 7 vol.  

SCHIAVONE, ALDO (a cura di), Storia giuridica di Roma, Torino, Giappichelli, 2016.  

SCHIAVONE, ALDO, Ius: l’invenzione del diritto in Occidente, 2ª ed. Roma, Giulio Einaudi, 

2017 [1ª ed. 2005]. 

SCHIOPPA, ANTONIO PADOA, História do direito na Europa: da Idade Média à Idade 

Contemporânea, trad. Marcos Marcionilo, São Paulo, WMF Martins Fontes, 2014 

[original: Storia del diritto in Europa, Bologna, Il Mulino, 2007]. 

SCHULZ, FRITZ, History of Roman Legal Science, Oxford, OUP, 1946.  



402 

 

SKINNER, QUENTIN, Fundações do pensamento político moderno, São Paulo, Cia das 

Letras, 1996 [original: The Foundations of the Modern Political Thought, 2 vols. 

Cambridge, CUP, 1978]. 

SCIALOJA, VITTORIO, Procedimiento Civil Romano: ejercicio y defensa de los derechos, 

trad. Santiago Sentis Melendo – Marino Ayerra Redin, Buenos Aires, Europa-America, 

1954 [original: Procedura civile romana, Roma, F. illi Pallotta, 1894]. 

SENELLART, MICHEL, As Artes de Governar: do regimen medieval ao conceito de governo, 

trad. Paulo Neves, São Paulo, Ed. 34, 2006 [original Les artes de gouverner, Paris, Ed. 

Seuil, 1995].  

SERRAO, FELICIANO, La “iurisdictio” del pretore peregrino, Milano, Giuffré, 1954.  

SERRAO, FELICIANO, Il modello di costituzione, in A. SCHIAVONE (a cura di), Storia 

giuridica di Roma, Torino, Giappichelli, 2016. 

SISANI, SIMONE, istituzioni municipali: legislazione e prassi tra il I secolo a.C. e l’età 

flavia, in CAPOGROSSI COLONESI, L. – LO CASCIO, E. – TASSI SCANDONE, E (a cura di), 

L’Italia dei Flavi. Atti del Convegno, 4-5 ottobre 2012, Roma, L’Erma di Bretschneider, 

2016, p. 9-55.  

SISANI, SIMONE, Le magistrature locali delle comunità municipali di ambito provinciale: 

uno studio sulla diffusione del quattuorvirato e del duovirato tra l’età tardo-reppublicana 

e l’età imperiale, in Gerión 36.1 (2018), p. 41-77.  

SMITH, C. J. [CHRISTOPHER JOHN], The Roman Clan: The Gens from Ancient Ideology to 

Modern Anthropology, Cambridge, CUP, 2006.  

STEIN, PETER, Roman Law in European History, Cambridge, CUP, 1999. 

STOLFI, EMANUELE, I segni di una tecnica. Alcune considerazioni attorno a rigore 

terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani, in AUPA 59 

(2016), p. 113-149.  

STEEL, CATHERINE, The Lex Pompeia de provinciis of 52 B.C.: A Reconsideration, in 

Historia 61.1 (2012), p. 83-93. 

STRAUMANN, BENJAMIN, Crisis and Constitutionalism: Roman Political Thought from the 

Fall of the Republic to the Age of Revolution, New York, OUP, 2016. 

SYME, RONALD, Three Jurists, in Roman Papers: edited by Anthony R. Birley, Oxford, 

Clarendon, 1979-1991, 7 vols., vol. II, p. 790-804.  

SYME, RONALD, Lawyers in Government: the case of Ulpian, in Roman Papers: edited by 

Anthony R. Birley, Oxford, Clarendon, 1979-1991, 7 vols., vol. III, p. 863-868.  

TEIXEIRA, FELIPE CHARBEL, Timoneiros: retórica, prudência e história em Maquiavel e 

Guicciardini, Campinas, Unicamp, 2010.  

TIERNEY, BRIAN, Religion, Law and the growth of constitutional thought, 1150-1650, 

Cambridge, CUP, 1982. 

TORRENT, ARMANDO, La ‘iurisdictio’ de los magistrados municipales, Salamanca, 

Gráficas Europa, 1970 



403 

 

TUCK, RICHARD, Jean Bodin in The Sleeping Sovereign: The Invention of Modern 

Democracy, Oxford, OUP, 2016, p. 1-62.  

TUORI, KAIUS, Hadrian’s Perpetual Edict: Ancient Sources and Modern Ideals in the 

Making of a Historical Tradition, in JHL 27.3 (2006), p. 219-237. 

TUORI, KAIUS, The Emperor of Law: The Emergence of Roma Imperial Adjudication, 

Oxford, OUP, 2016.  

ULLMANN, WALTER, Law and Politics in the Middle Ages: an introduction to the sources 

of medieval political ideas, New York, CUP, 1975.  

ULLMANN, WALTER, Medieval Foundations of Renaissance Humanism, Ithaca, Cornell 

University Press, 1977.  

USSANI, VINCENZO SCARANO, L’ars dei giuristi: considerazioni sullo statuto 

epistemologico della giurisprudenza romana, Torino, Giappichelli, 1997.  

VV.AA, Monumenta Germaniae Historica [MGH], München, Bayerische Staatsbibliotek, 

das Deutsche Institut für Erfoschung des Mittelalters, 1826-. Inteiramente disponível em: < 

http://www.mgh.de/ >. Acesso: 10.03.2019.  

VASCONCELLOS, MANOEL DA CUNHA LOPES [= CONSELHEIRO VASCONCELLOS]; MARCHI, 

EDUARDO C. DA SILVEIRA; MORAES, BERNARDO B. QUEIROZ DE; RODRIGUES, DÁRCIO R. 

MARTINS; MADEIRA, HÉLCIO MACIEL FRANÇA, Digesto ou Pandectas do Imperador 

Justiniano, São Paulo, YK, 2017-, 3 vol. 

VALDITARA, GIUSEPPE, Lo stato nella storia nell’antica Roma, Rubbetino, 2008 

VIEHWEG, THEODOR, Tópica e Jurisprudência: uma contribuição à investigação dos 

fundamentos jurídico científicos, 5ª ed., trad. Kelly Susane Alflen da Silva, Porto Alegre, 

Sergio Antonio Fabris, 2009 [original: Topik und Jurisprudenz: ein Beitrag zur 

rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 5ª ed., München, C.H. Beck, 1974.  

VILLEY, MICHEL, A formação do pensamento jurídico moderno, trad. Claudia Berliner, São 

Paulo, Martins Fontes, 2005 [original: La Formation de la pensée juridique moderne, 

Paris, PUF, 1975].  

VINCENTI, UMBERTO, La costituzione di Roma antica, Bari, Laterza, 2017.   

VINCENTI, UMBERTO, Ius publicum: storia e fortuna delle istituzioni pubbliche di Roma 

antica, Napoli, Jovene, 2018.  

VINOGRADOFF, PAUL, Roman Law in Medieval Europe, s.l., Ampere Publishing, 2015 (1ª 

ed. 1909, Oxford, Harper & Brothers).  

WIEACKER, FRANZ, História do Direito Privado Moderno, trad. Antònio Manuel 

Hespanha, 4. ed. Lisboa, Calouste Gulbenkian, 2010 [original: Privatrechtsgeschichte der 

Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, Göttingen, 

Ruprecht].  

WILKS, IAN, Peter Abelard and his Contemporaries, in DOV. M. GABBAY e JOHN WOODS 

(ed.), Handbook of the History of Logic: Mediaeval and Renaissance Logic, 2008, p. 83-

153. 



404 

 

WLASSAK, MORITZ, Römische Prozessgesetze. Ein Beitrag zur Geschichte des 

Formularverfahrens, 2 vol., Leipzig, Duncker & Humblot, 1888-1891. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



405 

 

ÍNDICE DE FONTES 

 

I) FONTES JURÍDICAS 

I.A) FONTES JURÍDICAS PRÉ-JUSTINIANEIAS 

 

LEX XII TABULARAM (LEI DAS XII TÁBUAS) 

 
XII Tab. 1.1, p. 240 

XII Tab. 1.8, p. 238 

XII Tab. 1.9, p.238 

XII Tab. 9.1-2, p. 231, p. 250 

XII Tab. 3.1-6, p. 240 

 

LEGES 
Fragmentum Atestinum (= FIRA I, 20 = RS I, 16), p. 262 

Lex Acilia repetundarum, (= FIRA I, 7 = RS I, 1 = CIL i2, 583), p. 219, 245, 253, 289, 292 

Lex Agraria [Baebia], (= FIRA I, 8 = RS I, 2 = CIL i2, 585), p. 236, 292, 294 

Lex Antonia de Termessibus (FIRA I, 11 = RS I, 19 = CIL i2). p. 266, 294 

Lex coloniae Genetivae Iuliae = Lex Urson. (= FIRA I, 21 = RS I, 25), p. 263, 296, 349 

Lex Cornelia de XX quaestoribus, (= FIRA I, 10), p. 251 

Lex de piratis persequendis, (= FIRA I, 9 = RS I, 12), p. 225 

Lex Iulia agraria = Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia, (= FIRA I, 12), p. 295 

Lex Latina tabulae Bantinae, (= FIRA I, 6), p. 253 

Lex Malacitana, (= FIRA I, 24), p. 309-310 

Lex Rubria de Gallia Cisalpina (= FIRA I, 19), p. 260, 262, 301 

Lex Papiria de sacramentis, (= FIRA I, 2 = RS II, 45), p. 256, 236, 289 

Lex Plaetoria de iurisdictione, (= FIRA I, 3 = RS II, 44) 

Lex Salpensana, (= FIRA I, 23 = CIL II, 253), p. 309, 349 

Tab Heracleensis = Lex Iulia municipalis, (= FIRA I, 13 = RS I, 24 = CIL i2, 593), p. 257, 298 

 

SENATUSCONSULTA 

SC. De Bacchanalibus, p. 235 

 

GAI INSTITUTIONES  

 
Gai. 1.1, p. 333 

Gai. 1.2, p. 341 

Gai. 1.5, p. 361 

Gai. 1.6, p. 341 

Gai. 1.98, p. 234 

Gai. 1.99, p. 234 

Gai. 1.101, p. 234 

Gai. 1.109, p. 342 

Gai. 1.112, p. 201 

Gai. 2.24, p. 238 

Gai. 2.101, p. 101 

Gai. 3.155-162, 

Gai. 3.160, p. 361 

Gai. 3.161, p. 361 

Gai. 3.162, p. 361 

Gai. 4.11, p. 239, 240, 242, 342 

Gai. 4.16, p. 276 



406 

 

Gai. 4.21, p. 240 

Gai. 4.29, p. 240 

Gai. 4.30, p. 240 

Gai. 4.31, p. 255 

Gai. 4.39-44, p. 441 

Gai. 4.11-29, p. 240 

Gai. 4.72, p. 342 

Gai. 4.76, p. 342 

Gai. 4.104, p. 246, p. 267, 268, 290 

Gai. 4.105, p. 255 

Gai. 4.110, p. 342 

Gai. 4.111, p. 342 

Gai. 4.118, p. 342 

Gai. 4.138, p. 242 

 

COLLATIO  
Coll. 1.2 [Paul. 5 sent.], p. 226 

Coll. 1.3 [Ulp. 7. de off. proc.] (= FIRA II, p. 544-545), p. 226 

 

VATICANA FRAGMENTA  
Vat. Frag. 197-198, p. 267 

Vat. Frag. 173-211, p. 276 

Vat. Frag. 232, p. 280 

 

 

I.B) FONTES JUSTINIANEIAS 

CORPUS IURIS CIVILIS 

INSTITUTIONES 

I. 1.2.5, p. 3.6.1 

I. 1.2.7, p. 305. 

I. 1.2.58, p. 305 

I. 2.1.39, p. 11 

I. 2.23.1, p. 276 

I. 2.25pr., p. 276 

I. 3.26, p. 361 

 

DIGESTA 

D. 1.1.7.1, p. 343 

D. 1.1.8, p. 343 

D. 1.1.11, p. 343 

D. 1.2.2.2pr, p. 341 

D. 1.2.2.5, p. 359 

D. 1.2.2.9, p. 340 

D. 1.2.2.10, p. 339 

D. 1.2.2.12, p. 339 

D. 1.2.2.13, p. 341 

D. 1.2.2.19, p. 279 

D. 1.2.2.22, p. 194 

D. 1.2.2.27, p. 339, 341 

D. 1.2.2.28, p. 340 

D. 1.2.2.30, p. 253 

D. 1.2.2.32, p. 340-341 

D. 1.2.2.33, p. 340 

D. 1.2.2.34, p. 340 

D. 1.2.2.43, p. 343 



407 

 

D. 1.2.2.44, p. 335 

D. 1.3.12, p. 347 

D. 1.3.13, p. 343 

D. 1.3.321, p. 53 

D. 1.3.32, p. 52, 360 

D. 1.3.33, p. 360 

D. 1.3.34. p. 360 

D. 1. 3.37, p. 360 

D. 1.10.1.1, p. 278 

D. 1.11.1pr, p. 278 

D. 1.11.2, p. 278 

D. 1.18.11, p. 283 

D. 1.18.12, p. 283 

D. 1.18.14, p. 283 

D. 1.18.17, p. 283 

D. 1.18.19pr, p. 283 

D. 1.18.19.1 p. 283 

D. 1.18.21, p. 283 

D. 1.19.1pr., p. 367 

D. 1.19.1.1, p. 280 

D. 1.19.1.2, p. 280.  

D. 1.21.1pr, p. 282, 356 

D. 1.21.1.1, p. 282, 356 

D. 1.21.3, p. 282, 253 

D. 2.1.1, p. 361 

D. 2.1.3, p. 38, 41, 42, 49, 54, 57, 237, 362 

D. 2.1.5, p. 350, 360 

D. 2.1.6, p. 360, 368 

D. 2.1.7, p. 336 

D. 2.1.10, p. 365, 361 

D. 2.1.11pr, p. 344 

D. 2.1.11.2, p. 344 

D. 2.1.16, p. 358, 362, 363, 366, 368 

D. 2.1.17. p. 358, 362, 363, 366, 368 

D. 2.2.3pr, p. 196, 217 

D. 2.4.18, p. 187 

D. 2.15.8pr, P. 357 

D. 2.15.8.18, p. 217 

D. 3.4.6.3, p. 358 

D. 4.2.9.3, p. 358 

D. 4.4.16pr, p. 358 

D. 4.8.7pr, p. 358 

D. 5.1.2.1, p. 361 

D. 12.59-60, p. 361 

D. 21.1.1.2, p. 361 

D. 22.3.5pr, p. 357 

D. 34.1.3, p. 383 

D. 40.5.41.5, p. 361 

D. 41.2.3.23, p. 361 

D. 46.3.88, p. 357 

D. 47.2.57.1, p. 357 

D. 48.5.16(15).6, p. 357 

D. 48.14.1.4, p. 357 

D.48.19.41, p. 357 

D. 49.1.1, p. 270, 272 

D. 49.1.4pr, p. 270, 272 

D. 49.1.5, p. 272 

D. 49.1.7, p. 272 

D. 49.1.14, p. 272 

D. 49.1.23pr, p. 270, 272 



408 

 

D. 49.1.26. p. 270 

D 49.3.1pr, p. 372 

D. 49.2.1.4, p. 273 

D. 49.2.7, p. 293 

D. 49.1.14, p. 283 

D. 49.1.26, p. 283 

D. 49.14.22pr-3, p. 280, 283 

D. 49.14.50, p. 280 

D. 49.15.24, p. 98 

D. 50.13.1pr, p. 284, 348 

D. 50.13.1.1, p. 348 

D. 50.13.1.5, p. 348 

D. 50.13.1.6, p. 348 

D. 50.13.1.12, p. 358 

D. 50.13.1.13, p. 358 

D. 50.16.18, p. 258 

D. 50.16.157.1, p. 330 

D. 50.16.228, p. 345 

D. 50.16.293.2, p. 345 

D. 50.16.239.7, p. 333 

 

CODEX 

C. 1.14, p. 44, 50 

C. 1.14.12pr, p. 74 

C. 1.14.12.3, p. 52 

C. 1.14.14, p. 47, 73 

C. 1.17.1.6, p. 52 

C. 4.56.1, p. 276 

C. 6.54.1, p. 276 

C. 7.37.3, p. 23 

  

 

I.C) FONTES PÓS-JUSTINIANEIAS 

TEOPHILO 

Paraph. 1.2.7, n. 58, p. 305 

 

II) FONTES EPIGRÁFICAS 

CIL i2, 583 = FIRA I, 7 = RS I, 1, p. 219, p. 289,  

CIL i2, 585 = FIRA I, 8 = RS I, 2, p. 292, P. 294 

CIL i2, 589 = FIRA I, 11 = RS I, 19, p. 294 

CIL i2, 592 = FIRA I, 19 = RS I, 28, P. 245-246, 206, 262, 304 

CIL i2, 593 = FIRA I, 13 = RS I, 24, p. 236, 245, 302, 309, 312 

CIL II, 253= FIRA I, 23, p. 309 

 

 

 

 



409 

 

III) FONTES LITERÁRIAS 

AUGUSTUS 

Aug. Res Gestae, 6.1, p. 155 

Aug. Res Gestae, 27.1, p. 284 

Aug. Res Gestae, 6.21, p. 267 

 

CAESAR (CAESAR JULIUS CAESAR) 

Bell. civ. 3.20.1-2, p. 320 

Bell. gall. 6.23.5, p. 327 

Bell. gall. 8.4.2, p. 327 

Bell. gall. 8.23.3, p. 327 

 

CATO 

Agri. 149.2, p. 262 

 

CENSORINUS 

De die nat. 24.3, p. 216, 289 

 

CICERO (MARCUS TULLIUS CICERO) 

Acad. 2.30.97, p. 270 

Acad. Prior. 2.144-144, p. 38 

Att. 4.2.3, p. 202 

Att. 5.14.2, p. 321 

Att. 6.2.5, p. 321 

Brut. 106, p. 219, 226 

Brut. 117, p. 253 

Brut. 151, p. 343 

Caec. 32-40, p. 423 

Caec. 33, p. 255 

Caec. 66, p. 324 

Caec. 76, p. 324 

Caec. 77, p. 324 

Cael. 21, p. 366.  

Clu. 38, p. 253. 

Clu. 39, p. 253.  

Clu. 91, p. 352.  

Clu.148,p. 225.  

Clu 141, p. 226 

Clu. 147, p. 226 

Clu.148, p. 226 

de Or. 1.173, p. 323 

de Or. 1.174-181, p. 255 

de Or. 1.188, p. 324 

de Or. 2.165, p. 229 

de Or. 2.56, p. 359 

Div. 2.42, p. 201 

Dom. 29., p. 255 

Dom. 71, p. 202 

Dom. 130, p. 202 

Dom. 136. p. 202 



410 

 

Fam. 1.1.22, p. 265. 

Fam. 2.13.3, p.321, 367 

Fam. 9.8.1, p. 359. 

Fam. 12.23.3, p. 223 

Fam. 13.14.1, p. 327 

Fam. 14.6.7, p. 265 

Inv. 2.78, p. 226 

Inv. 2.79, p. 225 

Leg. agr. 2.26-27, p. 323 

Leg. 1.3.10, p. 270 

Leg. 2.2.5, p. 263 

Leg. 2.19, p. 201 

Leg. 2.20, p. 201 

Leg. 3.3.6, p. 253 

Leg. 3.4.10, p. 206  

Leg. 2.3, p. 342 

Leg. 3.5, p. 342 

Leg. 3.6, p. 342 

Leg. 3.7, p. 342 

Leg. 3.8, p. 229 

Leg. 3.10, p. 230, 233 

Leg. 3.27, p. 233 

Leg. 33.10, p. 233 

Mil. 78, p. 361 

Mur. 12, p. 240 

Mur. 13, p. 95 

Mur. 14, p. 95 

Mur. 15, p. 95 

Quinc. 20.63-65, p. 323. 

Quinc. 26, p. 323 

Rep. 1.39, p. 12, 101, 159 

Rep. 1.41, p. 333 

Rhet. ad Her. 2.13.19 

Verr. 2.1.157-158, p. 270 

Verr. 2.1.103, p. 270 

Verr. 2.1.108, p. 270. 

Verr. 2.2.39, p. 291 

Verr. 2.3.63, p. 291 

Verr. 2.3.74, p. 291 

 

DIONYSIOS HALICARNASENSIS 

Dion. Halic. Ant. rom. 2.14, p. 184 

Dion. Halic. Ant. rom. 2.14.1-2, p. 184 

Dion. Halic. Ant. rom. 3.61.2, p. 185 

Dion. Halic. Ant. rom. 5.63-69, p. 209 

Dion. Halic. Ant. rom. 6.2, p. 196. 

Dion. Halic. Ant. rom. 7.26.3, p 248 

 

FESTUS - De verborum significatu (ed. Lindsay) 

Fest. 36L, v. conventus, p. 333. 

Fest. 42L v. Curia, p. 201.  

Fest. 47L, v. centumviralia iudicia, p. 256 

Fest. 74L, v. Forum, p. 244.  

Fest. 113L, v. maximus pontifex, p. 200 

Fest. 121L, v. maior magistratus, p. 228 

Fest. 126L, v. municeps, p. 258.  

Fest. 148L, v. minora, P.212 



411 

 

Fest. 152L, v. maximum praetorem, p. 228. 

Fest. 155L, v. municipiu, p. 212 

Fest. 165L, v. nefasti dies, p. 236 

Fest. 176L, v. nundinas, p. 258. 

Fest. 177L, v. nundinas, p.258.  

Fest. 198L, v. ordo sacerdotum, p. 199 

Fest. 200L, v. ordo sacerdotum, p. 199 

Fest. 247L. v parrici(d) quaestores, p. 194 

Fest. 262L, v. Praefecturae, p. 258, 349 

Fest. 310L, v. quaestores, p. 195.  

Fest. 313L, v. quaeso, p. 195.  

Fest. 342L, v. reciperatio, p. 256 

Fest. 468L, v. sacramentum, p. 252, 289 

Fest. 475L, v. sex Vestae sacerdotes, p. 201 

Fest. 516L, v. vindex, p. 236 

 

FRONTINUS 

De aquae. 2.129, p. 227 

De aquae. 97.3-4, p. 22 

De aquae. 97.9, p. 22 

De aquae. 9.3-4, p. 22 

De aquae.103-118, p. 22 

De aquae. 129.5.9-11, p. 22 

Strat. 4.5, p. 329 

 

GELLIUS (AULUS GELLIUS) 

Gel. 5.19, p. 201 

Gel. 16.10.8, p. 221 

Gel. 16.5.3, p. 330 

Gel. 20.10.9, p. 319 

 

HISTORIA AUGUSTA 

H. A. Hadr. 18.1, p. 353 

H. A. Marc. Aur. 10.2, p. 353 

H. A. Marc. Aur. 11.6-10, p. 353 

H. A. Marc. Aur. 12. 4, p. 353 

H. A. Marci. 10, p. 353 

H. A. Carac. 8.1-2, p. 353 

 

ISIDORUS 

Isid. Ety. 5.3.1, p. 13 

Isid. Ety. 11.6.28, p. 67 

 

LIDO (JOHANN LYDOS; JOÃO, O LIDO) 

Lido, Mag. 1.27, p. 251 

Lido, Mag. 1.38, p. 212 

Lido, Mag. 1.39, p. 212 

Lido, Mag. 1.45, p. 217 

 

 



412 

 

LIVIUS (TITUS LIVIUS) 

Liv. 1.8.2-3, p. 319 

Liv. 1.20, p. 194 

Liv. 1.24, p. 319 

Liv. 1.26, p. 319 

Liv. 1.27, p. 19 

Liv. 2.2.10–11, p. 19, 20 

Liv. 2.5. Liv. 2. 23, p. 19 

Liv. 3.43.3, p. 19 

Liv. 3.9.6, p. 19 

Liv. 6.20.11-12, p. 288 

Liv. 6.27.10, p. 288 

Liv. 6.34-35, p. 251 

Liv. 6.34-42, p. 251 

Liv. 6.35.-42, p. 251 

Liv. 6.38.4-9, p. 251 

Liv. 22.35.7, p. 328 

Liv. 22.57.3, p. 328 

Liv. 23.16-18, p. 328 

Liv. 23.21.2, p. 328 

Liv. 23.30.5, p. 328 

Liv. 23.30.18, p. 328 

Lív. 23.32.2-4, p. 328 

Liv. 23.30.5, p. 328 

Liv. 23.30.18, p. 328 

Lív. 23.32.2-4, p. 328 

Liv. 24.44.2, p. 328 

Liv. 24.10.3, p. 328 

Liv. 26.3.9, p. 328 

Liv. 26.16.10-16, p. 328 

Liv. 27.22.3, p. 328 

Liv. 27.23.5-7, p. 328 

Liv. 28.10.9, p. 328 

Liv. 28.11.6, p. 328 

Liv. 29.20.4-11, p. 328 

Liv. 29.20.11, p. 328 

Liv. 36.2.6, p. 328 

Liv. 37.2.1, p. 328 

Liv. 37.50.8, p. 328 

Liv. 38.35.10, p. 328 

Liv. 38.42.5, p. 328 

Liv. 38.60.8, p. 328 

Liv. 39.8.2, p. 328 

Liv. 39.45, p. 328 

Liv. 39.45.4, p. 328 

Liv. 39.45.5, p. 328 

Liv. 40.1.1, p. 328-328 

Liv. 40.18.3, p. 328-328 

Liv. 40.35.8, p. 328 

Liv. 40.44.7, p. 328 

Liv. 40.35.8, p. 328 

Liv. 40.44.7, p. 328 

Liv. 42.10.10, p. 328 

Liv. 42.10.14, p. 328 

Liv. 42.28.6, p. 328 

Liv. 45.12.13, p. 328 

Liv. 45.16.3, p. 328 

Liv. 45.44.2, p. 328 

Liv. Per. 19.10, p. 217 



413 

 

Liv. Per. 20.4, p. 217 

 

 

LUCILIUS 

Luc. 1515W, p. 228, 298, 318 

 

MACROBIUS 

Sat. 1.10.4, p. 268 

Sat. 1.10.23, p. 268 

Sat. 1.16, p. 236 

 

OVIDIUS 

Fasti v. 663-664, p. 236 

 

PLAUTO 

Amph. 153-158, p. 317 

Asin. 127, p. 317 

Bacc. 270-273, p. 317 

Capt. 1.2.11, p. 317 

Curc. 721-722, p. 317 

Epi. 23-24, p. 317 

Epid. 24-28, p. 317 

Pers. 53-69, 316 

Pers. 745-752, p. 316 

Poen. 181-186, p. 317 

Rud. 866-867, p. 317 

Stich. 722-728, p. 317 

Truc. 758, p. 253 

Truc. 836-84, p. 317 

 

PLINIUS MAIUS 

Plin. Nat. hist. 5.95, p. 328 

Plin. Nat. hist. 5.105, p. 238 

Plin. Nat. hist. 5.111, p, 238 

Plin. Nat. hist. 5.126, p. 238 

Plin. Nat. hist. 34.13. p. 194, 351 

 

PLUTARCUS 

Plut. Cam. 12-13, p. 251 

Plut. Numa 10.6, p. 200 

 

POLYBIUS 

Pol. 6.10.7, p. 208 

Pol. 6.12, p. 187 

Pol. 6.13.2, p. 30 

Pol. 6.14.6-8, p. 231 

Pol. 6.15.6, p. 215 

 



414 

 

SALLUSTIUS 

Sal. Cat. 31.4, p. 227 

 

SUETONIUS 

Suet. Aug. 32.2-3, p. 268 

Suet. Aug. 34-37, 270 

Suet. Hadrian. 22.13, p. 276, 279 

Suet. 33.1-3, p. 268.  

 

TACITUS [LUCIUS CORNELIUS TACITUS]  

Tac. Ann. 1.15, p. 32 

Tac. Ann. 1.80, p. 329 

Tac. Ann. 1.2, p. 281 

Tac. Ann. 2.79, p. 329 

Tac. Ann. 6.11.1, p. 196, 233 

Tac. Ann. 6.11.3, p. 277 

Tac. Ann. 6.16, p. 214 

Tac. Ann. 11.22.4, p. 251 

Tac. Ann. 12.59-60, p. 284 

Tac. Ann. 13.28-29, p. 276 

Tac. Ann. 14.4-41, p. 277 

 

SÃO TOMÁS DE AQUINO 

Summa, II-II, q. 5, p. 12 

Summa, I-II, q. 90, p. 12 

Summa, I-II, q. 95, p. 12 

Summa, I-II, q. 97, p. 12. 

De reg. princ. I, 15, p. 44 

 

VALERIUS MAXIMUS 

Val. Max. 2.8.2, p. 217 

Val. Max. 7.7.3-4, p. 273 

Val. Max. 7.7.6, p. 270 

Val. Max. 6.1.10, p. 253 

 

VARRO [MARCUS TERRENTIUS VARRUS] 

Varr. Ling. lat. 5.78, p. 247.  

Varr. Ling. lat. 5.80, p. 228, 298, 318 

Varr. Ling. lat. 5.81, p. 241, p. 253 

Varr. Ling. lat. 5.87, p. 238 

Varr. Ling. lat. 6.25.26, p. 332 

Varr. Ling. lat. 6.30, p. 318 

Varr. Ling. lat 6.61, p. 318  

Varr. Ling. lat 6.88, p. 206 

Varr. Ling. lat 6.90, p. 251 

Varr. Ling. lat 6.91, p. 251 

Varr. Ling. lat 6.92, p. 251 

 

 



415 

 

VELLEIUS [MARCUS VELLEIUS PATERCULUS] 

Vell. 2.118, p. 329 

 

VIRGILIUS 

Virg. Aen. 6.535, p. 366 

 

THE FRAGMENTS OF THE ROMAN HISTORIANS (FRH) 

FRH 5, F15 (M. Porcio Cato), p. 212 

FRH 5, F82 (M. Porcio Cato), p. 272 

FRH 5, F97 (M. Porcio Cato), p. 290 

FRH 5, F100 (M. Porcio Cato), p. 212 

FRH 6, F24 (L. Cass. Hemina), p. 290 

FRH 6, F35 (L. Cass. Hemina), p. 290 

FRH 18, F7 (M. Aemil. Scaurus), p. 212 

FRH 24, F94 (C. Claudius Quadrigarius), p. 212 

FRH 25, F15 (Valério Antias), p. 250 

FRH 26, F5 (Corn. Sisenna) p. 212 

FRH 26, F117 (Corn. Sisenna), p. 212 

FRH 26, F70 (Corn. Sisenna), p. 290 

FRH 54, F2 (C. Caecilius Cornutus), p. 212 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


