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JOSé CaRlOS MOREIRaalVES, Direito Romano, 18.a edição revista, Forense,
Rio de Janeiro, 2018, XXIII- 838 pp.

1. Chega a sua 18.a edição o tradicional manual de direito romano
do professor e Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal
brasileiro, José Carlos Moreira alves. Tendo sua primeira edição
em 1965, quando era editado em dois volumes, trata- se do manual de
direito romano há mais tempo editado no Brasil, sendo responsável
pela formação dos estudantes brasileiros na matéria. a partir da 14.a

edição, de 2007, o manual passa a ser editado em um único volume,
mas sem diminuição de conteúdo. a própria biografia do autor é indí-
cio da importância do manual para o direito brasileiro: nascido em
1933, Moreira alves é professor catedrático aposentado de Direito
Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tendo
permanecido 28 anos como Ministro no Supremo Tribunal Federal.

2. Com sua primeira edição datada dos anos 60, o manual sofreu
atualizações de bibliografia e correções durante suas 18 edições, especial-
mente a partir da unificação dos volumes em 2007. Contudo, sua estru-
tura permanece inalterada, refletindo suas características originais e da
manualística tradicional de direito romano, especialmente da década de
60, como o “Istituzioni di diritto privato romano” de Edoardo Volterra.
Diferentemente de manuais como o “Römisches Privatrecht” de Max
Kaser, atualizado primeiramente por Rolf Knütel e, atualmente, por Se-
bastian lohsse1, que foi profundamente alterado em suas 21 edições, além
de espelhar seus diversos autores, o manual de Moreira alves reflete a sua
autoria única e seus ensinamentos para os estudantes da matéria.

1 MaX KaSER/ROlF KNüTEl/SEBaSTIaN lOhSSE, Römisches Privatrecht - Ein Studienbuch,
21.a ed, München, Beck, 2017.
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3. Com uma curta apresentação da matéria2, inclusive quando à me-
todologia do manual, o autor explica a importância do estudo do direito
romano hoje, bem como a divisão da exposição da matéria no manual.
Em seguida, o manual divide- se em duas partes fundamentais: história
do direito romano e instituições de direito romano. assim, propõe- se
uma abordagem completa do direito romano, trazendo o conteúdo
tratado em disciplinas diversas do curso de graduação em direito. Ou seja,
a primeira parte seria inserida na disciplina de história do direito romano,
com enfoque nos aspectos históricos e seu desenvolvimento. Já a segunda
parte pertence ao programa de instituições de direito romano, trazendo
as figuras jurídicas de direito privado, como eram tratadas pelo direito
romano, respeitando também o seu desenvolvimento cronológico.

4. Por conseguinte, a primeira parte3 trata da história externa do direito
romano, sendo subdividida em seus períodos: a realeza, a república, o prin-
cipado e o dominato. Em cada um desses capítulos, após a explanação dos
fatos históricos do período, o autor trás um item sobre as fontes do direito
do período. Oferece- se, assim, ao leitor, um panorama das fontes do direito
de cada época e de sua evolução durante todo o direito romano. Demons-
tra- se, assim, uma precisão histórica notável no tratamento da matéria. ainda
nessa primeira parte, o último capítulo4 apresenta o destino do direito ro-
mano após Justiniano, seja no oriente como no ocidente. assim, tem- se um
panorama do direito bizantino, bem como trata do renascimento do estudo
do direito romano a partir da Idade Média. apresenta- se, em seguida, um
importante relato de história do pensamento jurídico, trazendo as caracte-
rísticas e evolução das principais escolas jurídicas até a transformação do es-
tudo do direito romano em matéria histórica, com a promulgação do BGB
alemão. Tal capítulo trás ainda relevante introdução à papirologia jurídica5, 

5. Já a segunda e principal parte do manual6 apresenta um trata-
mento detalhado das instituições de direito privado romano. após uma
pequena parte introdutória, com características dos diversos períodos
da história interna do direito romano, segue a divisão criada pelos pan-
dectistas alemães do século XIX para o direito civil7, com parte geral,

2 JOSé CaRlOS MOREIRaalVES, Direito Romano, 18.a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2018, 1-3.
3 J. C. MOREIRa alVES, Direito Romano cit., 4-64.
4 J. C. MOREIRa alVES, Direito Romano cit., 57-64.
5 J. C. MOREIRa alVES, Direito Romano cit., 64.
6 J. C. MOREIRa alVES, Direito Romano cit., 65-822.
7 Tal estrutura de divisões é baseada no esboço de GEORG aRNOlD hEISE, de 1807:
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direitos reais, direitos das obrigações, direito de família e sucessões.
é a mesma estrutura do BGB alemão e do Código Civil brasileiro. Tal
divisão demonstra a relação do autor com o direito civil moderno,
permeando sua visão do direito romano, mesmo que sem interferir
na acurada análise história das figuras jurídicas. Notável ainda sua
preocupação com o conceito de pessoa e a personalidade jurídica para
o direito romano, recorrente também em sua obra civilística. 

6. Desse modo, trata- se de um manual extenso e complexo, trazendo
uma parte inicial de história do direito romano e uma segunda parte
com as instituições de direito privado romano. é um dos manuais res-
ponsáveis pela formação de diversas gerações de estudantes no Brasil,
sendo o mais detalhado e completo de todos. Referência dentre os
manuais, sua grandiosidade é compatível com a importância do autor,
portador de biografia ímpar dentre os juristas brasileiros.

alESSaNDRO hIRaTa

Universidade de São Paulo

RaMóN P. RODRíGUEz MONTERO, Responsabilidad contractual y extracon-
tractual en derecho romano. Una aproximación con perspectiva histórica,
Colección Ciencia y Pensamiento Jurídico 19, andavira, Santiago
de Compostela, 2015, 242 pp.

I. O livro acima mencionado1, escrito em castelhano, contém 2
grandes partes, antecedidas duma1 introdução (7- 11) e seguidas dum

“Grundriss eines Systems des gemeinen Civilrechts zum Behuf von Pandecten-Vorlesungen”.
1 Realizado no âmbito do Projecto de Investigação I+D DER 2014-53497-P, do Ministério

da Economia e Competitividade espanhol – Programa Estatal de Fomento da Investigação
Científica e Técnica de Excelência – Subprograma Estatal de Geração de Conhecimento, dirigido
pela Prof. Margarita Fuenteseca Degeneffe, Catedrática de Direito Romano da Universidade
de Vigo, a cuja equipa de investigação pertence o autor do presente livro. Sobre o tema e matérias
ao mesmo conexas, destacamos, sem pretensão de exaustividade, os seguintes trabalhos do autor:
alEJaNDRINO FERNáNDEz BaRREIRO/RaMóN P. RODRíGUEz MONTERO, Daños y reintegro de
gastos en materia de sociedad: D. 17.2.52.4, D. 17.2.60.1 y D. 17.2.61: ¿una polémica jurisprudencial en época
clásica?, AFDUDC 1 (1997), 259-276, RaMóN P. RODRíGUEz MONTERO, Impericia y responsabilidad,
em La responsabilidad civil: de Roma al derecho moderno. IV Congreso Internacional y VII Congreso
Iberoamericano de Derecho Romano, org. alfonso Murillo Villar, Universidad de Burgos, Burgos,
2001, 697-704, id., Perfiles característicos de la denominada responsabilidad contractual en Derecho
romano: apunte histórico y de conjunto, em Responsabilidad civil de profesionales y empresarios. Aspectos
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apêndice bibliográfico (211- 232) a que acresce um índice de fontes
(233- 242), ao longo de 242 páginas com 271 notas de rodapé: a primeira,
subdivisa em 10 capítulos, designa- se apontamento histórico e de
conjunto sobre a denominada responsabilidade contratual no direito
romano (15- 151); a segunda, subdivisa em 5, é consagrada a aspectos
gerais sobre a regulação jurídica e o desenvolvimento jurisprudencial
do dano “aquiliano” em Roma, uma experiência histórica (155- 210).

II. a primeira parte da obra inicia- se com um capítulo dedicado à
patrimonialidade da obligatio e sua incindibilidade do conceito de acção
(in personam) (15- 21), que considera características fundamentais daquela,
assinalando depois a respectiva evolução histórica: a patrimonialidade2,
em contraste com a solução “real” e “pessoal” do antigo direito romano,
surgiu formulada pelos jurisprudentes depois de um lento processo ini-
ciado com o reconhecimento da legis actio per iudicis arbitriue postulationem
– em que pela primeira vez aparece um debitum objecto duma actio in per-
sonam –, da aprovação da lex Pœtelia Papiria em 326 a. C., da introdução
por intervenção pretória da execução patrimonial com carácter ordinário
e da derrogação por augusto do antigo processo de execução pessoal,
subsistindo apenas residualmente no regime da noxalidade e da obligatio
rei; a incindibilidade daqueles dois conceitos impôs que obrigação em
sentido técnico fosse primitivamente apenas a civil, de modo que só mais
tarde através da introdução pelo direito honorário de acções in factum a
última jurisprudência clássica ampliará o leque de obrigações3. a este
segue- se um capítulo sobre o conteúdo, exigibilidade, cumprimento e
incumprimento da obrigação (21- 32), em que o autor começa por indicar
os possíveis objectos duma prestação, i. e., dare (a atribuição efectiva da
propriedade de uma coisa ou a constituição de um direito real), facere

nacionales e internacionales, org. P. Rodríguez Montero, Netbiblo, Corunha, 2006, 3-52 (com
recensão de FRaNCISCO JaVIERaNDRéS SaNTOS, na AFDUDC 12 (2008), 1087-1093, max.
1087-1088), id., Regulación jurídica y desarollo jurisprudencial del daño “aquiliano” en Roma. Aspectos
generales de una experiencia histórica, em Antropología jurídica de la responsabilidad, org. Terradas
Saborit, andavira, Santiago de Compostela, 2011, 659-699 = AFDUDC (15 (2011), 649-672 =
RGDR 16 (2011), 1-27, id., Imperitia: apuntes sobre la oportunidad y posible interés de su estudio en el
ámbito jurídico romano antiguo, SCDR 28 (2015) – En memoria de José María Coma Fort, 979-996.

2 Ou seja, para R. P. RODRíGUEz MONTERO, Responsabilidad cit., 16, “o interesse do credor,
em caso de incumprimento e consequente imputação de responsabilidade, satisfaz[er]-se patrimonialmente;
o património do devedor [ser] afecto em garantia ao cumprimento da obrigação” (tradução nossa).

3 “[O]perando-se a partir de então”, segundo R. P. RODRíGUEz MONTERO, Responsabilidad
cit., 21, “(...) com um conceito unificado e geral de obrigação, em que o aspecto substantivo da relação
jurídica prevaleceria sobre o processual”.
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(categoria residual que compreende todas as obrigações que não consistam
num dare, como a entrega da posse duma coisa, a sua devolução ou uma
abstenção) e præstare (referido a uma obrigação de garantia), passando à
exigibilidade (cujos requisitos são, para si, a possibilidade, licitude e de-
terminabilidade), ao cumprimento (que tem de coincidir com o conteúdo
objectivo da prestação devida) e ao incumprimento, cumprimento
defeituoso e impróprio. O capítulo seguinte é dedicado ao contractus e ao
delictum como possíveis fontes de obligatio e à originária aproximação
entre os denominados sistemas de responsabilidade contratual e extra-
contratual no direito romano (33- 36), no qual procede à sua distinção
(com base na existência ou não de um vínculo jurídico prévio entre le-
sante e lesado), reconhecendo que os juristas romanos não o(s) enuncia-
ram de forma explícita, o que poderá ter- se devido à inexistência na época
clássica duma “rigorosa e unitária” noção de contractus – restritivamente
construído por labeão tomando como referência a estrutura dos negó-
cios sinalagmáticos baseados na fides, depois possivelmente alargado por
Sexto Pédio no séc. II d. C. e usado por Gaio como categoria geral.
Entende ainda poder falar- se de uma aproximação originária entre os dois
sobreditos sistemas, por, na origem, os critérios de imputação terem his-
toricamente surgido no âmbito dos actos ilícitos ou delitos, e sucessiva,
dado a condenação ser em ambos os casos pecuniária4. 

No capítulo quarto (37- 54), subdiviso em 3 secções, o autor trata da
denominada responsabilidade contratual. Na primeira (37- 39), cura de as-
pectos gerais, designadamente não terem os juristas romanos estabelecido
uma teoria geral da responsabilidade contratual, ser o direito romano ca-
racterizado por um casuísmo jurisprudencial cuja análise apresenta “es-
peciais dificuldades interpretativas” e a tipicidade das figuras negociais e
dos respectivos meios processuais de tutela. Na segunda (39- 45), analisa a
valoração da responsabilidade do devedor nos iudicia stricti iuris e nos bonæ
fidei iudicia a par do incumprimento da obrigação e perpetuatio obligationis:
assim, nos juízos de direito estrito o juiz limita- se a afirmar a existência
da obrigação e seu incumprimento, valorando- o de acordo com base num
objectivo nexo causal que apelida de princípio de “responsabilidade ob-
jectiva” sem tomar em consideração outras circunstâncias de índole sub-

4 Fecha assim o capítulo R. P. RODRíGUEz MONTERO, Responsabilidad cit., 36: “Desta
forma se produziu a assinalada equiparação do facto ilícito, delitivo, ao facto lícito formalizado
contratual entre dois sujeitos, motivando assim a incorporação tardia do delito sub specie obligationis
– como possível fonte da obligatio –, e dando lugar à noção de obligatio ex delicto, que o próprio
Gaio (...) recolheu nas suas Instituições” (tradução nossa). 
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jectiva como os vícios da vontade, ao contrário dos juízos de boa fé em
que o juiz, pela bitola do comportamento dum devedor que age correcta-
mente (bona fides), avalia outros factores que possam ter influído no seu
comportamento, exemplificando o autor espanhol com a fórmula in fac-
tum das acções de depósito e de comodato; além da diversidade de postura
dos juristas romanos em matéria de responsabilidade em função do dis-
tinto tipo de juízos, diferenciaram também consoante se tratasse, por um
lado, de obrigações de dare originadas por stipulatio ou legado, ou, por
outro, de obrigações de objecto incerto (em particular de facere) surgidas
de stipulatio e legado, ou de um contrato consensual e, em geral, de relações
sancionadas mediante acções com fórmula incerta. a respeito das obri-
gações de dare coisa específica ou correspondentes a um género limitado
em consequência de stipulatio aborda o tema da perpetuatio obligationis: a
solução em questão fora já proporcionada pelos ueteres através da regra
formulada de maneira aproximativa “si per debitorem steterit, quo minus daret,
perpetuatur obligatio” – cuja fonte não cita –, que considera a primeira abor-
dagem dogmática do problema da responsabilidade contratual.

a terceira secção (45- 54) visa a natureza da acção a intentar e da pres-
tação devida como elementos condicionantes na elaboração do regime
romano de responsabilidade contratual, assim como deveres subsidiários
de præstare: no direito romano, em consequência da perpetuação da rela-
ção obrigacional, o devedor deixará de encontrar- se numa situação de
obrigação que se transformará numa nova e distinta, qualificada como
responsabilidade do devedor, que estabelece uma sujeição do devedor à
acção a exercer pelo credor que se concretiza numa prestação supletiva,
ou seja, numa obrigação de ressarcimento; consequentemente, enquanto
é a prestação possível, o credor pode exigi- la mediante o exercício da cor-
respondente acção para forçar o devedor a cumprir, sendo o devedor a
tal obrigado nos juízos de direito estrito sem tomar o juiz em considera-
ção “critério algum de responsabilidade”, ao contrário dos juízos de boa
fé; relativamente à natureza da prestação devida, distingue as obrigações
de dare coisas determinadas – com a estrutura simples de “obrigações de
resultado na sua forma mais pura” –, de facere – com uma estrutura com-
plexa e variada, podendo ser de meios ou de resultado – e de præstare –
num sentido amplo e técnico- jurídico como “executar uma obrigação” e
no de garantia do devedor ao credor como subsidiário5.

5 Que o autor define na introdução do capítulo seguinte, a 55: “praestare, entendido
com o significado de “garantir, assegurar o devedor (ao credor) algo”, em sentido positivo (...) ou
negativo (...), indistintamente e de forma equivalente”.
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No quinto capítulo (54- 79), composto duma breve introdução (54- 55)
e de 3 secções, versa os critérios usados como medida para a imputação
de responsabilidade. Na primeira (55- 58), trata do dolo, identificando os
seus diversos significados básicos e as etapas histórico- jurídicas da evo-
lução do dolo como critério de responsabilidade. Na segunda (58- 69),
aborda a culpa como possível critério prático de valoração da responsa-
bilidade nos juízos de boa fé, definindo culpam præstare, distinguindo- a
do dolo, considerando- a surgida no âmbito da responsabilidade delitual
e critério de imputação mais recente que o dolo, analisando- a a propósito
da referência a iniuria na lex aquilia de damno isolando as respectivas etapas
históricas “desde a limitada e primitiva culpa aquiliana até alcançar o sen-
tido de responsabilidade não dolosa, contraposta ao dolus, adquirindo
frente ao mesmo inicialmente o significado de negligência”, ilustrando- as
com a discussão em torno do dote de licínia, mulher de Graco, e com as
doutrinas de Quinto Múcio Cévola, Nerva e Celso, concluindo que “tal
critério de responsabilidade não apresentaria um carácter propriamente
subjectivo”. Um lugar particular ocupa a distinção entre prestações de
carácter técnico ou não: no caso das últimas o modelo era o do homem
médio frui et diligens de acordo com alfeno ou o do prudens et diligens pater
familias segundo a definição de Paulo em nota a labeão, no caso das
primeiras, diferentemente, o devedor devia præstare a sua perícia pro-
fissional abstraindo o modelo em questão das qualidades pessoais do
profissional (ætas, sexus, valetudo)6. Depois de analisar o que chama de
culpa- negligência e culpa- imperícia, passa à por si dita culpa consis-
tente na violação dum limite contratual, a cujo respeito entra na época
pós- clássica e justinianeia, identificando os seus diversos graus – lata e
leve –, distinguindo a culpa em abstracto e em concreto, a culpa in elegendo
e in uigilando a par da in contrahendo, fechando com o princípio da utilitas
contrahentium. Na terceira secção (69- 79), cura da custodia: depois de ad-
vertir o leitor para as dificuldades com que nesta matéria se topa o intér-
prete, enumera duas teorias evolutivas base (a primeira a que defende
que a custodia partindo dum sentido objectivo ter- se- ia subjectivizado no
direito clássico; a segunda a que a entende critério subjectivo na época
clássica, excepção feita a casos específicos de custodia pactuada, objecti-
vando- se depois no período bizantino), outras duas relativas à sua origem
(a primeira a que a entende radicada na noção de periculum, a segunda a
que a reputa forma não desenvolta de responsabilidade por culpa que tra-
zia implícita uma responsabilidade pelo resultado), distingue dois possí-

6 Sobre o tema, cf. também de R. P. RODRíGUEz MONTERO, Imperitia cit., 979-996.
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veis sentidos (um não técnico – actividade necessária à vigilância duma
coisa – e outro técnico – como critério autónomo de responsabilidade),
passando depois à análise duma série de casos comummente como tal
identificados (comodatário, depositário, conductor rei seruandæ, horrearius,
fullo, sarcinator, inspector, nauta, caupo, stabularius) e, por fim, as mutações
sofridas nas épocas pós- clássicas e bizantina.

No sexto capítulo (79- 85), aborda o caso fortuito e força maior, de
que fornece um elenco exemplificativo, como critérios negativos de
responsabilidade, salvo casos excepcionais designadamente resultantes
de convenção para o efeito e quando o devedor estivesse em mora. 

No sétimo capítulo (85- 86), trata das regras básicas seguidas pelos
juristas romanos para determinar o critério de responsabilidade apli-
cável, isolando as de que há sempre responsabilidade pelo dolo, de que
não há responsabilidade por força maior, salvo casos excepcionais, e
de que se distingue o tipo de culpa em função do carácter técnico ou
não da prestação. 

No oitavo capítulo (87- 106), trabalha a noção de periculum, come-
çando por defini- lo como “risco derivado de um evento prejudicial a al-
guém cuja produção não é imputável nem a si mesmo nem a terceiros”,
após o que passa a enunciar a regra “natural e óbvia” res perit domino.
Distingue depois, nas relações obrigacionais, um conceito de risco con-
tratual em sentido técnico “derivado de certos eventos que pudessem
ocorrer em relação ao negócio concluído, dando lugar à impossibilidade
superveniente da prestação”. Trata em seguida das relações entre risco
e responsabilidade contratual, individualizando várias teses a tal res-
peito. Indica depois que as fontes também tratam como problemas de
risco os relativos às qualidades da coisa, em particular na compra e
venda, para concluir que o termo periculum aparece dotado de diversas
acepções, incluindo também em sentido económico (cita como exem-
plo a pecunia traiecticia), e que se acrescenta a diversidade de critérios
usados pelos juristas romanos para proceder à sua distribuição. 

No nono capítulo (106- 128), o autor passa à mora debitoris e creditoris,
por cuja ocasião trata, grosso modo na ordem que se segue, da sua definição,
efeitos da mora do devedor, requisitos da mesma, âmbito, perpetuatio
obligationis, danos, penas convencionais, necessidade ou não de interpe-
lação, purgatio moræ, oferta da prestação, colaboração do credor, efeitos
da mora do credor, juros moratórios e cessação da respectiva mora.

No décimo capítulo (128- 151), trata do anquilosado problema da de-
terminação do ressarcimento por “danos e prejuízos”, onde traça a evolução
ao longo das épocas clássica e pós- clássica, enuncia e explica o princípio da
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condemnatio pecuniaria, contrapõe- no à solução dada no direito actual,
especifica as mutações impostas pelo processo de cognição extraordinária,
descreve o iter e os expedientes processuais para fixação do montante in-
demnizatório, isola os dois critérios principais para o efeito (o quanti ea res
e o do id quod interest) articulando- os ainda com a possibilidade ou não de
reclamar danos emergentes e lucros cessantes, e indica a possibilidade de
negócios transactivos e de cláusulas penais sobre cujas espécies se debruça.

III. a segunda parte da monografia abre com um capítulo cujo objecto
são os precedentes normativos da lei aquília em matéria de danos (155- 159),
com destaque para a lei das XII Tábuas, após o que passa, no seguinte ca-
pítulo (159- 167), dedicado, como já se antevia, à referida lei aquília, em cujos
aspectos gerais se detém: a não ab- rogação expressa das normas decen-
virais, a sua datação aproximada (287- 286 a. C.), natureza plebiscitária,
o tribuno rogante, a sua importância para a moderna responsabilidade
civil extracontratual, a inexistência dum texto original e o conhecimento
mediato do primeiro (Gai. 7 ad ed. prov. D. 9.2.2pr.) e do segundo (Ulp.
18 ad ed. D. 9.2.27.5) capítulos, que transcreve, omitindo o segundo a que
consigna breves referências justificadas pelo seu peculiar conteúdo.  

O capítulo seguinte cura dos elementos do delito aquiliano (167- 197)
em particular do dano ressarcível que era o resultante das acções qualifi-
cadas previstas na disciplina aquiliana: occidere, urere, frangere e rumpere –
depois mais latamente, como ensina, corrumpere –, que os juristas romanos
interpretaram inicialmente de forma restritiva. Consagra ainda espaço,
entre outras matérias, à dilucidação do termo iniuria, que, dentro do alu-
dido contexto normativo, significava amplamente non iure, e, por con-
seguinte, também às causas de justificação do comportamento lesivo
(legítima defesa, estado de necessidade, exercício de actividades conside-
radas lícitas). aborda ainda, nesta ocasião, o anquilosado problema da
culpa – que não alude à mera relação de causalidade entre pessoa e acto le-
sivo, mas à reprovação da conduta – que, na sua opinião, entra no conceito
de iniuria e que permite de maneira mais satisfatória ter em conta circuns-
tâncias individuais como o estado mental, a habilidade e perícia do autor
do dano, passando depois à distinção da mera culpa e do dolus referente a
uma intenção maliciosa, e terminando com o concurso de culpas.

O capítulo quarto versa o objecto da acção lesiva e a estimação do
dano (197- 206), designadamente a circunstância de o primeiro e terceiro
capítulos da lei aquília se referirem à realização de uma acção material
contra um objecto fisicamente determinado, o princípio liberum corpus
non tollit æstimationem que excluiu a consideração das lesões à integridade
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física contra uma pessoa livre – não as que se dirigissem ao escravo – do
âmbito de aplicação aquiliano. Passa depois aos problemas do arco tem-
poral de avaliação do dano, em particular às diferenças entre capítulos a
este respeito, e à própria extensão do dano ressarcível, abordando os cri-
térios do pretium corporis e depois do id quod interest, articulando ainda o
tema com as categorias medievais do dano emergente e do lucro cessante. 

O último capítulo ocupa- se da extensão da tutela aquiliana mediante
intervenção pretória (206- 210) essencialmente através das acções úteis
e in factum, começando por dar das primeiras o exemplo da extensão da
tutela aquiliana, com recurso à analogia, ao titular de um ius in re aliena
que não apenas ao proprietário, e das segundas o caso em que o elemento
de analogia se encontrasse constituído apenas pela presença de um dano
ao proprietário ou possuidor fora dos pressupostos aquilianos. 

IV. Esboçados os aspectos centrais da monografia, é mister começar
por notar a clareza do texto, a sua completude7 e a forma como o autor,
com mestria, aborda os mais diversos problemas de tão complexos
temas, muitos deles, senão mesmo todos, com expressiva repercussão
no direito hodierno8. a obra do autor do país vizinho merece ainda os
mais rasgados elogios pela forma como, a nosso ver, aproxima discursos
que amiúde – ainda que por vezes, metodicamente, outra solução não
haja9 – tanto se têm apartado10. Referimo- nos em particular aos das ditas
romanística e civilística no que ao tema da responsabilidade concerne11.

Meritória é também a dimensão didáctica e pedagógica da obra,
justamente assinalada pelo autor12, que o levou a transcrever, para cla-

7 Trata-se, como o próprio adverte na introdução a Responsabilidad cit., 7, da conjunção
de dois prévios estudos: Perfiles característicos cit., 3-52, e Regulación jurídica cit. (nt. 1), em
Antropología jurídica cit. (nt. 1), 659-699 = AFDUDC (15 (2011), 649-672 = RGDR 16 (2011), 1-27.

8 Cf. também F. J. aNDRéS SaNTOS, rec. a La responsabilidad cit. (nt. 1), 1087-1088, e
EMIlIa MaTaIX FERRáNDIz, rec. a RaMóN P. RODRíGUEz MONTERO, Responsabilidad
contractual y extracontractual en Derecho romano. Una aproximación con perspectiva histórica,
andavira, Santiago de Compostela, 2015, em RIDRom 18 (2017), 398.

9 Cf., v. g., MaRIO BRETONE, La «coscienza ironica» della romanistica, em Diritto e tempo
nella tradizione europea, 6.ª ed., laterza, Bari, 2004, 250.

10 Sobre o tema, dentre tantos, vd. recentemente TOMMaSO Dalla MaSSaRa, Una
riflessione sui rapporti tra romanistica e civilistica, nos SCDR 28 (2015), 657-672, ou, sob diferente
perspectiva, FRITS BRaNDSMa/DMITRy DOzhDEV/FRaNCESCO GIGlIO/GáBOR haMza/
laURETTa MaGaNzaNI/COSIMa MöllER, Il diritto romano nella civilistica europea. Convegno
Internazionale (Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 16 e 17 gennaio 2014), Jus 1 (2015), 3-6.

11 De notar que a primeira parte corresponde a um estudo – cit. (nt. 1) – precisamente
inserto numa obra colectiva dedicada à responsabilidade civil de profissionais e empresários. 

12 Responsabilidad cit., 8-9.
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reza – conseguida – do discurso, o conteúdo dos fragmentos relativos
às fontes romanas e a articulá- los com os temas sobre que discorre13.

além dos aspectos positivos, impõe- se- nos, como é timbre de
uma recensão crítica, realçar alguns, muito poucos porém, menos bem
conseguidos. 

alguns, cremos, são o preço que o autor conscientemente “pagou”
pela notável fluidez e dimensão didáctica da obra. assim, a omissão dos
juristas romanos a que materialmente se referem os fragmentos que sis-
tematicamente e bem cita em pé de página14, que pode erradamente criar
no leitor a sensação, que estamos certos não ser a do autor15, de que os pas-
sos citados podem ser tratados como se de artigos de um código actual se
tratassem ou de que as opiniões dos juristas romanos são para o efeito fun-
gíveis. Do mesmo modo também o uso de categorias dogmáticas hodier-
nas para explicação da experiência jurídica romana16, correndo o risco de

13 Para o que recorreu, conforme dá disso nota, às excelentes traduções, algumas
delas ainda hoje muito usadas também entre nós, que cita a 9-10. 

14 No mesmo sentido o reparo de E. MaTaIX FERRáNDIz, rec. a R. P. RODRíGUEz

MONTERO, Responsabilidad cit. (nt. 8), 398.
15 Que, aliás, noutros estudos indica exactamente a autoria dos fragmentos: assim,

a título de exemplo, em Imperitia cit., passim.
16 Por ex., seria oportuno, cremos, num trabalho desta envergadura, questionar a origem

do termo responsabilidade (sobre o qual, v. g., SaNDRO SChIPaNI, Schede sull’origine del termine
‘responsabilità’ (contributo per una riflessione sui problemi dell’elaborazione del concetto sistematico generale
designato da tale termine), em Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, vol. I, Giuffrè,
Milão, 1995, 885-918 = Contributi romanistici al sistema della responsabilità extracontrattuale,
Giappichelli, Turim, 2009, 1-28)e a correspondência do mesmo, isoladamente e nas suas plúrimas
vertentes (objectiva e subjectiva), com a experiência jurídica romana (cf. também, dentre tantos,
CaRlOaUGUSTO CaNNaTa, Ricerche sulla responsabilità contrattuale nel diritto romano, vol. I, Giuffrè,
Milão, 1966, passim, RENé ROBayE, Responsabilité objective ou subjective en droit romain. Questions de
terminologie et de méthode, TvRG 58 (1990), 345-359, ou RICCaRDO CaRDIllI, L’obbligazione di
«praestare» e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II a. C. – II sec. d. C.), Giuffrè, Milão, 1995,
passim). Por outro lado, é duvidoso, a nosso ver, falar, como faz em Responsabilidad cit., 45, 128 e
129, a propósito da perpetuatio obligationis, de transmutação da obrigação em responsabilidade
concretizada numa obrigação supletiva de ressarcimento. Também em Responsabilidad cit., 46,
amparado na ciência jurídica moderna, dá, a dada altura, a entender que a acção de cumprimento
era possível no direito romano sem distinguir para o efeito entre as suas várias fases, ainda que
mais à frente, a 130, corrija o rumo do discurso. Temos também dúvidas de que possa, como faz
o autor em Responsabilidad contractual cit., 49, considerar-se a ideia de prestação (sic)um elemento
unificador dentro dos juízos de boa fé, assim como que tenha a experiência jurídica romana usado
o termo præstare em sentido amplo, como acepção técnico-jurídica, no sentido de “executar uma
prestação”; por outro lado, pela maneira como o discurso está construído, ainda que não adjective
expressamente, fica a sensação de que à tal “acepção técnico-jurídica” opõe a outra, não técnico-
-jurídica, de prestação de garantia ao credor, o que não temos por metodicamente exacto.
Duvidoso é também se pode falar-se na experiência jurídica romana sem mais de “estado de
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deformar o objecto de estudo ou de, pelo menos, não contribuir a um seu
maior conhecimento. Ganharia também o texto, quando possível, com
uma maior assertividade17, mau grado as manifestas incertezas que inerem
ao objecto de estudo, e com a citação da doutrina e nominalmente dos ju-
ristas romanos a que o autor mais de uma vez faz genericamente alusão18.

necessidade” (Responsabilidad cit., 185 e 187-189), i. e., sem aludir ao facto de a locução e a sua
construção dogmática tal como a conhecemos hoje ser posterior à reflexão jurisprudencial
romana. a 121 fala dum “genérico direito [do devedor] a livrar-se da obrigação”: até que ponto é
proveitoso falar-se a tal respeito dum “genérico direito” como forma de explicar a experiência
jurídica romana? Duvidoso é também separar o critério do homem médio entre prestações
técnicas e atécnicas. Não é também do modelo do bonus pater familias adaptado à área profissional
em questão que se fala na responsabilidade nas ditas “prestações técnicas”? a 68 fala de culpa in
contrahendo, mas legítimo é questionarmo-nos até que ponto e em que contexto consta das fontes
uma tal expressão. a 206 fala de protecção do património pela lei aquília, mas é ainda hoje
discutível se um verdadeiro direito ao património existe no que à tutela delitual concerne. a 44
e 41 recorre à distinção da dogmática hodierna entre obrigações de meios e de resultado, cuja
oportunidade é ainda hoje muito discutida e discutível (relembramos, a este respeito, o hoje
clássico estudo de MaNUEl DUaRTE GOMES Da SIlVa, O dever de prestar e o dever de indemnizar,
FDUl, lisboa, 1944, 206 e 238 e ss.). a 168(200) escreve, em termos sobre os quais nos
questionamos, que “la actitud jurisprudencial pronto fue consciente de la particular naturaleza mixta
– penal y resarcitoria – de la normativa aquiliana, clarificando los límites que su interpretatio debía
observar atendiendo a los verba legis, pero también atendiendo además a la naturaleza de la sanción
prevista que, como “penal”, no podía prescindir de los presupuestos subjetivos de la responsabilidad,
ni tampoco (...) introducir una discrecionalidad del juez donde la ley no la había previsto”.

17 Contribui para isso, por ex., o uso relativamente frequente do condicional, não
apenas em relação ao discurso doutros mas também em relação ao seu, tornando amiúde
difícil ao leitor circunscrever a posição assumida em concreto pelo autor. assim, a título
ilustrativo, “apresentaria”, “procederia” (62), “atenuaria”, “responderia”, “encontraria”
(69), “subjectivizaria”, “assemelharia” (70), “encontraria”, “julgaria” (71), “haveria”, “seria”,
“traduziria” (78), “ocasionaria”, “diferenciariam”, “incluiriam”, “reconduziriam” (84),
“prevaleceria”, “desempenhariam”, “apareceria” (84), “exigiria” (189). a que acrescem
excessivas cautelas, por vezes desnecessárias, na argumentação, de que é eloquente
exemplo: “Frecuentemente, el riesgo solía ser atribuido en principio al acreedor” (87). 

18 No mesmo sentido E. MaTaIX FERRáNDIz, rec. a R. P. RODRíGUEz MONTERO,
Responsabilidad cit. (nt. 8), 394(5) e 398. assim, sem ulteriores especificações por parte do
autor recenseado: “[algún/algunos/aquellos/los/otros/estos] [de los] autor[es]” (39, 41, 44, 69,
70, 71, 78, 84, 85, 88, 96, 119, 193(246), 201(259), 200, 205, 203(262), 208(270)), “los que defienden”
(70), “en opinión de un determinado sector doctrinal” (78), “[según algunos/otros/en opinión
de otros] romanistas” (78, 89), “[los/diversos] juristas [clásicos utilizaron en algunas
ocasiones/medievales]” (44, 168, 170, 176, 203), “habitualmente denominados” (54), “se suele[n]
[citar/presentar]” (69, 94, 129), “[formulada por/según/para/en terminología usada por/un sector
de la/en la] doctrina [romanística/se ha discutido/romanística se ha debatido]” (44, 65, 70, 84,
88, 191(245), 201(259)), “[según una/en su] opinión muy difundida” (88, 192(245)), “estiman” (89),
“añaden” (97), “opiniones discrepantes entre los autores que sostienen (...) y los que (...) entienden”
(119), “la Jurisprudencia” (181). Posto que os cite, e. g., no estudo Regulación jurídica cit., per
totum: assim pelo confronto dos textos podemos ficar a saber que, por ex., na nt. 7 de
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alguns temas, enfim, careceriam de um ulterior aprofundamento que,
compreensivelmente, uma obra deste jaez não consente19.   

Outros constituem lapsos a que estamos todos em maior ou
menor medida sujeitos, designadamente as persistentes mas grata-
mente, neste caso, poucas gralhas de natureza formal20, omissões bi-
bliográficas21 e problemas de estrutura de conjunto22.

Regulación jurídica cit., 651, correspondente à nt. 157 de Responsabilidad contractual cit., 157,
cita, a propósito da ruptio do escravo, o importante estudo de GIUSEPPE ValDITaRa,
Damnum iniuria datum, 1.ª ed. (existe 2.ª de 2005), Giappichelli, Turim, 1996, 4,
remetendo para a bibliografia aí citada, ou que, a propósito do texto correspondente ao
§ 1.º do cap. II da parte II de Responsabilidad contractual cit., 159, o autor em Regulación
jurídica cit., 653(13), cita, além de G. ValDITaRa, Damnum cit., 5 ss., também MaRIa

FlORIaNa CURSI, Iniuria cum damno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno
aquiliano, Giuffrè, Milão, 2002, 148 ss., e CORBINO, Il danno qualificato e la lex aquilia.
Corso di diritto romano, 1.ª ed. (existe 2.ª de 2008), Cedam, Catânia, 2003, 70. Este exercício,
todavia, dispensável seria se o autor, com proveito, julgamos, para a qualidade – já por si
só elevada – do trabalho, houvesse mantido as originárias notas.

19 a título meramente ilustrativo, basta pensar na responsabilidade que apelida de
custodia do nauta, caupa e stabularius abordada em Responsabilidad cit., 77-78.

20 No texto – especialmente no corrido: não os verificámos nas notas de rodapé – existem
poucos erros: que tenhamos notado falta ponto final no § 1.º em Responsabilidad cit., 41, e vírgula
a mais depois de “otros autores” a 71. Mais frequentes são-no, porém, na transcrição de obras
estrangeiras no apêndice bibliográfico: por ex., “Sudi” em vez de “Studi”, “régle” em vez de “règle”,
“Melanges” em vez de “Mélanges”, “Begrrff” em vez de “Begriff”, “responsabilitá” em vez de
“responsabilità” (frequente), “arnó” em vez de arnò”, “en el” em lugar de “nel”, “á la” em vez de “à
la”, “Republique” em vez de “République”, “creation” em vez de “création”, “èpoque” em vez de “époque”,
“Imputabilitá” em vez de “Imputabilità”, “preastare” em vez de “praestare”, “Contente” em vez de
“Content”, “propósito” em vez de “proposito”, “en ella” em vez de “nella”, “etá” em vez de “età” (mais
de uma vez), “dedícate” em vez de “dedicate”, “debtoris” em vez de “debitoris”, “imposibilitá” ao invés
de “impossibilità”, “mo” em vez de “mora”, “Antigiuridicitá” em vez de “Antigiuridicità”, “Giuffré”
em vez de “Giuffrè”, “problemática” em vez de “problematica”. Poucas são as redundâncias, não
obstante, vd. o título dado ao cap. I da prt. II: “Precedentes normativos anteriores a la ley aquilia”.

21 a propósito da mora debitoris, é notória a omissão – que, tão frequente nas
romanísticas doutros países, não se esperava do autor de uma região tão próxima – de
aNTóNIO VIEIRa CURa, Mora debitoris no direito romano clássico (contributo para o seu estudo),
FCG, lisboa, 2011, per totum, sobre cujo estudo JOSé aRTUR aNES DUaRTE NOGUEIRa,
Arguição de uma dissertação de doutoramento. Mora debitoris no direito romano clássico, IP 2
(2017) 2, 117- 139. a respeito do dano justificado recordamos também, exemplificativamente,
JEaN-FRaNçOIS GERKENS, «aeque perituris...». Une aproche de la causalité dépassante en droit
romain classique, Collection Scientifique de la Faculté de Droit de liège, lieja, 1997,
per totum, ou TOMaSz GIaRO, Excusatio necessitatis nel diritto romano, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Varsóvia, 1982, per totum. 

22 Por ex., tendo em conta que, para si, as consequências jurídicas dos actos ilícitos
foram pela jurisprudência imperial considerados também obligationes (18-19; cf. tb. cap.
III da parte I: 33-36), não teria sido mais congruente isolar numa parte geral os caps. I a
IV da parte I em lugar de os inserir na parte relativa à responsabilidade contratual?
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Cumpre- nos terminar a recensão. a romanística espanhola sempre
foi um inestimável ponto de referência da portuguesa e, mais ampla-
mente, da lusófona por razões óbvias, desde a proximidade linguística
à cultural em geral23. Certamente, com uma obra deste nível, continuará
a sê- lo. Trata- se de um estudo que cura de um tema central da reflexão
jurídica romana e, diríamos nós com o perigo assumido de cair num
exagero que julgamos, porém, justificado, de todos os tempos. Permite
uma muito salutar aproximação ao(s) tema(s) e deixa as pistas necessá-
rias ao seu ulterior desenvolvimento pelos investigadores que dele se
ocupem. Devemos ao romanista da prestigiosa Universidade galega um
especial agradecimento pela obra que nos fez chegar, estando certos de
que, no futuro, com a elevada qualidade a que nos acostumou, muito
mais nos há- de legar. 

FRaNCISCO RODRIGUES ROCha

Universidade de Lisboa

23 Recordamos, a este respeito, RUy DE alBUQUERQUE, Reflexões assistemáticas sobre
a moderna romanística espanhola, RFDUL 42 (2001) 1, 29-49. De resto, a conhecida
influência espanhola, sobretudo d’orsiana, sobre o pensamento do -  usando o adjectivo
empregue por álVaRO D’ORS, Sebastião Cruz (1918- 1996), SDHI 62 (1996), 723 - destacado
jurisromanista conimbricense, Sebastião Cruz -  e, por conseguinte, sobre os discípulos
deste e, atenta a projecção dos seus estudos, sobre a jurisromanística portuguesa em geral:
vd. aNTóNIO DOS SaNTOS JUSTO, Direito romano. Relatório sobre o programa, o conteúdo e os
métodos de ensino, lisboa, 1993, passim (sobre o qual RUy DE alBUQUERQUE, Apreciação
crítica do relatório sobre o programa, o conteúdo e os métodos de ensino apresentado pelo Prof.
Doutor António dos Santos Justo no concurso para professor agregado, RFDUL 41 (2000) 1,
365- 371), id., [Homenagem à memória do Doutor Sebastião Cruz]. Discurso do Doutor António
dos Santos Justo, BFD 72 (1996), 379- 381, JOSé aRTUR aNES DUaRTE NOGUEIRa, Direito
romano. Relatório sobre o programa, o conteúdo e os métodos de ensino, suplemento da RFDUL
(1999), Coimbra Ed., Coimbra, 2000, 5- 122, EDUaRDO VERa- CRUz PINTO, Direito romano.
Relatório sobre o programa, conteúdos e métodos de ensino, FDUl, lisboa, 2006, passim, e id.,
A disciplina de direito romano em Portugal e nos países africanos de língua oficial portuguesa,
RFDUL 46 (2005) 1, 371- 383 - , foi, além do reconhecimento pelo próprio em Doutoramento
solene do P.e Sebastião Cruz. Petição de Grau, BFD 42 (1966), 416- 419, max. 417, e que
transparece em cada um dos seus escritos, devidamente exarada, entre outros, por MáRIO

JúlIO DE alMEIDa COSTa, [Doutoramento solene do Padre Sebastião Cruz.] Discurso do Doutor
Mário Júlio de Almeida Costa, BFD 42 (1996), 429- 435, e FRaNCISCO MaNUEl PEREIRa

COElhO, [Doutoramento solene do Padre Sebastião Cruz.] Discurso do Doutor Francisco Manuel
Pereira Coelho, ibid., 421- 428; cf. tb. recentemente, em particular nas partes consignadas
ao impulso dos estudos romanísticos portugueses por Paulo Merêa e Guilherme Braga
da Cruz e à relação entre este último e Sebastião Cruz, GONçalO SaMPaIO E MEllO,
Guilherme Braga da Cruz. Introdução ao estudo da sua biografia, aaFDl, lisboa, 2018, 81- 83,
100, 319, 525, 527, 568, 673, 684, 710, 717- 719.
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IOlaNDa RUGGIERO, Ricerche sulle Pauli Sententiae, Quaderni di «Studi
Senesi» 145, Giuffrè, Milão, 2017, XII+487 pp.

I. O livro em epígrafe, escrito em italiano, está diviso em 2 partes de 445
páginas (1- 194; 197- 445), enriquecidas com 1245 notas de rodapé1, antecedidas
dum prefácio (na língua de origem “premessa”; XI- XII), seguidas de dois índices,
um de fontes2 (447- 470), outro de autores (471- 487): a primeira reparte- se
por 3 capítulos, o primeiro designado a historiografia (1- 50) a que acresce o
primeiro apêndice (51- 77), o segundo vicissitudes da tradição textual (79- 129)
com o segundo apêndice (130- 138), o terceiro a fortuna tardo- antiga (139- 194);
a segunda abre com o capítulo designado uma perspectiva transversal
(197- 414) para fechar com o último denominado um primeiro balanço,
uma releitura crítica de duas hipóteses fundamentais (415- 445).

II.  Depois da prefação em que, além dos costumeiros agradeci-
mentos, insere a sua pesquisa no repensar das categorias historiográficas
usadas nos estudos sobre o tardo- antigo, inicia a obra com a seguinte
questão: podem as Pauli Sententiæ3 atribuir- se ao jurista homónimo ou
representam, ao invés, uma mais tardia compilação? a esta pergunta e a
outras tantas consigo conexas ensaia a autora uma resposta4. 

Para contextualizar as orientações historiográficas a tal respeito, ali-
nhando- as, de certo modo, aos termos sensivelmente diversos em que re-
puta dever colocar- se hoje a questão, começa com a análise de Quintiliano
(Inst. or. 7.2.24 e prohœmium 7) e Galeno (De libris propriis, K. XIX, 8- 10), a
propósito da não insólita divulgação em Roma, já entre a república tardia

1 Distribuídas da seguinte forma: na prt. I, 137 no cap. I e 21 no respectivo apêndice
(aí identificado como o n.º 1), 160 no cap. II e 2 no respectivo apêndice (aí identificado
n.º 2), 138 no cap. III; na prt. II, 711 no cap. I e 76 no cap. II.  

2 Distribuídas entre tradição manuscrita (447-469), epígrafes (469-470) e papiros
(460). De resto, no corpo do estudo a autora, por ex., em Ricerche cit., 301(350), opta por
cingir, e bem cremos, entre aspas as locuções “fontes literárias” e “fontes jurídicas”.

3 a autora ao longo do estudo teve amiúde a preocupação de, por escrúpulo, não
escrever Pauli Sententiæ, mas apenas Sententiæ (com maiúscula inicial para distinguir das
isoladas sententiæ grafadas com minúscula inicial), libri sententiarum ou mestre das Sententiæ. 

4 I. RUGGIERO, Ricerche cit., 19, escreve, todavia, ter afastado do âmbito do seu escrito
problemas de paternidade, cronologia, lugar de redacção e palingenesia das Pauli Sententiæ,
concentrando o seu estudo numa “avaliação crítica das Sententiæ e, ao mesmo tempo, numa
verificação da sua adesão aos princípios jurídicos e à realidade social de época severiana”.
a verdade, porém, é que este, nas suas palavras, “objectivo menos ambicioso” tem, se não
como desiderato, pelo menos consequências relevantes a nível da paternidade e cronologia
da obra (e mesmo da sua palingenesia: cf., por ex., 236 ou 259-260).
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e os primeiros séculos do principado, de apontamentos didácticos nem
sempre correspondentes, no seu estilo e conteúdo, aos do seu autor. a au-
tora sublinha a peculiar natureza, no mundo antigo, da relação entre uma
obra e quem a compunha, afirmando que aí os problemas de autenticidade
de um escrito se colocavam em termos profundamente diversos dos de
hoje em dia: “a ‘autorialidade’ dos textos antigos não coincide com o dife-
rente estatuto da ‘autorialidade’ típico do individualismo moderno”5. as
fontes, sobretudo as que documentam gravames dos próprios autores, per-
mitem atestar, com efeito, alterações nas obras. a experiência jurídica ro-
mana não conheceu o problema dos direitos de autor. Publicar um livro
em Roma era muito diverso de publicá- lo hoje. Para a autora, isto não sig-
nifica, contudo, que a sociedade de então não haja sido sensível ao pro-
blema da paternidade (e autenticidade) de uma obra; era- o apenas de
maneira diversa. Depois destas considerações de carácter mais geral, passa
aos libri sententiarum, o escrito de Paulo sobre o qual, de mil e novecentos
em diante, mais vezes se concentraram as suspeitas da crítica interpolacio-
nística. Este é, porém, na visão de Ruggiero, um problema moderno, pois
a sua ligação ao jurista severiano e ao conjunto das suas obras jamais foi co-
locada em questão no mundo antigo, como o demonstra a constituição de
327 (ou 328) contida em C. Th. 1.4.26, confirmada pela (mais tarde) chamada
lei das citações promulgada em Ravena pela chancelaria de Valentiniano
III em 426 d. C. (em C. Th. 1.4.37). Por isso, para evitar recorrer com de-
masiada facilidade a conceitos entendidos de um modo muito diverso em
Roma – como, além dos referidos, também o de originalidade –, propõe
ter em conta, na sua análise, o percurso operativo seguido pelos prudentes,
designadamente severianos, na redacção dos seus escritos, designadamente
a condensação do pensamento e da opinião dos precursores, com um uso
das citações muito diferente do de hoje (nem sempre por honestidade in-
telectual mas também para partilha com os leitores de conteúdos de difi-
cílimo acesso). Por isso, quem pretenda estudar textos jurisprudenciais
antigos deve percorrer com extrema cautela impérvio caminho.

a autora passa ao debate na literatura do séc. XX, com particular
destaque para as posições de Berger, levy e lauria, antecedidas de
uma precisão que guia o seu estudo: devem distinguir- se, ao invés de

5 I. RUGGIERO, Ricerche cit., 6.
6 Com o seguinte teor: “Uniuersa, quæ scriptura Pauli continentur, recepta auctoritate firmanda

sunt et omni ueneratione celebranda. Ideoque sententiarum libros pleníssima luce et perfectissima
elocutione et iustissima iuris rationes succintos in iudiciis prolatos ualere minime dubitatur”.

7 “(...) Pauli quoque sententias semper ualere præcipimus”.
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confundirem- se, como frequentemente ocorre, a substancial genuinidade
(no sentido de escrito pessoalmente redigido por Paulo) e a genuinidade
dos materiais que confluem na obra. Gerhard Beseler inaugurou o mo-
derno estudo crítico dos libri sententiarum de tal forma que ainda hoje cunha
a opinião dominante: no seu entender, as Pauli Sententiæ constituiriam uma
recolha apócrifa ou pseudo- epigráfica, composta por volta de 300 d. C.,
por um ignoto compilador que teria coligido materiais exclusivamente ou
largamente paulianos. ainda que já Gradenwitz, Mitteis e Kipp houvessem
avançado a hipótese, foi Beseler o primeiro a argumentar de forma con-
sistente e completa a sua natureza pseudo- epigráfica, dando- se consigo
uma reviravolta em relação à opinião comum precedente que admitia
(quase) sem discussão a paternidade pauliana da obra. Por isso, escreve,
“a crítica contemporânea à paternidade pauliana dos libri sententiarum
nasce portanto no laboratório do mais radical interpolacionismo”8.

Passa depois à tese de Ernst levy que em 1945 dedicou ao tema uma
imprescindível monografia9, antecedida da publicação dum célebre es-
crito preparatório10, em que, com base numa análise parcial da obra, de-
fendeu tratar- se dum trabalho colectivo, a mãos distintas, coberto de
várias camadas (a a indicando a obra do compilador do final do séc. III,
a B as alterações a mãos diversas entre 300 e 450 d. C., a C a Interpretatio
visigótica, a V a Lex Romana Wisigothorum de 506 d. C., a E as alterações
nas escolas orientais, e a D as interpolações justinianeias). De um total
de 83 sententiæ analisadas concluiu pertencerem: 59 a a; 4 nos casos de
dupla tradição, às versões a e B ou D; 11 a intervenções atribuíveis ao
grupo B, embora com matriz em a; 7 ao grupo B, 2 a C.

Expõe depois a tese de Mario lauria de 1930 – diferente na visão
da autora da de Beseler – que propôs tratar- se a obra em exame de
uma crestomatia de materiais não apenas paulianos, mas de vários
juristas (de Papiniano a Ulpiano e talvez Modestino entre outros),
composta com fins práticos em 294 d. C., no Ocidente, possivel-
mente em áfrica. Depois de discorrer sobre a proposta de datação
de lauria, a autora passa à proposta de Gaetano Scherillo de 193111

8 I. RUGGIERO, Ricerche cit., 21.
9 Vulgarization of Roman Law in the Early Middle Ages as illustrated by successive versions

of Pauli Sententiae, em Medievalia et Humanistica 1 (1943), 14 ss., depois em Gesammelte
Schriften, vol. I, Böhlau, Colónia-Graz, 1963, 222 ss.

10 Pauli Sententiae. A Palingenesia of the Opening Titles as Specimen of Research in West
Roman Vulgar Law, Cornell University Press, ítaca-Nova Iorque, 1945.

11 L’ordinamento delle ‘Sententiae di Paolo’, nos Studi in onore di Salvatore Riccobono, vol.
I, Giuseppe Castiglia, Palermo, 1931, 41 ss.
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de que a base da redacção das Pauli Sententiæ eram os libri ad edictum
de Paulo.

Em seguida cura da hipótese de Edoardo Volterra, precedido de
Theodor Mommsen e adolf Berger, no sentido da autenticidade das
Sententiæ, enumerando os vários argumentos por este estudioso adu-
zidos e que, na opinião da autora recenseada, são ainda hoje decisivos
para resolver o problema da genuinidade dos materiais elaborados pelo
seu redactor. Refere- se sobretudo à citação de uma outra obra de Paulo
em PS. 4.11.1a (De gradibus) = D. 38.10.9 (De gradibus et adfinibus et nomi-
nibus eorum) = liebs 4.11.1 (De gradibus), ao facto de todas as fontes que
conhecemos citarem Júlio Paulo como autor da obra e à circunstância
de os compiladores da Lex Romana Wisigothorum, ao contrário do Epi-
tome Gai, terem reverencialmente optado por aditar interpretationes às
Sententiæ em lugar de pura e simplesmente as alterarem.

a última grande hipótese historiográfica que expõe é a de Detlef
liebs que, afastando- se da teoria da estratificação de levy, defendeu tra-
tar- se duma obra escrita em áfrica, por volta de 294 d. C., por um ignoto
jurista africano, principalmente com base nas obras de Ulpiano, v. g. os
comentários ad edictum, ad Sabinum, os livros de officio proconsulis, talvez
nos de officio consulis e de appellationibus, e no liber singularis regularum,
mas também com base nas instituições de Marciano, nas differentiæ e
pandectas de Modestino, dos códices Gregoriano e hermogeniano e de
trabalhos de incerta atribuição. Breves referências consigna ainda a au-
tora aos estudos de Jorge adame Goddard. 

Depois do excurso historiográfico, dá nota daquilo a que chama
testemunho controverso, uma inscrição em coluna de mármore branco
de 2,20 m. de altura e 1,25 de largura descoberta nos trabalhos de res-
truturação e ampliação do porto de Rodes, que reproduz o essencial
de PS. 2.7.1 = PV 2.7.1 = Paul. 2 sent. D. 14.2.1 = liebs 2.9.1. a ser autêntica
e datável do final do séc. II ou início do III d. C. e a conter uma citação
das Pauli Sententiæ, o debate sobre a natureza genuína da obra em ques-
tão teria de reabrir- se, ainda que não seja possível excluir totalmente a
hipótese de se tratar duma citação doutra obra. a autora chama a aten-
ção para o facto de a jurisromanística mais recente, com uma relevante
excepção12, não discorrer a propósito desta descoberta.

No final deste capítulo primeiro da primeira parte a autora, enquanto
expõe a tese de Valerio Marotta, pronuncia- se por uma reabertura do de-

12 Refere-se a GIaNFRaNCO PURPURa, Ius naufragii, sylai e lex Rhodia. Genesi delle
consuetudini marittime mediterranee, AUPA 47 (2002), 288 ss.
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bate. a essas considerações preliminares faz seguir um primeiro apêndice
(na esteira dos precedentes de Wilhelm Felgentraeger e de Edoardo Vol-
terra) de colunas com indicações bibliográficas relativas às teses defendidas
a respeito da autenticidade (da obra e dos seus materiais): (i) uma primeira
a para a tese segundo a qual Paulo compôs uma obra intitulada Sententiæ;
(ii) uma segunda B.1 referente aos que consideraram as Pauli Sententiæ não
atribuíveis a Paulo (por conterem uma parte significativa de alterações),
mas, ao invés, apócrifas, escritas por um autor ignoto por volta do séc. 300
d. C., com materiais larga ou exclusivamente paulianos (assinalando- se a
correspondência entre os passos que o compõem e os outros escritos atri-
buídos ao jurista severiano): dentro da B.1 – que remonta nos seus traços
actuais a Beseler – distingue a B.1.1 que constitui a proposta de levy, clara-
mente minoritária; (iii) uma terceira B.2 para os que aderiram à proposta
avançada em 1930 por Mario lauria e desenvolvida mais recentemente por
Detlef liebs, hoje dominante, segundo a qual as Sententiæ são uma cresto-
matia de materiais paulianos e doutros vários juristas (são discrepantes as
opiniões nas Sententiæ e noutras obras de Paulo), associadas a máximas re-
tiradas de constituições do séc. III d. C., por um epitomador tardio, no
Ocidente, provavelmente em áfrica, por volta de 294 d. C.; (iv) uma última
para a tese de que os libri sententiarum constituem uma recolha por parte
da geração de juristas que floresceu entre 230 e 270 d. C., de modo que
aqueles livros reproduzem, no seu conteúdo, o pensamento pauliano.

III. No capítulo segundo da primeira parte, dedicado às vicissitu-
des da tradição textual (79- 138), a autora, no subcapítulo fontes (79- 99),
começa por notar que, ao contrário do que acontece com a quase to-
talidade das obras jurisprudenciais romanas, o veículo de transmissão
das Pauli Sententiæ não se cingiu ao Digesto, constando aquelas tam-
bém da Lex Romana Wisigothorum ou Breviarium Alaricianum – tradição
a que devemos mais de metade dos fragmentos conhecidos13 –, dos Frag-
menta Vaticana, da Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, da Consultatio
ueteris cuiusdam iurisconsulti, dos Appendices à Lex Romana Wisigothorum e
da Lex Romana Burgundionum, além de terem sido também usadas na re-

13 Segundo MaRIa BIaNChI FOSSaTI VaNzETTI, Pauli Sententiae. Testo e Interpretatio,
Cedam, Pádua, 1995, XIV, dispomos de 985 passos das Pauli Sententiæ. Deve, todavia, ter-se
em conta que a contagem do número de passos depende do texto assumido por cada um
dos editores, como dá oportunamente conta I. RUGGIERO, Ricerche cit., 80(8). Desconhecida
é ainda a proporção a que correspondem os passos conhecidos em relação à original
dimensão da obra, sobre cujas conjecturas vd., novamente, I. RUGGIERO, Ricerche cit., 80(10).
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dacção do Edictum Theodorici e de no- las darem a conhecer alguns textos
esparsos, nomeadamente a interpretatio a CTh 3.13.2 (= Brev. 3.13.2), o
passo de Gromatici ueteres 1.270 e os códices aucti da Lex Romana Wisigot-
horum. Outras sententiæ conhecemos através do codex Leidensis e do es-
cólio de Taleleu. Esta variedade torna- as, quando os passos coincidam,
um texto privilegiado de confronto entre tradições manuscritas.

Passa depois ao reexame da posição de Edoardo Volterra (99- 103),
que, através duma análise comparativa entre os textos no Breviário e no
Digesto, constatou que no Oriente sofreram as Sententiæ modificações
também substanciais, ao passo que no Ocidente as intervenções pare-
ciam, em grande parte, exclusivamente formais. Tece, ainda, a tal pro-
pósito, considerações a respeito da putativa existência de um arquétipo
comum, pronunciando- se no sentido da diversidade das tradições ma-
nuscritas sobre as quais trabalharam os compiladores bizantinos e os
justinianeus, bem como a respeito da estabilidade do texto no Ocidente,
que, uma vez provada, dificulta a ideia levyana de estratos de escritura,
acabando por afirmar que é hoje praticamente aceite por todos os estu-
diosos que o conteúdo das Pauli Sententiæ é essencialmente “clássico”14.

Depois do referido reexame, centra- se nas inscriptiones e nas cita-
ções das Sententiæ (103- 117), analisando para o efeito os Fragmenta Vati-
cana – de cujas inscriptiones retira que a obra já era conhecida por volta
de 320 d. C., alguns anos antes da constituição reproduzida em CTh
1.4.2 –, a Collatio (cujas inscrições são mais precisas: além do conteúdo,
indicam, a par do livro, também o relativo título), a Consultatio (com
23 passos paulianos, aliás 21 descontadas as repetições), a Appendix à
Lex Romana Wisigothorum e a Lex Romana Burgundionum.

as secções seguintes dedica à ordem expositiva – numa primeira
parte a edictal, numa segunda leis e senátus- consultos – e à difusão –
para o que muito contribuiu a sua concisão – dos libri sententiarum
(118- 121), à escansão em títulos e rubricas, com especial referência à
glosa antinoíta a Gai. 3.172 (122- 126) e às mais recentes edições das Pauli
Sententiæ – com particular destaque para as de Bianchi Fossati Vanzetti
e de liebs (126- 129) –, a que se segue o apêndice 2 (130- 138) consistente
na sequência de títulos dos 5 livros das Sententiæ retirados das recons-
truções palingenéticas de Bianchi Fossati Vanzetti (1995) e de liebs
(1996), distribuídos por duas colunas em confronto.

14 a autora escreve por norma, a nosso ver fundadamente, clássico e classicidade
entre aspas: assim, sem pretensão de exaustividade, I. RUGGIERO, Ricerche cit., 103, 108,
145(14), 160(46), 261, 415-416, 422, 423, 438-439 e passim.
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IV. No capítulo terceiro da primeira parte, dedicado à sua sorte
tardo- antiga (139- 194), a autora versa o contexto em que foram os libri sen-
tentiarum usados, começando por dar um quadro da cultura jurídica da
serôdia idade severiana à época de Diocleciano (139- 144). Estribada no
relevante evento historiográfico apelidado “explosão do tardo- antigo”,
critica a categoria prejudicial e opositiva de crise – mas também de de-
cadência, transitoriedade ou metamorfose – usada nas investigações sobre
este período. Mais do que falar em exaustão da literatura jurisprudencial
após o fim da época severiana, a autora italiana prefere focar a substancial
continuidade de diversos sectores – por ex., o retomar da prática dos res-
critos na época diocleciana –, a organização escolar e a gestão dalguns oficia
na chancelaria imperial. Versa depois a jurisprudência romana depois da
morte de Ulpiano (144- 151) – v. g. herénio Modestino, hermogeniano,
arcádio Carísio, Gregório –, a avaliar em face dos efeitos do período da
chamada anarquia militar e depois sob a égide da tetrarquia, caracterizada
pela existência de uma classe de peritos de elevada preparação escondidos
sob o anonimato dos oficia palatina ou nas escolas – que asseguravam uma
linha de continuidade –, caracterizada também por escritos de pendor
epitomatório redigidos para responder a exigências práticas que pressu-
punham a centralidade da jurisprudência precedente, ainda que numa
época em que era notória a inclinação para a codificação. Trata também
dos inconvenientes do ius controuersum para o jurista prático tardo- antigo
diante dos tribunais (151- 164), num cenário de ampla tradição literária e
de vitalidade dos direitos locais, com a deslocação do centro de gravidade
económico de Itália para as províncias, designadamente as grecoloquen-
tes, e de particularismo normativo imperial. O jurista burocrático deste
período, ao contrário do dos precedentes, não criou direito, antes preo-
cupou- se em coordená- lo, procurando nas fontes de autoridade uma so-
lução já definida. Num tal contexto, no curso do séc. IV, os inconvenientes
de várias soluções, amiúde discordantes, tornou- se manifesto, citando a
tal respeito amiano Marcelino, o Anonymus de rebus bellicis, Nazário, apu-
leio e a obra Encómio de Orígenes, além da solução contida em CTh 1.4.1 de
321 d. C. de censura das anotações de Paulo e Ulpiano às obras de Papi-
niano e de Gai. 1.7. a próxima secção cobre o tema do escopo e destinatá-
rios da obra, a par da praxe da recitação (164- 181) de textos jurisprudenciais
e de leges perante o tribunal15, sublinhando a sua importância e datando o

15 Para cujos protagonistas “[l]’esistenza stessa di un’opera come le Sententiae (...) avrebbe
probabilmente reso meno arduo il compito di confrontarsi con i principali nuclei normativi del
diritto giurisprudenziale romano”, conforme escreve I. RUGGIERO, Ricerche cit., 176.
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seu início; quanto ao escopo da obra, vê- o a recenseada na incorporação,
com formulações sintéticas mas “incisivas”, de uma pluralidade de situa-
ções jurídicas diferenciadas na realidade16. Passa depois ao ensino do di-
reito (181- 186), realçando a linha de continuidade entre a jurisprudência
severiana e a tetrárquica por obra das escolas de direito no decurso do séc.
III d. C., a necessidade de por elas passar para aceder a cargos mais quali-
ficados, a preparação dos alunos para se mover na congérie de materiais
condensados nas obras dos juristas anteriores: provavelmente, escreve
a autora, as Sententiæ, a par de obras análogas, colocavam- se ao serviço
do ensino, ao oferecerem uma síntese das doutrinas jurisprudenciais e
das constituições imperiais receptæ, evitando também, sobretudo se
pensarmos em ambientes periféricos, deslocações dispendiosas e mo-
rosas às cidades das grandes bibliotecas e arquivos. Fecha o capítulo
com considerações a respeito do título da obra (186- 194) – (Iulii) Pauli
Sententiarum receptarum ad filium libri quinque, a cujo respeito analisa
cada um dos seus termos e expõe as posições já manifestadas pela pre-
cedente doutrina, aproveitando ainda para afastar a hipótese de liebs
de proveniência africana do redactor da obra em exame17. 

V. a parte segunda da obra abre com um primeiro (grande) capí-
tulo intitulado prospectiva transversal (197- 414), iniciado por uma sec-
ção intitulada honestiores e humiliores entre direito e sociologia (197- 213)
em que a autora se propõe a uma análise específica duma selecção de
passos das Sententiæ, de teor criminal, por relação à distinção honestiores
e humiliores nos termos propostos por Rolf Rilinger em 198818, de
acordo com os quais a referida dicotomia presente nas Sententiæ recon-
duzir- se- ia à praxe jurídica diocleciana, por volta de 300 d. C., que não
à da época em que viveu Júlio Paulo. Depois de tecer considerações ge-
rais a respeito da distinção, nomeadamente fazendo a distinção recuar
cerca de 80 anos, passa à análise de vários fragmentos àquela respeitan-
tes a que aplica todo o conjunto de argumentos que expusera até então
ao longo do livro quase invariavelmente pugnando a natureza de síntese

16 I. RUGGIERO, Ricerche cit., 180.
17 assim, nas palavras de I. RUGGIERO, Ricerche cit., 193, que, por expressivas,

reproduzimos: “Quanto alla dedica ad filium, mi riesce davvero difficile immaginare l’esistenza,
in una regione periferica come la Numidia, di un falsario così raffinato da ricollegarsi consapevolmente
a uno scrittore di quasi cinque secoli prima”.

18 Humiliores – Honestiores: Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen
Kaiserzeit, Oldenbourg, Munique, 1988.
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da obra pauliana e a correlação das suas soluções de ius receptum com as
da jurisprudência anterior: assim, do liber primus PS 1.21.4, 5, 12 = liebs
1.33.5, 6, 13 (De sepulcris et lugendis) (214- 228); do liber quintus PS 5.18.1 =
liebs 5.24.1 (De abactoribus) (229- 236), PS 5.19.1 = liebs 5.25.1 (De sacrile-
gis) (236- 240), PS 5.19a.1 = liebs 5.28.1 (De poenis) (240- 244), PS 5.20.2,
5, 6 = liebs 5.26.2, 5, 6 (De incendiariis) (244- 261), PS 5.21.2, 4 = liebs
5.27.2, 4 (De uaticinatoribus et mathematicis) (261- 271), PS 5.22.1, 2, 5 (De
seditiosis) = liebs 5.28.4, 5, 8 (De poenis) (271- 291), PS 5.23.1, 4, 13, 14, 16,
18, 19 = liebs 5.29.1, 4, 13, 14, 16, 18, 19 (Ad legem Corneliam de sicariis et
ueneficis) (291- 339), PS 5.25.1, 2, 7, 8, 9 (10), 10 (9), 12 (Ad legem Corneliam
testamentariam) = liebs 5.31.1, 3, 9, 10, 11, 12, 15 (Ad legem Corneliam testa-
mentarium) (339- 376), PS 5.26.1, 3 = liebs 5.32.1, 3 (Ad legem Iuliam de ui
publica et priuata) (376- 391), PS 5.29.1 = liebs 5.35.1 (Ad legem Iuliam maies-
tatis) (391- 402) e PS 5.30b.1 = liebs 5.37.1 (Ad legem Fabiam) (402- 414).

VI. a obra fecha com um primeiro balanço onde propõe uma relei-
tura crítica de duas hipóteses fundamentais (415- 445). aí começa por falar
do chamado “vulgarismo jurídico” (415- 418) designadamente por referên-
cia à doutrina de Ernst levy, apurando para o efeito o sentido de vulgar
e advogando um repensar deste posicionamento juris- historiográfico. a
próxima secção visa mostrar as aporias e limites da investigação de Ernst
levy, em particular a partir do exemplo do titulus primus B (418- 441).
Nesta ocasião, contextualiza a obra de levy no seio dos “pressupostos e
preconceitos” próprios da interpolacionística, sem lhe escapar Franz
Wieacker e a sua teoria das Textstufen – nova vaga interpolacionística nos
dizeres de arangio- Ruiz – , assim atingindo os alicerces metódicos das
pesquisas de ambos, a que acrescenta contestar- se hoje a ideia de passa-
gem repentina do uolumen ao codex – que legitimaria concluir em tese por
uma generalizada transformação do conteúdo dos escritos jurídicos, ao
tempo das respectivas reedições, entre o fim do séc. III e o início do IV
d. C. –, constituir a substancial fidelidade do texto das Sententiæ repro-
duzido pelos compiladores ocidentais um primeiro obstáculo à teoria le-
vyana da estratificação (mal se conciliando com os estratos B, C e V), ser
o número de desvios, (mesmo) na opinião de levy, imputáveis ao autor
das Sententiæ, mínimo, sendo mesmo defensável que esse número seja
muito inferior, constituir a Interpretatio visigótica um ulterior indício de
estabilidade da tradição ocidental, bem como excluir a presença de ves-
tígios de recitatio de opiniões jurisprudenciais a partir de meados do séc.
III d. C. a possibilidade de intervenções glossemáticas por parte dos ju-
ristas pós- severianos sobre o conteúdo das obras mais antigas. Portanto,
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para a autora, é necessário olhar para o problema da estabilidade e trans-
missão dos escritos jurisprudenciais de uma perspectiva sensivelmente
diferente, ainda que não rejeite a hipótese de leves adaptações impostas
pela realidade social dos sécs. IV e V. Foca a hipótese de trabalho em que
fundou a sua pesquisa, sublinhando os resultados da acima referida aná-
lise transversal: “o conteúdo da recolha reflecte, com relevantes margens
de probabilidade, unicamente doutrinas jurídicas severianas”19. Entende
que o ponto mais débil da interpretação de levy consiste em deduzir, a
partir de “simples indícios estilísticos”, a não genuinidade de sententiæ iso-
ladamente consideradas20. Em demonstração que o método de levy es-
tava inquinado e, por conseguinte, os seus resultados, usa como exemplo
o conteúdo dalguns fragmentos retirados do titulus primus B julgados por
aquele manifestamente “clássicos”. acaba a obra com uma secção inti-
tulada, assim livremente a traduziríamos, algumas ulteriores “achegas”
sobre a posição de Detlef liebs (441- 445) em cuja ocasião assinalada a
importância do contributo de liebs, designadamente o mérito de “colo-
car num quadro palingenético mais adequado toda uma série de passos”21,
considerando, porém, que o método por si seguido “não pode constituir
o único ponto de vista legítimo no estudo da nossa obra”22. assim o relevo
que na obra assume o mundo provincial consente outras conclusões que
não passem pela sua composição na Numídia. Também a exposição de
doutrinas partilhadas com juristas anteriores ou controversas pode cor-
responder às exigências da praxe, da recitatio. Para a italiana, faltam “pro-
vas cogentes da, tantas vezes presumida, pós- classicidade das Sententiæ”23

e, descartada a teoria da estratificação levyana, ficam apenas duas hipó-
teses: ou os materiais usados remontam a Paulo – pela sua pena ou por
obra de um jurista da geração sucessiva, possivelmente um seu aluno –
ou um compilador tardio, vivido por volta de 300, que se serviu doutros
materiais a par dos paulianos (actual communis opinio). Para a recenseada,
porém, há indícios que permitem reconsiderar criticamente a última con-
jectura, designadamente o facto de no início do séc. IV não se ter suspei-
tado da autenticidade dos libri sententiarum conforme atesta CTh 1.4.2,
o facto de P. Mich. VII 456 desmentir a ideia de que só com o advento
do codex se inseriram nas edições de livros rubricas autorais, mas sobre-

19 I. RUGGIERO, Ricerche cit., 423.
20 I. RUGGIERO, Ricerche cit., 424-425.
21 I. RUGGIERO, Ricerche cit., 441.
22 I. RUGGIERO, Ricerche cit., 441.
23 I. RUGGIERO, Ricerche cit., 442.

RECENSÕES . RECENSIONI . REVIEWS

362

14-21_Recensoes_paginacao  06/12/2018  11:28  Page 362



tudo o facto de a doutrina das Sententiæ não ter de se identificar com a
doutros juristas posteriores, v. g. Ulpiano, se se considerar que é uma obra
de síntese, de ius receptum. Por isso, insiste, “como linha de princípio, não
pode excluir- se que o próprio Paulo tenha composto uma obra intitulada
Sententiæ” e, subsidiariamente, considera que, ainda que se entenda o
contrário, deve pelo menos reconhecer- se que os materiais usados
foram recolhidos para publicação pela geração imediatamente suces-
siva, possivelmente pelos seus alunos.

VII. O livro recenseado, que não constitui o primeiro estudo
publicado da autora sobre o tema24, é um importante marco nas inves-
tigações sobre as Pauli Sententiæ25. O livro encontra- se bem escrito26 e
estruturado, a argumentação fundamentalmente clara e concatenada,
o método em linha com o (por ora) em voga, as conclusões prudentes
e a bibliografia copiosa e vasta. 

aos resultados a que chega não pode o ora signatário deixar de ma-
nifestar a sua genérica concordância. abandonados os métodos inter-
polacionísticos, fora, de facto, de há alguns anos para cá, aberta a porta
à confirmação da autoria pauliana das Sententiæ ou, pelo menos, dos ma-
teriais nela convergentes. as razões, que seria por isso fastidioso repe-
tirmos, encontram- se acima sumariadas27. afasta assim a autora a tese

24 Cf. também I. RUGGIERO, Immagini di ius receptum nelle Pauli Sententiae, nos Studi
in onore di Remo Martini, vol. III, Giuffrè, Milão, 2009, 259-305, ead., em Dogmengeschichte
und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei
giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14 – 17 giugno 2011), org.
Christian Baldus/Massimo Miglietta/Gianni Santucci/Emanuele Stolfi, Università degli
Studi di Trento, Trento, 2012, 485-531, ead., Gli stemmata cognationum: Pauli Sententiae
ed Etymologiae, Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti – Isidoro di Siviglia,
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2012, 101-116.

25 E em geral sobre a produção literária de Paulo, daí que a autora integre – a par de
Massimo Brutti, anna Maria Giomaro, Giovanni Cossa, Fabiana Mattioli, Sabrina di
Maria, Marina Frunzio, Ivano Pontoriero, Maria luisa Biccari e antonio leo de Petris
– a equipa coordenada por Giovanni luchetti em matéria de palingenesia e comentário
das maiores obras paulianas, no âmbito do projecto SIR dirigido por aldo Schiavone, de
que dá devidamente nota em Ricerche cit., 445(76).

26 Gralhas encontram-se felizmente muito poucas nesta obra: por ex., a 101 uma gralha
“una testo”, a 64 “de los títul”, a 63 “Written un Unwritten”, a 142(5) um “a” repetido, a 147 “a”
em “[à] l’avènement”, a 193(135) “Jurisprdenz”, a 289 uma gralha em “adtemtpata”, a 443 um erro
de concordância em “emergano (...) una serie”, a 225(84) e 226 duas gralhas em “momumento”.

27 Certo é que mais de uma fonte não questiona a autoria pauliana da obra. é esta
uma persuasiva ideia colhida de Edoardo Volterra em que insiste amiúde, por ex., em
Ricerche cit., 14-16 (14: “In effetti, la loro connessione con il giurista severiano e con l’insieme delle
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segundo a qual as Sententiæ constituem uma crestomatia de trechos de
obras não só de Paulo como também doutros juristas, especialmente
de Ulpiano28, e de que tenham sido elaboradas em áfrica29, posto que,
no cômputo geral, seja a autora mais parcimoniosa na crítica a liebs30

e a lauria do que a levy. a isso leva, entre outras, uma diferente postura
metódica – e que o método é em si mesmo genesíaco, ao menos par-
cialmente, do objecto31 prova- o este estudo – a acertada consideração
das Sententiæ como obra de síntese, de ius receptum da doutrina pluris-

sue opere non è mai stata in discussione nel mondo antico, come mostra una constitutio
celeberrima (...) C. Th. 1.4.2”), 50 (“perché tutte le fonti – nonché il loro titolo – citano proprio
il giurista severiano quale autore. Inoltre, come ha dimostrato l ’esame obiettivo di C. Th. 1.4.2,
il problema dell ’autenticità di questo scritto non si è mai posto tra Costantino e Giustiniano”),
86-87 (a propósito da interpretatio a CTh 3.13.2 = Brev. 3.13.2), 125 (“Un dato è certo:
constatiamo l ’esistenza di una tradizione univoca che, eleggendole a principale opera di
riferimento nella prassi della recitatio processuale, non ha mai dubitato della loro autenticità”)
e passim.

28 ao contrário da proposta de levy de que as Pauli Sententiæ tivessem sido compostas
por um jurista anónimo – que a autora não põe inteiramente de parte –, é ela mais resoluta
na refutação da ideia de crestomatia. assim, quando, em sede de conclusões – em Ricerche
cit., 445 –, afirma que, por princípio, não pode excluir-se que Paulo tenha composto ele
próprio uma obra intitulada Sententiæ, e que, subsidiariamente, quem o não queira aceitar
terá de equacionar, ao menos, a hipótese de que, ainda que não tenha sido Paulo, haja sido
a compilação coligida pela geração imediatamente sucessiva, possivelmente por alunos
seus. Ora, ambas as hipóteses que põe em cima da mesa pressupõem que o material
constante das Sententiæ é pauliano e em nenhuma delas a autora prescinde de considerar
o material aí coligido atribuível a Paulo.

29 assim, I. RUGGIERO, Ricerche cit., 257 (sobre PS 5.20.5 e 6), 399(658) (contra tese de liebs
de que PS. 5.29.1 se dirigia, por causa do termo res publica, aos habitantes provinciais) ou 442. 

30 Talvez porque dele se espere uma réplica, sempre salutar no debate científico.
O maior cuidado na crítica a liebs nota-se, por ex., em Ricerche cit., 22 ss., 41 ss., 414(711)

(verbera um dos principais argumentos da tese de lauria, inclusive com repercussões
sobre a sua hipótese de datação da obra, referindo-se apenas timidamente à adesão de
liebs a lauria em pé de página, ou seja, no fundo está também a criticar construção de
liebs), 441 (elogio mais rasgado do contributo de liebs – que adjectiva de “preciosíssimo
auxílio” – do que de levy em 418-419 que considera baseado em “preconceitos” e acusa
de interpolacionista; não fustiga liebs duma perspectiva de método nem implicitamente
apelida o seu de melhor – como se posiciona em relação a lauria ou a levy –, antes se
limita a escrever que a “abordagem ‘sistemática’ própria do romanista de Friburgo (...)
não pode constituir o único ponto de vista legítimo no estudo da nossa obra”). ainda
assim não hesite em considerar, em Ricerche cit., 44, que liebs chega a um desfecho mais
céptico do que levy e, consequentemente, “ainda menos convincente”. 

31 Parafraseamos, se consentido nos for, RUy DE alBUQUERQUE, Notas para a história
do ensino do direito romano na Faculdade de Direito de Lisboa, IP 1 (2016) 1, 333, por referência
ao ensino do direito romano.
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secular que culminara na configuração dada em época severiana32, cujas
respectivas fontes não são citadas33, finalisticamente orientada à prática
judiciária, num contexto de monismo jurídico – fazendo uso duma ideia
cara ao legado universitário olisiponense34 –, em que a obra pauliana
adquirira um valor quase par ao das constituições imperiais35. Relevante é
também, embora careça, a nosso ver, de mais confirmações, a observação
de que, por norma, a tradição manuscrita ocidental preservou melhor
o conteúdo das sententiæ paulianas em comparação à justinianeia36. 

há, todavia, aspectos circunstanciais em relação aos quais nos
permitimos a liberdade de, com a devida vénia, exprimir reservas, que
de modo nenhum inquinam o inegável mérito da obra.

32 a ideia é sistematicamente repetida na obra: assim, I. RUGGIERO, Ricerche cit., 17
(“bisogna tener conto di prospettive ulteriori e soffermarsi sul percorso operativo seguito dai
prudentes, in specie quelli severiani, nel redigere i propri scritti. Essi, infatti, erano spesso portati
a condensare il pensiero e l ’opinione dei propri precursori, senza curarsi di compiere puntuali
riferimenti, secondo canoni tipici dell’erudizione del tempo”), 121 (“L’autore delle Pauli Sententiae
riportava, in forma di brevi massime, i contenuti del ius d’età severiana, avendo cura di eliminare
quanto apparisse superfluo, concentrandosi sulla nuda sostanza di ciascuna norma”), 231 (“Rispetto
a tali definizioni, PS 5. 18. 1 compie una sintesi decisiva”), 235 (“Da ciò, tuttavia, non si può arguire,
apoditticamente, che le Sententiae siano una compilazione elaborata soprattutto sulla scorta dei
materiali non paolini. La presenza, nel nostro testo, di elementi rintracciabili anche negli scritti di
Ulpiano, Macro e Callistrato indica semplicemente come questi autori abbiano utilizzato una fonte
comune. La ratio della sintesi decisiva operata nel frammento può invece, con maggior probabilità,
attribuirsi allo scopo della nostra opera”), 239 (“Nelle Pauli Sententiae la più ampia discussione
ulpianea è trasposta in una breve massima (...). Lo ribadisco: riferimenti ai medesimi contenuti
normativi di questo scritto ulpianeo sono presenti nei libri sententiarum, ma nessuno di essi è
determinante per negare l’attribuzione delle Sententiae a Giulio Paolo o per sostenere che la nostra
opera si risolva in un mero assemblaggio di testi estrapolati in primo luogo dal corpus di Ulpiano.
Tali coincidenze possono più agevolmente spiegarsi o con l’uso di una fonte comune da parte dei due
giuristi o con il riferimento di entrambi a prassi consolidate definite sulla scorta dei mandata
principum)”, 253 (“PS 5.20.2 riferisce incontestabilmente una regola di ius receptum, che
amalgama in sé riflessione giurisprudenziale e previsioni normative in materia”) e passim.

33 Cf. I. RUGGIERO, Ricerche cit., 184 e 194 (sobretudo a propósito da omissão dos
rescritos imperiais).

34 Cf., e. g., JOSé aRTUR DUaRTE NOGUEIRa, Direito romano. Relatório sobre o programa,
o conteúdo e os métodos de ensino, separata da RFDUL, Coimbra Ed., lisboa-Coimbra, 2000,
101-102, e RUy DE alBUQUERQUE, Notas cit., 321-334.

35 Cf. I. RUGGIERO, Ricerche cit., 118: “quanto a efficacia, le loro brevi massime – un vero
e proprio condensato di ius receptum – si ponevano quasi sullo stesso piano dei provvedimenti
imperiali”.

36 I. RUGGIERO, Ricerche cit., 244, 274-275 e passim. Interessante teria ainda sido que,
em Ricerche cit., 101, ao invés de uma genérica afirmação, tivesse especificado os nomes
da crítica interpolacionística que, em sua opinião, encontraram intervenções menores
sobre as sententiæ transmitidas pelas colecções ocidentais.
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assim, no que ao por si apelidado “testemunho controverso”
respeita, esperávamos algo mais do que o que já conhecíamos dum
prévio estudo da autora37. Desde logo, ignora a réplica de Nathan
Badoud, cujo teor talvez depusesse em favor das teses gerais defen-
didas nesta obra, à conjectura de Gianfranco Purpura e inclusive à
adesão, no entender do historiador francês, da autora expressa num
prévio estudo seu38. Depois, o discurso na parte das hipóteses que
formula a respeito da valia da coluna para a paternidade e datação
das Pauli Sententiæ é praticamente colado ao de Valerio Marotta39.
Também não menciona a observação, feita por Purpura e retomada
por Marotta, de que “sarciatur”40 em PS 2.7.141 seria uma correcção
recente dos editores das Pauli Sententiæ – possivelmente na esteira de
Paul. 2 sent. D. 14.2.1, que pressupuseram, talvez incorrectamente,
a prevalência da lição justinianeia sobre a alariciana –, o que, em
abstracto, lhe permitiria, quiçá, aproximar a inscrição da coluna de
Rodes duma versão das Pauli Sententiæ próxima da original ou, pelo
menos, da usada pelos compiladores visigóticos. Este exemplo de-
monstra como teria sido profícuo um maior aprofundamento das
várias edições das Pauli Sententiæ42. Por último, cremos que uma mais
aturada leitura da bibliografia especializada sobre este específico tema,

37 Referimo-nos a Immagini cit., 424-427.
38 Une inscription du port de Rhodes mentionnant la Lex Rhodia de iactu, no Corpus em

Öffentlichkeit – Monument – Text. XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et
Latinae 27. – 31. Augusti MMXII. Akten, org. Werner Eck/PeterFunke, colab. Marcus
Dohnicht/Klaus hallof/Matthäus heil/Manfred G. Schmidt, Walter de Gruyter, Berlim-
Boston, 2014, 450-452. Cf. tb., entretanto, EMIlIa MaTaIX FERRáNDIz, El edicto de
incendio ruina naufragio rate nave expugnata (D. 47, 9, 1). Responsabilidad penal por cuestión
de naufragio, Universitat d’alacant-Universidad de alicante, alicante, 2014, 208(1134) e 215,
e ead., Will the Circle be Unbroken? Continuity and Change of the lex Rhodia’s Jettison Principles
in Roman and Medieval Mediterranean Rulings, na Al-Masāq 29 (2017) 1, 45, ou RODRIGO

Vaz SaMPaIO, Direito privado marítimo-romano. A disciplina jurídica do alijamento, Quartier
latin, São Paulo, 2016, 61-62(177). 

39 Pensamos em Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda
metà del III secolo d. C., em Annaeus. Anales de la Tradición Romanística 4 (2007), 53-86, max.
59-60(35) = SS 48 (2007) 4, 927-964, max. 934-935(35).

40 Cf. I. RUGGIERO, Ricerche cit., 45.
41 Nem menciona outras variantes manuscritas (e. g., sarciantur).
42 além do que faz em Ricerche cit., 126-129 (onde a 126(154) remete, “para um quadro

sobre as principais edições das Sententiæ”, para D. lIEBS, Die pseudopaulinischen Sentenzen.
Versuch einer neuen Palingenesie, ZSS 112 (1995), 151-152, e M. BIaNChI FOSSaTI VaNzETTI,
Pauli Sententiae. Testo e interpretatio, Cedam, Pádua, 1995, XVI ss., por esta ordem).
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a qual, em parte, cita, teria proporcionado elementos para ulteriores
reflexões43.

Teria ainda sido interessante um confronto genérico das várias tra-
dições manuscritas44 das Pauli Sententiæ, que poderia figurar numa
parte mais geral45, ou, ao menos, elencar os passos comuns das Pauli
Sententiæ nas duas mais importantes, o Breviário e o Digesto46. 

43 Por ex., em Richerche cit., 45(123), cita haNS KREllER, Lex Rhodia, ZHR 85 (1921), 337, a
propósito das suspeitas de interpolação de Paul. 2 sent. D. 14.2.1, mas esquece-se de avaliar a
posição do romanista tudesco nessa mesma obra a respeito da genuinidade das Pauli Sententiæ
– e não são poucos os passos paulianos que ele aí analisa –, sem menoscabo de, a 59 e 60
das Ricerche cit., citar daquele outras duas suas obras (Das Problem des Juristenrechts in der
römischen Rechtsgeschichte, Tubinga, 1932, 17 e Das Edikt de negotiis gestis in der Geschichte der
Geschäftsbesorgung, em Festschrift Koschaker, vol. I, Veimar, 1939, 101) e de a 59(15) discorrer sobre
a inserção de Kreller na categoria dos “duvidosos” por parte de W. FElGENTRaEGER, Die
Literatur zur Echtheitsfrage der römischen Juristenschriften, em Symbolae Friburgenses in honorem
Ottonis Lenel, lípsia, 1931 (sem indicação de página, salvo se se considerar implícita a remissão
para as páginas indicadas em Ricerche cit., 51(1)) e de tomar, a respeito, posição. O mesmo pode
dizer-se no que respeita a Franz Wieacker de que cita vários estudos (cf., e. g., I. RUGGIERO,
Ricerche cit., 9(16), 59, 146(14) e 416(4) (erradamente no índice de autores consta 416(3)), mas não,
se bem lemos, Iactus in tributum nave salva venit (D. 14.2.4 pr.). Esegesi della lex Rhodia de iactu,
in Nuova Rivista di Diritto Commerciale, Diritto dell’Economia, Diritto Sociale 4 (1951), 287-296,
id., Iactus in tributum nave salva venit (D. 14.2.4 pr.). Exegesen zur lex Rhodia de iactu, Studi in
memoria di Emilio Albertario, vol. I, Giuffrè, Milão, 1953, 515-532, nos quais encontraria outras
reflexões do autor a propósito das Pauli Sententiæ. Consultado o índice de autores em Ricerche
cit., 474, e confirmando as páginas aí indicadas (45(123), 342(481) – que deveriam estar em itálico
no mencionado índice – e 380(598)), verificamos que de Francesco de Martino cita três obras,
uma das quais Lex Rhodia. Note di Diritto Romano Marittimo (1937-1938), agora em Diritto,
economia e società nel mondo romano, I, Nápoles, 1995, 285 ss., de que fez um demasiadamente
parcimonioso aproveitamento: de Martino pronuncia-se várias vezes a tal respeito sobre a
natureza da obra de Paulo – assim como o faria noutros escritos, chegando mesmo a comentar
directa e elogiosamente, já em tempos recentes, a hipótese de lauria: F. DE MaRTINO, Lauria:
« De brevitate vitae », Labeo 38 (1992), 9 = Diritto economia e società nel mondo romano, IV – Scritti
recenti. Recensioni. Discussioni. Ricordi, nota de leitura de Federico d’Ippolito, Jovene, Nápoles,
2003, 325 – e, entre outros interessantes aspectos, chega mesmo a fazer um quadro onde
compara as Pauli Sententiæ às quæstiones de Calístrato (correlação curiosamente sugerida em I.
RUGGIERO, Ricerche cit., 235, e a cuja reflexão teria eventualmente contribuído; note-se que
Francesco de Martino estranhamente nem sequer do apêndice 1 consta).

44 Que só em parte e especificamente a propósito dalguns fragmentos fez: pense-se,
por ex., na comparação entre a versão que consta do Breviário e do Fragmento leidense
em Ricerche cit., 396-397. De resto, certas considerações tecidas no cap. I da prt. II
caberiam com proveito na parte geral da obra, sem menoscabo das muitas remissões
oportunamente feitas pela autora.

45 Como a própria implicitamente reconhece através de uma trama de remissões; pense-
se, por ex., na remissão em Ricerche cit., 396(648),precisamente para a parte primeira da obra.

46 a que só procede em Ricerche cit., 100-101(62), por remissão a E. VOlTERRa, Sull’uso
cit., 42 ss., 68 ss. e 71 ss.
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Outro aspecto que realçamos é o da datação (ou da não datação)
do escrito pauliano. Com efeito, depois de tantas considerações tecidas
a respeito do tema47 – mau grado a advertência inicial, algo exonera-
tória, de que não curaria do tema –, poderia a autora, pelo menos, ter
avançado, com mais firmeza, uma proposta sua48. 

a conclusão de que se trata de ius receptum precisa ainda de ser mais
explorada. há casos que este expediente argumentativo talvez não ex-
plique inteiramente. Exponhamos um exemplo de que a autora não
trata, à excepção de PS 2.7.1, nem tinha de tratar, mas que nos parece
ilustrativo. assim, PS 2.7.1- 5 comparado com D. 14.2.1- 10: PS 2.7.1 cor-
responde a Paul. 2 sent. D. 14.2.1 como bem nota, mas PS 2.7.2- 5 apresen-
tam já uma ligação muito mais ténue com as doutrinas paulianas em
D. 14.2, nomeadamente as vertidas em Paul. 2 sent. D. 14.2.1 e Paul. 34 ad
ed. D. 14.2.2pr.- 8. Diversamente, PS 2.7.2 apresenta apreciável proximidade
a hermog. 2 iuris epit. D. 14.2.5.1 (ou, melhor, apresenta- a hermog. 2 iuris
epit. D. 14.2.5.1 em relação a PS 2.7.2), PS 2.7.3 a Call. 2 quæst. D. 14.2.4.1,
PS 2.7.4 a Call. 2 quæst. D. 14.2.4pr., e PS 2.7.5, embora materialmente cor-
relato a doutrinas colateralmente expostas em D. 14.2 (sobretudo à parte
final de Call. 2 quæst. D. 14.2.4pr.49), está de certo modo isolado. Isto é,
no mínimo, estranho, sobretudo se tivermos em conta que de Paulo
constam outros fragmentos em D. 14.2: à cabeça Paul. 2 sent. D. 14.2.1,
logo a seguir, com uma predominância material e quantitativa não des-
piciendas no seio deste título, Paul. 34 ad ed. D. 14.2.2pr.- 8, sem contar
com os que se deveram a trabalho epitomatório pauliano (alf. 3 dig. a
Paulo epit. D. 14.2.7 e lab. 1 pith. a Paulo epit. D. 14.2.10pr.- 2). aliás, as
teorias paulianas têm em D. 14.2 uma importância central de enqua-
dramento da matéria, ao contrário do que acontece, por ex., nos títulos
adjacentes relativos às acções de adjectícia qualidade. Em face do ex-
posto, não sabemos se bastará pura e simplesmente dizer que PS 2.7.2- 5
correspondem a ius receptum. O estilo é muito diferente, por ex., de Paul.
34 ad ed. D. 14.2.2pr.- 8 onde de forma muito completa tratava da matéria,

47 Cf. retro nt. 4.
48 Somente em Ricerche cit., 176 e 222, se bem lemos, coloca hipotética e implicitamente

a possibilidade de as Pauli Sententiæ terem sido redigidas na 1.ª metade do séc. III d. C.
49 Cf. o quadro comparativo de F. DE MaRTINO, [Lex Rhodia. Note di diritto romano

marittimo] II, RDN 4/16-17 (1938) 1, 34-35 = « Lex Rhodia », nos Scritti di diritto romano, II
– Diritto privato e società romana, org. alberto dell’agli/Tullio Spagnuolo Vigorita, Ed.
Riuniti, 1982, 114-115 = [Lex Rhodia. Note di diritto romano marittimo] II, em Diritto economia
e società nel mondo romano, I – Diritto privato, nota de leitura de Federico d’Ippolito, Jovene,
Nápoles, 1995, 331-332.
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sobremaneira em torno da locatio conductio. Qual a relação entre as
doutrinas expostas no comentário ad edictum e nas Sententiæ? Ter- se- á
preterido o anteriormente escrito ou, pelo menos, o esquema seguido
no comentário em prol de uma síntese? Não o afastamos naturalmente,
mas seria talvez necessário um adicional esforço argumentativo.

Sublinhamos ainda duas circunstâncias que nos causaram alguma
perplexidade. Trata- se a primeira do facto de à autora, que dedica um
extenso capítulo a vicissitudes textuais e história do livro, “custar
tanto”50 admitir alterações posteriores – intencionais ou não – sobre
uma original obra pauliana. a outra consiste na tendencial postergação
da análise estilística e lexical da obra pauliana51 e na simultânea crítica
aos que (apenas) através dela a interpretaram52. Talvez porque, se a
tivesse levado a cabo, tivesse chegado a conclusões diferentes. Um tal
tipo de análise, confrontando as Pauli Sententiæ com outras obras do
mesmo presumível jurista53, teria sido muito importante à formulação
de juízos críticos até mesmo sobre um ponto que a autora tem por
assente: a própria natureza de ius receptum da obra. Sabemos que, no
passado, apressados juízos expressos quase exclusivamente com base
neste tipo de considerações levaram às soluções que ora se visam su-
perar. é também consabido que se procura hoje com base em diferen-
tes métodos chegar a outras soluções, desejavelmente e ao que tudo
parece por enquanto indicar, melhores ou mais abrangentes do que as
anteriores. Isso não significa, porém, que possa ou deva prescindir- se
destas ferramentas auxiliares que nos ajudam a conhecer mais do pró-
prio jurista e da sua obra. a forma de as usar é que deve ser diferente. 

Notam- se ainda algumas omissões bibliográficas, umas claramente
menos importantes, atenta a ingente mole de estudiosos que sobre o
tema se pronunciou a título principal – muito poucos – ou acessório – in-
comensuravelmente mais –, outras, pelo contrário, não negligenciáveis54. 

50 Pensamos sobretudo na análise empreendida no longo cap. I da prt. 2.
51 Sobre cujos méritos, se “doseada”, remetemos para MaRIO VaRVaRO, Lo stile di

Triboniano e la compilazione delle Institutiones di Giustiniano, SDHI 68 (2002), 319-321, e
extensa bibliografia aí citada.

52 assim, por ex., critica levy por fazê-lo em Ricerche cit., 424-425.
53 Por ex., recordamos que o próprio Paulo epitomou obras de juristas a si anteriores,

como alfeno ou labeão. Não poderia a autora ter explorado mais este filão?
54 Desde logo, podia ter sido feita uma mais exaustiva relação das recensões à obra

fundamental de levy nesta matéria – que não apenas, como faz em Ricerche cit., 61, das
italianas: VINCENzO aRaNGIO-RUIz, AG 132 (1945), 207-210, e SalVaTORE RICCOBONO,
BIDR 53/54 (1948), 436-441 –, muitas com interesse para o aprofundamento de temas
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fulcrais por si tratados; pensamos designadamente em haNS JUlIUS WOlFF, Traditio
3 (1945), 412-416, EBERhaRD FRIEDRICh BRUCK, HLR 59 (1945) 1, 145-151, ROGER

hENRION, Latomus 7 (1948) 3/4, 313-314, MaX RaDIN, AMPh 67 (1946) 2, 184-187, aRThUR

SChIllER, CL 42 (1947) 4, 260-261 – a quem se deve tb. rec. aos seus Gesammelte Schriften,
org. Wolfgang Kunkel/Max Kaser, 2 vols, Colónia-Graz, Böhlau, 1963, em CLR 65 (1965)
7, 1311-1315; cf. tb. a de GIaN GUalBERTO aRChI, SDHI 31 (1965), 461-468 –, FRITz

SChUlz, JRS 37 (1947) 1/2, 207-208 (ainda que cite a 15(27) e 55-57 outros estudos do autor),
hElMUT COING, ZSS 66 (1948), 613-617, PaTRICK WIllIaM DUFF, CR 63 (1949) 2, 74/2
(não fosse o conturbado momento histórico em que foi publicada a citada obra de levy
em 1945, possivelmente outras teria havido). De relevo tb., mas omissas, as recs. de á.
D’ORS a ERNST lEVy, Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht, Böhlau, Veimar, 1956,
AHDE 27/28 (1957/1958), 1207-1216 (mau grado a citação doutras obras do ilustre catalão),
e de PaBlO FUENTESECa a ERNST lEVy, West Roman Vulgar Law. The Law of Property,
american Philosophical Society, Filadélfia, 1951, AHDE 21/22 (1951/1952), 1387-1396 (o
conceituado jurisromanista galego está, de resto, inexplicavelmente, ausente do índice
de autores). Relevante tb., quer no que respeita à recepção da teoria de levy quer no que
ao vulgarismo jurídico concerne, teria sido a leitura de GUIlhERME BRaGa Da CRUz,
Direito romano vulgar ocidental, BFD 25 (1949) 1, 197-250, max. 216-250, em que numa
primeira parte dá conta da publicação dos Estudos de Direito Visigótico, acta Universitatis
Conimbrigensis, Coimbra, 1948, de Paulo Merêa, e numa segunda descreve e comenta
os resultados das investigações de levy em Reflections on the First “Reception” of Roman Law
in Germanic States, AHR 48 (1942) 1, 20-29, Vulgarization of Roman Law in the Early Middle
Ages, na Medievalia et Humanistica 1 (1943), 14-40, e Pauli Sententiae. A Palingenesia of the
Opening Titles as Specimen of Research in West Roman Vulgar Law, Cornell University Press,
ítaca-Nova Iorque, 1945, sem se esquecer de referir o artigo Westen und Osten in der
nachklassischen Entwicklung des römischen Rechts, ZSS 49 (1929), 230-259, e a sua influência
sobre as pesquisas iniciais de Paulo Merêa, conforme o próprio o declara nos Estudos cit.,
VII; cf. tb., na doutrina portuguesa, sobre o direito romano vulgar, que, como se sabe, fez
entre nós carreira, e. g., Oração de sapientia do ano lectivo 1944-45, BFD 20 (1944), 596-598
(proferida por Paulo Merêa, mas por si não escrita a versão publicada no BFD, em que é
dito ter esclarecido o conceito de direito romano vulgar, mostrado o que ainda há de dúbio
e impreciso nesta noção, tendo-a equiparando ao latim vulgar, e aconselhado prudência
no seu uso, “embora não seja possível deixar de ver nele, ao menos por enquanto, um útil e cómodo
instrumento de trabalho”), SEBaSTIãO CRUz, Da «solutio», vol. II-1 – Época post-clássica
ocidental. «Solutio» e «Vulgarrecht», s/ed, Coimbra, 1974, XV-XVIII e 3-45 (conforme tb. realçado
na rec. de á. D’ORS no AHDE 44 (1974), 776-777), TERESa lUSO SOaRES, Em torno do direito
romano vulgar, RJ 5 (1986), 119-126 (mais bibliografia cit. por T. luso Soares). Também
não vemos citado nas notas nem no apêndice I haNNU TaPaNI KlaMI, Iulius Paulus.
Lakimiesura 200-Iuvun Roomassa, Suomalainen lakimiesyhdistys, Vammala, 1969 (com
extenso resumo em inglês a 104-113), MaRTha PaTRICIa IRIGOyEN TROCONIS, Julio Paulo.
Sentencias a su hijo, liv. I – Interpretatio, 2.ª ed., Universidad Nacional autónoma de México,
Cidade do México, 1995, ou lIDIa SaVElla, Il potere dei giuristi nell’impero romano. L’esempio
di Paolo, Photocity, Pozzuoli, 2011 (a 103-107 com considerações sobre autoria das
Sententiæ). Posto que cite outros dois anteriores trabalhos seus, de WIllIaM WaRWICK

BUCKlaND omiteThe Interpretationes to Pauli Sententiae and the Codex Theodosianus, LQR
60 (1944) 4, 361-365 (onde a 364 sugere, tal como na obra recenseada, que a epítome foi quase
imediatamente elaborada após o decesso de Paulo por algum dos seus auditores). Em matéria
da Lex Romana Wisigothorum a abundante bibliografia portuguesa – pensamos sobretudo
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as conclusões55 são cautelosas, reiteramos, mas não precisavam
de ser tanto.

Por fim, ressente- se a obra também da falta de uma secção nos
moldes usuais, pelo menos entre nós, dedicada à bibliografia, que nem
o apêndice 156 nem o índice de autores suprem, bem como de uma lista
de abreviaturas. 

O estudo de Iolanda Ruggiero, que nos parece felizmente o
primeiro de muitos, fará provavelmente mudar a communis opinio57 até
à altura em que, como impõe o natural devir das coisas, seja fundada e
eficazmente avançada outra explicação. Seja como for, passou a ser
uma obra de referência obrigatória na matéria.

FRaNCISCO RODRIGUES ROCha

Universidade de Lisboa

mas não só em Paulo Merêa – e espanhola é igualmente ignorada, designadamente na ocasião
em que teve oportunidade de a citar em Ricerche cit., 82(15). Por último, embora naturalmente
não se trate de um estudo prosopográfico, teria sido interessante, atento o relevo do
estudo de levy, dar nota dalguns estudos recentes nesta área, como, entre outros, o de
DOROThEE MUSSGNUG, Ernst Levy und Wolfgang Kunkel. Briefwechsel 1922-1968, Winter,
heidelberga, 2005 (com rec. de FRITz STURM, ZSS 124 (2007), 581-588; cf. tb., com
interesse, WOlFGaNG KUNKEl, Ernst Levy zum Gedächtnis, ZSS 86 (1969), XIII-XXXII,
KaRlhEINz MISERa/RalPh BaCKhaUS, Ernst Levy und das Vulgarrecht, em Semper apertus.
600 Jahre Ruprecht-Karls-Universität 1386-1986, vol. III – Das zwanzigste Jahrhundert 1918-1985,
Springer, Berlim-heidelberga, 1985, 186-214, e RalPh BaCKhaUS, Rechtsromanistik in
Heidelberg von 1918 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, em Geschichtliche Rechtswissenschaft.
100 Jahre Heidelberger Institut (1918-2018), org. Christian Baldus/Christian hattenhauer/
Klaus-Peter Schroeder, Jedermann, heidelberga, 2018, 72-79).

55 assim como algumas afirmações ao longo do estudo. Por ex., o cuidado leva a que
não se compreenda bem a posição da autora, em Ricerche cit., 79(2), em relação à muito
interessante consideração, sobretudo em face da teoria das massas bluhmianas, de Rotondi
e sua contestação por Volterra acerca da não repetição de fragmentos substancialmente
coincidentes das Sententiæ e doutros escritos de Paulo. além disso, nota-se uma maior
cautela da autora em Ricerche cit., 80-81 e 89, do que em ead., Immagini cit., 443(52-53), a
respeito das contagens do número total de sententiæ conhecidas, do número de sententiæ
no Breviário e no Digesto, ou dos fragmentos e parágrafos a que correspondem.

56 No qual, como facilmente se depreende do índice de autores, não estão todos os
estudos citados no livro.

57 Como demonstra a leitura, dentre outros, do recente livro de GIOVaNNI COSSa,
Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo, Giuffrè, Milão, 2018, 94(26), 114(79), 122(98-99),
123(99), 125-126(102), 257(386-387), 258(387), 259(391), 260-261(395), 262(399), 263(401), 267(408-409),  272-273(425),
327(90), 329(96), 330(98- 99)-331(99), 335(114), 336-339(116 -117), 477(393), com cujo discurso revela em
vários temas numerosos pontos de contacto.
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ChRISTIaN haTTENhaUER/KlaUS-PETER SChROEDER/ChRISTIaN

BalDUS (eds.), Anton Friedrich Justus Thibaut (1772- 1840). Bürger und
Gelehrter, editora Mohr Siebeck, Tübingen, 2017, X+383 pp.

O perfil de a. F. J. Thibaut (1772- 1840) como jurista passou para a
posteridade relacionado, sobretudo, com a polémica que travou com
Friedrich Carl von Savigny (1779- 1861), em 1814, sobre a necessidade
de um Código Civil para todos os Estados alemães: Savigny, como
arauto do nacionalismo conservador, procurava eliminar as consequên-
cias da Revolução francesa no âmbito do Direito e via na elaboração
científica do corpus juris civilis o instrumento adequado para a unifica-
ção jurídica nacional, opondo- se à tendência que ele considerava ser a
tendência característica do seu tempo para a legislação e a codificação
do Direito. Este perfil estaria, porém, muito incompleto se não fosse
levada em conta a importância de Thibaut como civilista e as suas dou-
trinas de metodologia jurídica, mormente os seus escritos sobre inter-
pretação da lei.

a presente colectânea engloba um conjunto de exposições apresen-
tadas em Setembro de 2014 na Universidade de heidelberga, tendo
como pretexto o decurso dos 200 anos da polémica sobre a codificação
que opôs Thibaut a Savigny. O conjunto dos ensaios procura fazer jus
aos diversos aspectos da personalidade de Thibaut como jurista e como
cidadão, não omitindo, sequer, um aspecto menos conhecido, a sua ac-
tividade como musicólogo e a sua paixão pela música sacra e pela música
coral italiana dos séculos XV e XVI: este aspecto é abordado no penúl-
timo ensaio da colectânea, da autoria de harald Pfeiffer, referindo- se aí
os serões musicais das quintas- feiras em casa de Thibaut, frequentados
por personalidades tais como Goethe (1749- 1832), hegel (1770- 1831),
Mendelssohn Bartholdy (1809- 1847) ou Robert Schumann (1810- 1858),
e a projecção do tratado de musicologia da autoria de Thibaut, intitulado
Sobre a pureza da arte do som [über die Reinheit der Tonkunst], que é con-
siderado uma das obras de referência do século XIX no seu género.

as notas biográficas sobre Thibaut e a caracterização da época em
que viveu, entre o classicismo e o romantismo, são apresentadas no en-
saio introdutório da colectânea, a cargo de Klaus- Peter Schroeder: em
1792, Thibaut inicia os estudos de Direito em Göttingen; parte em se-
guida para Königsberg, onde, enquanto studiosus philosophiae, frequenta
as prelecções de Kant (1724- 1804); em 1795, obtém o grau de doutor na
Universidade de Kiel, sendo admitido como docente no ano subse-
quente. Durante a permanência em Kiel, publica algumas obras mar-
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cantes: 1) Theorie der logischen Auslegung des Rechts (1799); 2) Versuche über
einzelne Teile der Theorie des Rechts (1799), que inclui o conhecido ensaio
«über den Einfluß der Philosophie auf die auslegung der positiven Ge-
setze»; entretanto, tinha sido dada à estampa, em 1797, em altona, a sua
Juristische Encyclopädie und Methodologie. Em 1802, recebe um convite
para a Universidade de Jena: durante a permanência em Jena, publica,
em 1803, os dois volumes do seu System des Pandekten- Rechts, obra ino-
vadora na sistemática e que lhe vem a granjear um grande prestígio
como civilista. Em 1805, Thibaut aceita um convite da Universidade
de heidelberga, onde decorre o resto da sua vida académica, recusando
convites de outras Universidades, como Copenhague, Greifswald, halle,
Mitau, Göttingen, Munique e leipzig.

Os anos de Thibaut na Universidade de Jena, à altura o maior cen-
tro intelectual da alemanha, e a elaboração do seu System des Pandek-
ten- Rechts são analisados no segundo ensaio da colectânea, da autoria
de Gerhard lingelbach: Thibaut, que foi um dos pandectistas mais
influentes na primeira metade do século XIX, denunciava os excessos
especulativos do Vernunftrecht e recomendava o estudo das fontes po-
sitivas; simultaneamente, estabelecia as exigências de ordenação sis-
temática e de clareza conceptual como os princípios metodológicos
fundamentais do tratamento “científico” do Direito positivo. No seu
System des Pandekten- Rechts (2 vols., Jena, 1803) figurava uma “Parte
Geral”, que haveria de marcar toda a tradição expositiva da Pandec-
tística alemã do século XIX, e onde eram desenvolvidas as doutrinas
da “pessoa”, das “coisas” e do “negócio jurídico” – como a historiogra-
fia mais recente se encarregou de demonstrar a existência de uma
“Parte Geral” não era o resultado de um pendor lógico- abstracto, mas
um dos instrumentos mais importantes para estabelecer a igualdade
no Direito civil.

hans- Peter haferkamp debruça- se sobre as relações entre Thibaut
e a Escola histórica do Direito. habitualmente, a análise dessas rela-
ções centra- se na polémica sobre a codificação, travada entre Thibaut
e Savigny em 1814, e tem como aspecto nuclear as suas implicações
jurídico- políticas, vendo em Thibaut a manifestação do programa de
reforma do proto- liberalismo alemão e em Savigny a defesa do espírito
da Restauração e a oposição à translação dos efeitos da Revolução fran-
cesa para os territórios alemães. Essa imagem foi fixada, sobretudo,
pela esquerda hegeliana, em particular por Eduard Gans (1798- 1839), e
por Karl Marx (1818- 1883), em diversos dos seus escritos, nomeada-
mente em «O Manifesto da Escola histórica do Direito», ensaio publi-
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cado no suplemento da Rheinische Zeitung, em 9 de agosto de 1842.
O artigo de hans- Peter haferkamp centra- se na dimensão de Thibaut
como civilista e como co- editor, a partir de 1822, do Archiv für die civi-
listische Praxis (acP): mais do que as relações entre Thibaut e Savigny,
este artigo refere as opiniões depreciativas de discípulos e seguidores
de Savigny, como Moritz august von Bethmann- hollweg (1795- 1877) e
Ernst Immanuel Bekker (1827- 1916), relativamente aos méritos cientí-
ficos de Thibaut em comparação com os de Savigny; e remete a animo-
sidade existente entre Thibaut e a Escola histórica do Direito para o
artigo por aquele publicado no Archiv für die civilistische Praxis XXI
(1838), intitulado «Sobre a chamada Escola histórica e não- histórica
do Direito» e que daria origem a uma recensão bastante hostil de Georg
Friedrich Puchta (1798- 1846) e a comentários ressentidos do próprio
Savigny, em carta dirigida a leopold august Warnkönig (1794- 1866). Se
bem que os contornos do conservadorismo de Savigny tenham sido
mais exactamente precisados no livro de Joachim Rückert, Idealismus,
Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von Savigny (Ebelsbach, 1984),
no sentido não da defesa de um regresso ao antigo Regime mas da ne-
cessidade da promoção de reformas “a partir de cima” que afastassem
o perigo revolucionário, é manifesta a sua oposição às doutrinas do
contrato social, ao liberalismo político e à democracia representativa,
que eram advogadas pelo proto- liberalismo alemão anterior a 1848
e que tinham como expoente no plano do pensamento jurídico a
Escola “não- histórica” ou “filosófica” do Direito, de que Thibaut, a par
de Paul Johann anselm Feuerbach (1775- 1833), era o mais destacado
representante.

Rainer Polley passa em revista as repercussões da personalidade
e da obra de Thibaut e o juízo que delas fizeram os seus contemporâ-
neos bem como três autores importantes da Pandectística alemã do
século XIX, que vieram a ocupar sucessivamente a cátedra que tinha
sido dele na Universidade de heidelberga: Karl adolf von Vangerow
(1808- 1870), Bernhard Windscheid (1817- 1892) e Ernst Immanuel Bekker
(1827- 1916). Windscheid, de longe o mais importante destes três auto-
res, apesar de ter permanecido em heidelberga apenas 3 anos (entre
1871 e 1874), deixou referências muito elogiosas à obra de Thibaut
como civilista e, tendo sido nomeado para a Primeira Comissão para
a Redacção de um Projecto de Código Civil – o que ele considerava
ser “a maior e mais bela missão da sua vida”, no dizer de Bekker –, tinha
permanentemente em mente o papel precursor das propostas de Thibaut
sobre a necessidade de codificação do Direito civil.
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O ensaio seguinte, da autoria de Bernd Mertens, debruça- se sobre
a doutrina das fontes do Direito de Thibaut. as teses gerais de Thibaut
e a sua concepção legalista e estadualista do Direito estão patentes na
sua tomada de posição na denominada “polémica sobre a codificação”,
em contraponto às teses de Savigny sobre a formação espontânea e
“orgânica” do Direito. De todo o modo, foi a Escola histórica do Di-
reito, na diversidade das suas correntes internas, sobretudo o seu ramo
romanístico – Gustav hugo (1764- 1844), Friedrich Carl von Savigny
(1779- 1861), Georg Friedrich Puchta (1798- 1846) –, que constituiu a
orientação dominante na ciência jurídica alemã da primeira metade
do século XIX. Em matéria da doutrina das fontes do Direito, a Escola
histórica do Direito acabou por afastar o Direito natural do quadro
das fontes do Direito: sendo ainda hoje discutido o papel que Thibaut
atribui ao Direito natural no quadro das fontes do Direito, ele indica- o
como critério coadjuvante da interpretação das leis e como critério
orientador do legislador. Não obstante, não é isenta de dificuldades a
compatibilização da concepção legalista e estadualista do Direito de
Thibaut com os resíduos jusracionalistas do seu pensamento.

a questão da doutrina das fontes é incindível da doutrina da inter-
pretação, como os dois pilares centrais das teses de metodologia
jurídica: Stephan Meder procede à análise das teses de Thibaut sobre
hermenêutica jurídica, em particular as expostas no escrito Theorie der
logischen Auslegung des Römischen Rechts (altona, 1799). Neste e noutros
escritos do nosso autor sobre hermenêutica jurídica perpassa o ideal
de certeza do Direito e uma fidelidade ao princípio da separação dos
poderes; não obstante, Thibaut afasta- se da concepção de interpretação
jurídica característica do período iluminista, que restringe a necessi-
dade da interpretação a passagens textuais ambíguas ou obscuras, con-
cepção que estava ainda presente, por exemplo, nos inícios do século
XIX, no Ensaio de uma Hermenêutica Geral do Direito [Versuch einer all-
gemeinen hermeneutik des Rechts] (Meissen, 1805), de Karl Salomo
zachariä (1769- 1843). Thibaut distingue duas espécies de interpretação,
a “gramatical” e a “lógica”, sendo que esta última pode assentar quer na
investigação da ratio legis quer na indagação do propósito do legislador;
em termos gerais, acaba por não se afastar da classificação tradicional
das várias espécies de interpretação própria do Direito comum: inter-
pretação declarativa, extensiva, restritiva e correctiva. Em obediência
às suas pressuposições gerais, encara o recurso à analogia com bastante
parcimónia e atém- se à defesa de uma separação estrita entre criação e
aplicação do Direito, se bem que considere a interpretação extensiva,
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que tem em conta os casos “em que o legislador não pensou nem podia ter
pensado”, como um “verdadeiro acto de poder legislativo”.

Christian hattenhauer examina o conceito de personalidade jurídica
de Thibaut e o processo de equiparação do indivíduo a pessoa jurídica,
desligando- se da conceptualização com base no status (status libertatis,
status civitatis e status familiae) própria do Estado estamental (Ständestaat)
e da sociedade patriarcal: Christian hattenhauer refere o processo de for-
mação do conceito de personalidade jurídica, mencionando os contribu-
tos de hugo Donellus (1527- 1591), do seu discípulo hermann Vultejus
(1565- 1634), de Samuel Pufendorf (1632- 1694), de Christian Wolff
(1632- 1694) e, sobretudo, de Immanuel Kant (1724- 1804), que baseava a
dignidade da pessoa na sua liberdade e nesta a sua capacidade de impu-
tação de acções. São estas as concepções que estão na base do conceito
de personalidade jurídica de Thibaut – na Dissertatio inauguralis De genuina
iuris personarum et rerum indole, veroque huius divisiones pretio (Kiel, 1796),
diz o nosso autor (pág. 140): “Persona est ens, ratione et libertate praeditum,
quod iurium et obligationum in republica capax censetur”.

Christoph Becker dedica um extenso estudo à venda e transmissão
da coisa em Thibaut, passando em revista as soluções que autonomizam
a transmissão da propriedade da coisa da eficácia do contrato obrigacio-
nal que lhe serve de base (princípio da abstracção) – solução que haveria
de vir a ter consagração no BGB – e as soluções que atribuem ao contrato
de compra e venda eficácia obrigacional e translativa real, tomando como
amostragem o Direito romano, várias codificações do Direito civil, e as
obras dos principais representantes da Pandectística alemã do século
XIX (Savigny, Puchta e Windscheid). a posição defendida por Thibaut
vai no sentido da consagração do princípio da abstracção, tese que ele
defende no vol. 2 do seu System des Pandekten- Rechts (§§ 809, 811).

Christian Baldus, aludindo ao propósito do Seminário de trazer à luz
aspectos negligenciados da obra de Thibaut, aborda o tratamento pelo
nosso autor das questões relativas às exigências probatórias nas acções de
reivindicação da propriedade, tomando como referência principal o artigo
que este publicou no vol. VI (1823) do Archiv für die civilistische Praxis, com
o título «Ueber den Beweis der Eigenthumsklage» [Sobre a prova na acção
de reivindicação da propriedade], e as diversas reacções a esse artigo.

a relação de Thibaut com o Direito francês e, em particular, com
o Code Napoléon, é analisada por Götz Schulze: Thibaut mantém em
vários semestres, até 1812, prelecções sobre o Code Napoléon, cuja
precisão e clareza de linguagem elogia, mas ao qual critica a deficiente
sistematização e a ausência de uma “Parte Geral”.
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Outros ensaios passam em revista a recepção de Thibaut na
França e na Bélgica (Jean- François Gerkens), em Itália (Mario Varvaro),
em Espanha (Francisco Javier andrés Santos) e na Rússia czarista
(Martin avenarius), à luz, sobretudo, do desenvolvimento dos movi-
mentos de codificação do Direito civil e dos propósitos de reforma
política.

a colectânea termina com uma seriação dos escritos de Thibaut
e uma lista dos apontamentos das suas prelecções tomados por estu-
dante seus, bem como uma indicação das bibliotecas onde tais escritos
estão em depósito, investigação levada a cabo por Nicolaus Cramer.

a colectânea de estudos é dedicada à memória do historiador do
Direito hans hattenhauer (1931- 2015), a quem se deve, nomeadamente,
a republicação dos escritos programáticos de Thibaut e Savigny e uma
Introdução ao Direito alemão dos séculos XIX e XX, que apresenta o
sugestivo título Os Fundamentos Historico- Ideológicos do Direito Alemão:
entre Hierarquia e Democracia (2ª edição, 1980).

JOSé laMEGO

Universidade de Lisboa

GIaCOMO D’aNGElO, Il concetto di ‘potestas’ nell ’editto ‘de noxalibus
actionibus’. Per una ricostruzione della fase in iure del processo nossale
classico (Dipartimento di Giurisprudenza. Università degli Studi di
Palermo. annali del Seminario Giuridico. Monografie -  13) Torino,
G. Giappichelli Editore, 2017.

1. Wer durch einen fremden Sklaven rechtswidrig geschädigt
worden ist und dessen herrn auf Grundlage der Noxalhaftung wegen
Ersatzes in anspruch nehmen will, der kann schon im Verfahrensab-
schnitt vor dem Magistrat die Weichen für sein weiteres Vorgehen
stellen. Er wird zunächst wissen wollen, ob derjenige, der als Verant-
wortlicher in Betracht kommt, überhaupt passivlegitimiert ist. Um
diese Frage zu klären, kann der Prätor den Beklagten im Wege der in-
terrogatio in iure zur auskunft über das Vorliegen wichtiger Vorausset-
zungen für seine haftung auffordern.1 zugrunde liegt das Edikt „De

1 Max Kaser/Karl hackl, Das römische zivilprozeßrecht, 2. aufl., München 1996, S.
252 ff. Mit Rücksicht auf die grundsätzliche Bedeutung der Probleme, die mit der interrogatio
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noxalibus actionibus“, das bei Ulpian 23 ad ed. D. 9,4,21,2 überliefert und
in lenels Rekonstruktion als § 58 enthalten ist.2 Der Kläger kann die
interrogatio veranlassen, um am Ergebnis sein weiteres Vorgehen aus-
zurichten. Der Magistrat verlangt vom Beklagten eine Erklärung da-
rüber, ob er den Sklaven in seiner potestas habe. Wenn der Gefragte
dies einräumt und den Sklaven mit sich führt, dann muß er sich ent-
weder auf die Klage einlassen oder den Sklaven an den Geschädigten
ausliefern (noxae deditio). Für den Fall des Bestreitens kündigt der Prä-
tor an, er werde entweder den Beklagten schwören lassen, daß sich
der Sklave nicht in seiner potestas befinde und er dies auch nicht dolos
bewirkt habe, oder er werde einen Rechtsbehelf (iudicium) geben, bei
dem die Möglichkeit der noxae deditio nicht vorgesehen sei (Paul. 6 ad
ed. D. 2,9,2,1 u. Paul. 18 ad ed. D. 9,4,22,4) (S. 35). Wenn der Kläger den
Beweis dafür erbringen kann, daß der Beklagte zu Unrecht geleugnet
hat, wird der Beklagte zur zahlung gemäß der litis aestimatio verur-
teilt, ohne daß er seine haftung im Wege der auslieferung des Skla-
ven beschränken kann.

D’angelo hat sich zum ziel gesetzt, den Begriff der potestas zu be-
stimmen, auf den sich das prätorische Edikt bezieht. Gemeint ist eine
haltereigenschaft, deren Merkmale seit langer zeit umstritten sind.
Im Schrifttum wird unter der potestas teilweise eine rechtliche herr-
schaft verstanden: Einem Beklagten, dem der Sklave nicht gehörte,
habe der Magistrat nicht dessen auslieferung anbieten können, denn
der Beklagte hätte in diesem Fall kein eigenes Vermögensopfer er-
bracht (vgl. Gai. 6 ad ed. prov. D. 9,4,27,1), sondern in das Recht eines
Dritten eingegriffen. zahlreiche autoren verstehen unter der potestas
dagegen – auch oder ausschließlich – eine faktische Macht. hierfür
spricht, daß die haftungsbeschränkung durch noxae deditio nur statt-
finden kann, wenn die auslieferung tatsächlich möglich ist. Wenn das
nicht der Fall ist, dann soll keine ausweglose Verurteilung des dominus
stattfinden. überwiegend wird angenommen, daß mit potestas im
Edikt nur die tatsächliche herrschaft über den Sklaven gemeint
sei. angesichts der vielen bisherigen Stellungnahmen legt der Verf.
nun nicht etwa einen Erklärungsvorschlag vor, der sich von den

in iure gerade im Noxalprozeß verbunden sind, hat hans-Dieter Spengler diesem Thema
ein eigenes Schwerpunktkapitel gewidmet; Studien zur interrogatio in iure, München 1994,
S. 81-129. 

2 Otto lenel, Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung,
3. aufl., leipzig 1927, S. 159.
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früheren Versuchen radikal unterschiede, sondern greift verschie-
dene bereits vorliegende Konzepte auf, um diese anhand der Quel-
len auf herleitung und überzeugungskraft zu prüfen und behutsam
fortzuentwickeln.

Der Verf. stellt die in der literatur geäußerten Vorstellungen von
der ediktalen potestas den zeugnissen aus der Jurisprudenz der klassi-
schen zeit gegenüber (S. 47 ff.). zunächst führt er Texte an, die die auf-
fassung von der faktisch verstandenen potestas stützen. Er weist auf
Widersprüche zwischen dieser Interpretation und bestimmten Quel-
lenzeugnissen hin, nämlich in den Fällen von Paulus 18 ad ed. D. 9,4,22
pr.- 1, D. 9,4,24 und D. 9,4,26,2 sowie von Ulpian 37 ad ed. D. 11,1,16 pr.
Er ist der auffassung, daß sich die potestas auch auf die juristische Macht
bezogen haben müsse, den Sklaven mit dem ziel einer möglichen noxae
deditio vorzuweisen. Der Verf. geht davon aus, daß „potestas“ an Sklaven
in verschiedenen anderen zusammenhängen regelmäßig für das Eigen-
tum stehe. Daß der ausdruck im Edikt dagegen nicht die dominica po-
testas meine, erweist sich für ihn u.a. an Paulus lb. sg. ad leg. Fuf. Can. D.
50,16,215, wo „at“ eine Entgegensetzung kennzeichne: Während potestas
an Sklaven sonst grundsätzlich Eigentum bedeute, stehe es als Voraus-
setzung der noxae deditio für praesentis corporis copiam facultatemque. In
diesem zusammenhang erklärt der Verf. den Umstand, daß Texte wie
Ulpian 23 ad ed. D. 9,4,21,3 das faktische Verständnis der potestas so be-
tonen (ut facultatem et potestatem exhibendi eius habeat...). Danach hat auch
der dominus im Fall der Flucht keine potestas (... ceterum si in fuga sit vel
peregre, non videbitur esse in potestate) (S. 42). Der Verf. meint, das in diesen
Quellen enthaltene, auf die tatsächlichen Verhältnisse gerichtete Ver-
ständnis bedeute allerdings nicht, daß sich die potestas des Edikts hie-
rauf beschränkt habe, vor allem vor dem hintergrund der allgemeinen
Erfahrung, daß der Verlust der rechtlichen Verfügungsmacht mit dem
der tatsächlichen regelmäßig zusammenfällt. Ein weiter hinweis da-
rauf, daß auch die rechtliche Seite gemeint ist, ergibt sich für ihn da-
raus, daß die Noxalklage auch gegen den Berechtigten in bonis und den
gutgläubigen Besitzer gerichtet werden konnte. 

D’angelo vertritt die auffassung, der mit dem ausdruck potestas
im Edikt gemeinte Begriff könne treffend als „Eigenbesitz“ bezeich-
net werden, also als ein Besitz mit animus domini (S. 44 f.).3 Der Eigen-
besitz vereinige nämlich ein rechtliches sowie ein tatsächliches

3 S. bereits lenel, Das Edictum perpetuum (o. Fn. 2), S. 164, Fn. 2.
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Element und entspreche gerade in dieser hinsicht dem Begriff der po-
testas. Der Verf. greift insoweit Gedanken Girards auf, der von einer
faktischen und einer rechtlichen Seite der potestas ausgegangen war.
Girard hatte allerdings von einer „notion ... un peu altérée“, also einem
„etwas veränderten Begriff“ des Eigentums gesprochen.4 Der Verf.
setzt sich mit Girards tragenden Quellen auseinander, nämlich Ulpian
23 ad ed. D. 9,4,21,3 und Paulus lb. sg. ad leg. Fuf. Can. D. 50,16,215, und
meint, diese Texte eigneten sich nicht zur Stützung von Girards auf-
fassung. Mit facultas, potestas und copia sei hier nämlich nichts jeweils
Verschiedenes gemeint, sondern es handele sich um Synonyme (S. 66). 

Im Unterschied zu Girard entwickelt der Verf. nun (S. 91 ff.) die
These, daß der in der klassischen zeit gültige potestas- Begriff des
Edikts das Ergebnis einer historischen Entwicklung gewesen sei. Er
meint, daß die potestas von EP § 58 wahrscheinlich ursprünglich einmal
mit der dominica potestas zusammengefallen sei. Der Verf. schließt sich
insoweit hägerströms Meinung an.5 Im Unterschied zu diesem autor
meint er aber, die Juristen seien von dem rein rechtlich aufgefaßten
potestas- Begriff abgekommen, als sie erkannt hätten, daß er in be-
stimmten Fällen zu untragbaren Ergebnissen führte, vor allem dann,
wenn sich der Tätersklave auf der Flucht befand. Daher seien einige
dafür eingetreten, das Konzept der potestas dahingehend zu erweitern,
daß es als weiteres Element die tatsächliche Verfügung über den Skla-
ven enthielt. Diese Meinung habe sich schließlich durchgesetzt. Bis
zu dem Entwicklungsstand, in dem die ediktale potestas als rechtliche
und tatsächliche Macht wahrgenommen worden sei, habe sich also die
auffassung vom Edikt verändert. Der Verf. kann darauf verweisen, daß
der nach seiner potestas Befragte zwar gelegentlich als dominus qualifi-
ziert wurde (S. 62), das Eigentum aber jedenfalls in klassischer zeit
keine zwingende haftungsvoraussetzung war. Immerhin bezeichnet
EP § 58 jenen Beklagten, der die potestas verneint hat, nicht als dominus,
sondern lediglich als „is in cuius potestate (scil. servus) esse dicetur“ (Ulpian
23 ad ed. D. 9,4,21,2). 

hägerström hatte sich, um das Konzept von der Entwicklung des
potestas- Begriffs zu stützen, auf Ulpian 18 ad. ed. D. 9,2,27,3 berufen. Er

4 Paul Frédéric Girard, les actions noxales, in: NRhDFE 11 (1887), S. 409-449 (428)
und in dems., Mélanges de droit romain, Bd. 2, Paris 1923, S. 311-352 (329).

5 axel hägerström, Der römische Obligationsbegriff im lichte der allgemeinen
römischen Rechtsanschauung, I., Uppsala, leipzig 1927, S. 54 ff., Fn. 1. 
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hatte in „quaeritur“ eine Juristenkontroverse darüber angedeutet gesehen,
ob der flüchtige Sklave in der potestas des dominus (qui servum in fuga habet)
stehe, so daß diesen die Noxalhaftung treffe. Julian und Marcellus sollen
das bejaht haben, indem sie die potestas mit dem dominium identifizierten.
Ulpian soll dagegen auf Grundlage eines späteren Verständnisses die po-
testas faktisch verstanden haben, so daß sie wegen der Flucht des Sklaven
erloschen sei. Diese herleitung überzeugt den Verf. nicht. Er verweist
auf die Schwierigkeit, hägerströms Modell mit Ulpian 39 ad Sab. D.
47,2,17,3 in Einklang zu bringen (S. 95), wo die Frage erörtert wird, ob der
von seinem flüchtigen Sklaven geschädigte dominus mit der actio furti no-
xalis gegen den gutgläubigen Besitzer vorgehen konnte. Grundsätzlich
entsteht bei der Tat eines Gewaltunterworfenen zum Schaden des herrn
und Eigentümers keine Obligation, und der dominus kann auch nicht kla-
gen, wenn der Sklave später an einen anderen herrn gelangt (Gaius, inst.
4,78). Wenn man nun davon ausgeht, daß bei der Flucht des Täters die
potestas des dominus fortbesteht, dann steht einer haftung der bei Gaius
genannte Grundsatz entgegen, während die Klage möglich wäre, wenn
die potestas schon allein durch die Flucht erloschen wäre und der Gut-
gläubige sie jetzt erworben hätte. Dies setzte voraus, daß man die potestas
mit dem Besitz identifizieren und zugleich anerkennen wollte, daß ein
Sklave auch während seiner Flucht besessen werden kann. Nun meint
allerdings Julian in D. 47,2,17,3, der Gutgläubige besitze zwar und könne
sogar ersitzen, habe aber nicht die potestas. Der Verf. vermutet, daß Julian
deswegen der Meinung war, der Besitzer eines fugitivus sei nicht passiv-
legitimiert gegenüber einer actio furti noxalis wegen während der Flucht
begangener Taten. Wenn dagegen die potestas mit der Flucht unterging,
dann könnte deswegen Pomponius (dicit igitur Pomponius rell.) dem do-
minus die aktivlegitimation für die actio furti noxalis gegen den gutgläu-
bigen Besitzer des Sklaven wegen der Taten zuerkannt haben, die dieser
im zusammenhang mit der Flucht begangen hatte.

2. D’angelo tritt also für einen Erklärungsvorschlag ein, der im
Kern durch den Entwicklungsgedanken gekennzeichnet ist, und legt
dabei offen, inwieweit er an die Standpunkte anderer teilweise an-
schließt. Das gilt auch für die Frage nach dem richtigen Verständnis
von der interrogatio in iure im Noxalprozeß wegen Sklavendelikten.
Die klagweise Inanspruchnahme des mutmaßlichen Verantwortli-
chen ohne entsprechende Befragung nach dem Vorliegen der potestas
hätte bedeutet, daß der Kläger dieselbe im Verfahrensabschnitt apud
iudicem hätte beweisen müssen. Das aber dürfte regelmäßig schwie-
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rig gewesen sein, weil es sich um einen in der Sphäre des Beklagten
liegenden Sachverhalt handelte. Die aufforderung zum Schwur über
das Bestehen der potestas ermöglichte dem Beklagten zwar im Be-
streitensfall, sich der haftung zu entziehen, barg aber die Gefahr des
Meineids.

Es ist insoweit verschiedentlich erörtert worden, ob nicht nur
eine interrogatio stattgefunden habe, sondern vielmehr zwei bzw. eine
Doppelfrage danach, ob der Beklagte einräume, rechtlicher und tat-
sächlicher Gewalthaber des Sklaven zu sein. Die hier vertretenen
Standpunkte hängen mit der jeweils vertretenen auffassung von der
Natur der ediktalen potestas zusammen. lenel hatte gemeint, die in-
terrogatio sei auf das Eigentum gerichtet gewesen. Der Beklagte habe
dies u.U. bejaht und sich in einer selbständigen Erklärung darauf be-
rufen, daß der Sklave flüchtig sei.6 Vielfach ist dagegen vertreten wor-
den, daß in iure zwei interrogationes stattgefunden hätten, nämlich nach
der tatsächlichen herrschaft und nach dem dominium. Demgegenüber
hat Giménez- Candela die auffassung vertreten, es habe nur eine in-
terrogatio stattgefunden, die beides zum ziel gehabt habe.7

Girard wiederum meinte, eine einzige Frage habe sich auf das Be-
stehen der potestas im Sinne einer rechtlichen und tatsächlichen Ge-
walt gerichtet. Im anschluß an ihn haben solche autoren, die unter
der ediktalen potestas eine komplexe (rechtlich und tatsächliche) Ge-
walt verstehen, naheliegenderweise angenommen, daß hiernach in nur
einer interrogatio gefragt worden sei. auch der Verf. ist in der Konse-
quenz seiner auffassung zu jenem Begriff der ediktalen potestas, der
nach seiner Meinung in der klassischen zeit vorherrschte, davon über-
zeugt, daß es im Rahmen des Verfahrensabschnitts in iure im Noxal-
prozeß nur eine einzige interrogatio de potestate gegeben habe. Gegen
die annahme einer besonderen, auf das Eigentum gerichteten interro-
gatio (also insgesamt zwei interrogationes) wendet er ein, daß in diesem
Fall ediktale Regelungen zu erwarten gewesen wären, die – wie in EP
§ 58 – dem Kläger für den Fall der verschiedenen denkbaren antwor-
ten des Beklagten bestimmte Rechtsbehelfe in aussicht stellten. Das
ist für den Verf. nicht klar genug überliefert (S. 59). Man muß ihm in

6 lenel, Das Edictum perpetuum (o. Fn. 2), S. 160 ff.
7 Teresa Giménez-Candela, El régimen pretorio subsidiario de la acción noxal,

Pamplona 1981, S. 168 f. u. 407; dies., Notas en torno al ‘vadimonium’, in: SDhI 48 (1982),
S. 126-166 (157, Fn. 138); dies., De la qualité de défendeur à l’action noxale, in: RhDFE
60 (1982), S. 67-76 (67 u. 71 f.).
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diesem Punkt vielleicht nicht folgen, denn Paulus 6 ad ed. D. 2,9,2,1
und Paulus 18 ad ed. D. 9,4,22,4 sowie weitere, hiermit zusammenhän-
gende Texte dürften durchaus eine tragfähige Grundlage für aussagen
darüber bieten, in welchen Konstellationen die Frage nach welcher
haftungsvoraussetzung sinnvoll gewesen wäre8 und unter welchen
Umständen zwei interrogationes überhaupt denkbar gewesen sind. 

3. Der Verf. hat seinen Forschungsgegenstand, der im überschnei-
dungsbereich von materiellem Recht und Verfahrensrecht angesiedelt
ist, in sorgfältiger und erhellender Weise bearbeitet. Verschiedentlich
anknüpfend an die Beiträge früherer autoren ist es ihm gelungen, den
zugrundeliegenden Quellen noch neue argumente zu entnehmen. Wenn
der Verf. angesichts der zahlreichen Beiträge zum Thema der Versuchung
widersteht, einen grundsätzlich neuen, frei entwickelten Erklärungsvor-
schlag zu liefern, spricht dies zunächst einmal für die Seriosität seiner
arbeit. Er beschränkt sich in erster linie auf die Quellenexegese, die
ihm in bemerkenswerter Klarheit und Konsequenz gelingt. Demgegen-
über sieht er von Mutmaßungen über Umstände ab, über die die Quellen
nicht klar genug auskunft geben. Das ist verständlich, doch hätte man
sich vielleicht gewünscht, daß der Verf. über die technischen aspekte
der interrogatio in iure hinaus auch noch den praktischen ablauf dieses
Verfahrensschrittes aus seiner Sicht zu rekonstruieren versucht hätte.
Die Entwürfe hierzu, die etwa lenel und andere autoren vorgelegt
haben, können nämlich nicht alle Fragen beantworten, die sich an die
Vorstellung des Verf. von dem Wandel des Begriffsinhalts der potestas an-
schließen. So mögen sich z.B. spezifische Probleme daraus ergeben
haben, daß der ausdruck potestas nicht nur von Juristen verstanden wer-
den mußte, sondern in der Praxis auch von demjenigen, an den sich die
interrogatio in iure richtete. hier wüßte man gerne Näheres darüber, wie
die Verfasser der Quellen sich vorstellten, daß der Beklagte überhaupt
über das Vorliegen eines der Wandlung unterworfenen oder sogar um-
strittenen Rechtsbegriffs auskunft geben konnte und welcher aufwand
im Verfahren in iure betrieben wurde, um den Beklagten über die recht-
lichen Voraussetzungen seiner antwort aufzuklären.

MaRTIN aVENaRIUS

Universität zu Köln

8 Vgl. lenel, Das Edictum perpetuum (o. Fn. 2), S. 160 ff.
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lENa KUNz, Postmortale Privatautonomie und Willensvollstreckung – Von
der kanonischen voluntas pia zur Gestaltungsmacht des Erblassers im
deutsch-spanischen Rechtsvergleich, [Studien zum Europäischen Pri-
vatrecht und zur Rechtsvergleichung] Jenaer Wisschenschaftliche
Verlagsgesellschaft, Jena, 2015, 540 pp.

1. Foi a título de dissertação para a obtenção da “dignidade dou-
toral” (“Doktorwürde”) que lENa KUNz apresentou o escrito de cujo
teor fundamental se dá agora nota crítica. Eis o respectivo título em
possível versão portuguesa: “autonomia post mortem e execução da úl-
tima vontade – da voluntas pia canónica ao poder de conformação do
testador em comparação jurídica germano-hispânica.”1 Trata-se de es-
tudo, pois, que gira em torno da execução testamentária, entre nós
concretizada em primeira linha na figura do “testamenteiro” (2320.º e
ss. CC).

a justificação da oportunidade do trabalho dada pela autora é o
processo de unificação, aproximação ou, pelo menos, de coordenação
do Direito Privado da União Europeia, em especial mediante o livro
Verde da Comissão Europeia em Matéria de Sucessões e Testamentos,
de 2005 (p. 37) e, mais recentemente, o Regulamento (UE) n.º 650/2012
relativo a matérias sucessórias e à criação de um Certificado Sucessó-
rio Europeu, que entrou em vigor a 17 de agosto de 2015 (pp. 37, 439-
440). Como ponto de partida para a investigação, pergunta-se então
se poderá haver reciprocamente reconhecimento das figuras alemã e
espanhola correspondentes ao executor testamentário, procurando-
se ainda retirar algumas soluções de melhoria material do regime eu-
ropeu. Mas se esse é o propósito formal da obra, o seu conteúdo em
muito o ultrapassa, consubstanciando um verdadeiro estudo funda-
mental da figura da execução testamentária (por isso que a Introdução,
às pp. 35-36, não faça aliás referência a semelhantes instrumentos do
Direito Comunitário).

2. antes de se olhar mais de perto para o título da obra, que como
sintetiza o respectivo conteúdo, justifica-se atentar sumariamente

1 Tratando-se de obra elaborada para a obtenção de grau académico, refira-se ainda
que foi apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de heidelberg (no semestre
de Inverno de 201/11) sob a orientação do Prof. Dr. Christian Baldus (heidelberg), ob-
tendo ainda pareceres favoráveis dos Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Erik Jayme (heidelberg) e
o Prof. Dr. hans-Jürgen Becker (Regensburg). 
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nos grandes pilares sobre os quais se ergue. após sumária introdução
(pp. 35-36), divide-se em seis diferentes partes: “colocação do pro-
blema e método” (1.ª parte: pp. 37 a 62); “a execução de última vontade
como objecto de investigação” (2.ª parte: 63 a 82); “os pressupostos ju-
rídicos vigentes da execução de última vontade no Direito espanhol
e alemão” (3.ª parte: pp. 83 a 225); “os pressupostos jurídicos tradicio-
nais da execução de última vontade” (4.ª parte: pp. 227 a 395); “a auto-
nomia privada post mortem do testador – uma hipótese a respeito da
execução de última vontade” (5.ª parte: pp. 397 a 438); “resumo e ob-
servação conclusiva (6.ª parte. 439 a 450). Seguem-se quatro anexos
(pp. 451 a 479), a bibliografia (pp. 481 a 534), assim como índice remis-
sivo (535 a 540).

logo por confronto quantitativo das diferentes partes se com-
preende que o núcleo duro da investigação se encontra respectivamente
nas partes três e quatro: naquele se estuda em chave comparatística a
execução testamentária nos Direitos alemão e espanhol – comparação
“germano-hispânica” a que faz justa menção a parte conclusiva do subtí-
tulo –; neste último se estudam exegeticamente diferentes fontes histó-
ricas apresentadas como espelhando a origem da execução testamentária
(neste sentido “tradicionais”, porque usualmente aduzidas em sede jus-
tificativa da origem do instituto). 

Descobre-se uma tripla intenção da obra:

a) Em primeiro lugar, uma intenção dogmático-comparatística,
tratando de alguns aspectos centrais do regime da execução de última
vontade no Direito alemão e espanhol2 ora vigentes (if. sob 3);

b) Em segundo lugar, uma intenção histórica ou, mais precisa-
mente, histórico-crítica, tratando-se de fontes históricas usualmente
apresentadas para justificar o surgimento ou desenvolvimento da exe-
cução de última vontade (if. sob 4), com particular consideração da
chamada voluntas pia (if. sob 5);

c) Em terceiro lugar, uma intenção fundamental ou fundamentante,
procurando apresentar a justificação para o regime da execução de úl-
tima vontade (if. sob 6).

2 Com a precisão de a aplicação do regime no Código Civil espanhol – aquele sobre
o qual a exposição em primeira linha se debruça – ceder perante derechos especiales ou forales:
a estrutura da ordem jurídica espanhola é aliás retratada nas pp. 51 a 56.
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3. Por execução de última vontade entende a autora a actividade
de quem, nomeado pelo testador, é encarregado de administrar, liqui-
dar e partilhar a herança (p. 63). Porque a respectiva designação é feita
pelo testador, configura um alargamento da autonomia privada post
mortem (p. 63). assim, do ponto de vista social, semelhante possibili-
dade responde a – e, por outro lado, cria também – uma rede de po-
tenciais conflitos que carecem de resposta do Direito (cf. pp. 63 e 64).
Pois se na origem da designação de um executor testamentário di-
ferente dos herdeiros pode estar, quer o eventual conflito entre her-
deiros, quer o eventual conflito entre herdeiros e testador, uma vez
designado um executor testamentário cria-se uma novo possível fonte
de conflitos, desta feita entre ele próprio, executor testamentário, e
os herdeiros. 

Do ponto de vista dogmático-construtivo, o tema tem o particular
interesse de as soluções normativas nele previstas assentarem na inte-
ressante distinção entre titularidade jurídica, dos herdeiros, e poderes de
administração, disposição e, como pode ocorrer no Direito espanhol, par-
tilha, atribuídos ao executor testamentário (passim)3. 

a parte de intenção dogmático-comparatística tem intuito so-
bretudo expositivo e comparativo. Nela se consideram dois temas e, em
cada um, sucessivamente a ordem jurídica alemã e, por contraponto,
a espanhola. 

Tem-se em atenção, primeiro, o possível papel dos herdeiros no
cumprimento da última vontade do testador (§7, pp. 83 a 90), sucessiva-
mente no Direito alemão (pp. 83 a 84) e espanhol (pp. 85-89), seguindo-
se breve conclusão (89-90). O estudo do cumprimento da última
vontade pelos herdeiros justifica-se por ser essa a regra que é concreta-
mente modificada mediante a introdução de um executor testamentário
específico. 

avança-se, depois, para o núcleo fundamental da parte de inten-
ção dogmático-comparatística: a exposição de aspectos centrais do re-
gime da execução testamentária no Direito alemão (§8, pp. 90 a 160),
seguida do regime do Direito espanhol (§9, pp. 160 a 225). No estudo
da execução testamentária é atribuído particular relevo à análise das
principais faculdades (Befugnisse) atribuídas ao executor testamentário

3 Casos paralelos de dissociação entre titular jurídica e poderes de administração
se encontra por ex. no Direito da Insolvência (poderes do administrador de insolvência
sobre os bens integrantes da massa, nos termos do art. 81.º CIRE).

RECENSÕES . RECENSIONI . REVIEWS

386

14-21_Recensoes_paginacao  06/12/2018  11:28  Page 386



no Direito alemão: de disposição (pp. 95 a 118) e de vinculação (pp. 118
a 129). Destaca-se também a consideração de figuras próximas: a subs-
tituição testamentária (pp. 140 a 144) e a procuração geral post mortem,
a admitir apenas com largas limitações (pp. 144 a 159). 

No Direito espanhol, em que a execução testamentária se reparte
por três diferentes figuras (que, sem prejuízo, se podem agrupar numa
categoria doutrinal integradora de mais ampla generalidade), con-
sidera-se, após breves considerações iniciais, as figuras do ejecutor
testamentario (pp. 172 a 180), contador-partidor (pp. 180 a 191) e albacea
universal e particular (pp. 160 a 172, 191 a 221). Trata-se com particu-
lar vagar em particular de algumas soluções do Direito espanhol
que são desconhecidas do Direito alemão: é o caso da possibilidade
de se atribuir o poder de partilhar, com eficácia real, ao testamen-
teiro, assim como da distinção entre actos de disposição e actos de
simples administração como forma de limitar o poder do executor
testamenteiro. 

Por compreensíveis razões, os Direitos alemão e espanhol não são
apresentados no mesmo registo e nos mesmos termos, posto que o pri-
meiro é à partida conhecido do público potencial do escrito e o segundo
não. Daí que, se, a partir da exposição da autora, o leitor facilmente se
adentra nas particularidades do regime do Direito espanhol, que como
lhe é ensinado, a adequada intelecção do regime do Direito alemão
supõe alguns conhecimentos de ordem prévia quanto às grandes linhas
directrizes do respectivo sistema jurídico civil.

4. Contra o que é corrente – quer em obras de intenção dogmá-
tica, quer em obras de intenção comparatística – a parte histórica da
obra é apresentada a seguir à parte mais detidamente consagrada ao
Direito positivo. E bem. Pois semelhante opção parece estar estreita-
mente ligada a uma consciente tomada de posição da autor a respeito
do papel que a parte histórica vem a desempenhar no seu escrito. Já
na primeira parte do texto, com efeito, se agrupa um conjunto de pon-
tos metódicos que respeitam ao todo da obra, reflectindo-se sobre os
“métodos jurídico-históricos” (§3, pp. 56 a 59) e, de entre eles, sobre
aquele que apelida “método de recondução genético-funcional (§4, pp.
59 a 62).

Por recondução genético-funcional (genetisch-funktionale Rückver-
folgung) entende concretamente a autora o seguinte método: procurar
certas figuras historicamente equivalentes àquelas, vigentes, sobre as
quais se debruça (e por isso a recondução é funcional); procurar, tam-
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bém, a filiação jurídica das figuras do actual Direito (e por isso a re-
condução é genética), do presente para o passado (e por isso se trata de
recondução4). Para identificar as fontes pertinentes, socorre-se das obras
jurídicas que à história da execução testamentária reservam particular
relevo, em especial os manuais da “pandectística” e “germanística” de
finais de séc. XIX e início de séc. XX (cf. a n. 93 à p. 61, assim como o
anexo 1 às pp. 451-454), no qual se elencam todos os escritos doutorais
sobre o tema da execução testamentária elaborados entre 1885 e 19715).
as fontes alegadas pela historiografia espanhola não são contudo con-
sideradas; a principal razão apontada é a circunstância de grande parte
da historiografia espanhola dos séculos XIX e XX estar dominada pela
temática da procura de um “Direito comum para a Nación Española”
(p. 236), não considerando em pormenor questões tais como as – fun-
cionalmente – equivalentes à execução testamentária. Em todo o caso,
apresentam-se, em nota, as principais obras que conhecem do tema
(p. 236, n. 676).

Em síntese, a recondução genético-funcional traduz-se no se-
guinte: “(…) à questão de apurar se há alguma correlação genética e
funcional entre a actual execução de vontade e fenómenos mais anti-
gos do Direito romano, germânico e canónico. Chegados à fonte jurí-
dica, deve ser ela trabalhada (de modo exegético) e então comparada
com a actual execução testamentária no Direito espanhol e alemão”
(228). 

Quer dizer: a parte histórica não é aqui apresentada como a expli-
cação do regime coevo (em que, como causa para consequência, haveria
de ser anteposta à parte dogmática), mas como possível hipótese de
explicação do Direito coetâneo, depois que este foi já concretamente
estudado e admitindo a hipótese de a fonte concretamente apresen-
tada como na sua génese afinal o não ser. 

4 Justifica-se um esclarecimento adicional, para que não se percam sentidos com a tra-
dução. Recondução traduz no caso Rückverfolgung. À letra, tratar-se-ia de “perseguição para
trás”/ “retropersecução”. Pretende assim a autor optar pelo método que procura arrancar
do presente para o passado (isto é, na memória ou nas invocações presentes do passado) e
não do passado para o presente. 

5 ao todo apresentam-se 49 (!) escritos – mais significativo ainda ao considerar-se
que o primeiro dos aí elencados data de 1896 e o último de 1916. Mesmo sem desconhecer
os diferentes parâmetros – mas também as diferentes condições disponíveis – a que se
sujeitam as dissertações de então, trata-se do impressionante ritmo de duas dissertações
doutorais por ano sobre o tema da execução testamentária. Semelhante índice dá conta
do vigor da privatística alemã por ocasião da Jahrhundertwende.
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5. Em virtude do método apontado pela autora, são consideradas
as diferentes fontes normativas usualmente trazidas como precursoras
da execução testamentárias: (i) de Direito romano, merecendo men-
ção a familiae emptor do Direito Romano antigo (§11.a, 239 e ss.), assim
como D. 36, 1, 80 (78), 1 (§11.B.I, 244 e ss.) D. 31, 88, 1, (§11.B.II, 258 e
ss.; (i) de Direito germânico, com referência aliás ao sentido de “Di-
reito germânico” no discurso historiográfico alemão (§11.C.I, 269) e
ao “Salmann” (§11.C.II, 270-277); (iii) de Direito romano tardio, com
específica referência a C. 1, 3, 28 (§11.D.II, 279 e ss.), C. 1, 3, 48 (49)
(§11.D.III, 292 e ss.) e Nov. 131 c. 11 e 12 (§11.D.IV, 300 e ss.), (iv) de Di-
reito canónico, com o tratamento das fontes X. 3, 26, 17 (§11.E.I.1, 309
e ss.), X. 3, 26, 19 (§11.E.I.2, 321 e ss.) e X. 3, 26, 17 e 19 (11.E.I.3, 323 e
ss.); de excerto da obra de Speculum Iuris de Guilelmus Duranti (11.E.II,
331 e ss.), de uma sentença do Papa Inocêncio IV (11.E.III, 347 e ss.),
e, por fim, de Clem. 3, 6, 1 (11.E.IV, 372 e ss.). Segue-se a conclusão e
apresentação de resultados da abordagem do Direito canónico (11.E.V,
380 e ss.). De salientar é que todas as fontes são apresentadas em ver-
são original e traduzida para a língua alemã, como é de louvar, pois,
com efeito, a tradução para a língua de trabalho representa o momento
culminante do processo exegético.

Não por acaso se elencam nominalmente todas as fontes tratadas:
pois é esse decerto o meio que mais fielmente espelha o espírito do tra-
balho apresentado e o particular ângulo de abordagem histórica. Com
efeito, uma visão narrativa cede neste escrito lugar a uma abordagem
de pendor exegético, justapondo – e não entretecendo num registo de
diferente teor – o tratamento de cada uma das fontes singularmente
consideradas. O escrito é aliás particularmente valioso para compreen-
der a altura a que se eleva semelhante tipo de abordagem, mas, também,
as suas potenciais limitações: se (sobretudo para o neófito que não es-
teja por dentro dos termos específicos do domínio tratado) haverá certa
dificuldade em entrar nos termos do problema, justamente pela ausên-
cia de visão conjunta que sirva de propedêutica ao tema, ganha-se em
precisão, em detalhe e, afinal, em capacidade de releitura crítica de pla-
nos gerais de compreensão, como aliás vem a acontecer. além das valias
metódicas decorrentes da leitura de um escrito com tal perfil, em que
ao leitor é como que dada a possibilidade de se adentrar na oficina de
trabalho do historiador, que generosamente nos oferece já não só o seu
pensamento, como agora também o seu pensar.

Significativamente de salientar é ainda a circunstância de a
autor se exercitar em fontes “romanas”, “germânicas” e “canónicas”,
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tipicamente os três ramos em que se divide a historiografia de expres-
são alemã. é ousada opção que merece perfeito louvor, posto que a
única que inteiramente respeita o continuum da experiência jurídica
humana.

6. Na referida abordagem histórica, é o estudo da chamada “vo-
luntas pia”, tal e qual considerada no Direito canónico, que acaba por
merecer maior atenção, a ponto de constar do próprio subtítulo da
obra. Em virtude do método utilizado pela autora, foi possível trazer
ao de cima certas características da referida figura que, de outro modo,
facilmente mergulhariam na penumbra. Sinteticamente se conclui que
a execução testamentária, tal como reconhecida no Direito canónico
dos sécs. XIII e XIV, se envolvia, à semelhança do respectivo paralelo
contemporâneo, a intervenção de um terceiro que vela pela realização
da “voluntas” do de cuius, gozava porém de substanciais diferenças de
sentido e de significado. Nela não se reconhecia afinal a vontade ad li-
bitum, mas a vontade enquanto projectada para a realização de obras
piedosas, enquanto integrada na Economia da Salvação (“göttlicher
Plan”). E sendo reconhecida a execução da vontade na medida dos
bons fins a que a própria vontade se propõe. E assim pode concluir: “a
questão do poder jurídico do executor de vontade depende significa-
tivamente de saber por que razão este instituto afinal existe. Enquanto
a execução testamentária na Idade Média se legitimava com a causa
pia, a vontade subjectiva-individual tomou hoje o lugar desta causa pia.”
(p. 450). 

7. O trabalho prossegue com o estudo das razões justificativas
da execução testamentária no Direito coetâneo. Feita a incursão
histórica, e conhecidas já as razões contingentes que no Direito ca-
nónico medieval justificariam o reconhecimento de efeitos jurídi-
cos à figura da execução testamentária, avança-se para o estudo dos
possíveis fundamentos no Direito contemporâneo para a conside-
ração da figura (5.ª parte, §§ 12 e 13, 397 e ss.). Revistas as posições
em presença, a autora avança o seu contributo de justificação: “O
de cuius exige um certo espaço de influência, porque há-de morrer,
e aqueles que continuam (Nachwelt) – nem sempre os próprios her-
deiros atingidos – tomam-no em consideração, porque também
terão de morrer.” Conclui-se com breve resumo e palavras conclusi-
vas (6.ª parte, §§ 14-15, 439 e ss.), breve comparação entre as soluções
normativas do Direito espanhol e do Direito alemão, assim como
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das suas possibilidades de contribuir para uma melhoria do Direito
europeu.  

8. De grande riqueza de análise, com abundantes referências his-
tóricas, normativas e doutrinais, o escrito de lENa KUNz afigura-se
um subsídio de enorme proveito para quem se pretenda debruçar
sobre o tema da execução testamentária, que aqui encontrará um só-
lido subsídio. ao leitor português com o desafio particular de poder
agora reler criticamente o escrito que ainda ontem um PaUlO MERêa

ao tema dedicou6.
Em observação conclusiva, destacar-se-ia o particular e interes-

sante ângulo escolhido pela autora para o discurso histórico. Tudo
considerado, dir-se-á que procurou realizar um estudo crítico dos fun-
damentos históricos alegados como raízes de soluções normativas presentes,
a tal ponto que chega a uma figura tal que, apresentada embora como
raiz da solução presente, é afinal contra-modelo da execução de von-
tade coeva (p. 228). Trata-se assim de um modo de abordagem que,
respeitando integralmente o facto histórico, coloca o discurso his-
tórico como instrumento de compreensão da inserção e da limitação
histórica do Direito, atento o rigor colocado na explicitação do al-
cance das soluções normativas por força, em razão e virtude dos seus
fundamentos, estreitamente ligadas afinal à atmosfera vital em que
vêm a irromper. assim consegue bem firmar o Direito no Tempo –
libertando por isso, mas agora de modo redobradamente esclarecido,
o futuro do Direito. 

TIaGO azEVEDO RaMalhO

Universidade do Porto

6 PaUlO MERêa, “Sobre as origens do executor testamentário”, in: ID., Estudos de
Direito Hispânico e Medieval, II, Coimbra, 1953, pp. 1 e ss.
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MaRIO VaRVaRO, Der ‚Glücksstern‘ Niebuhrs und die Institutionen des
Gaius -  Deutsch- Italienische Wissenschaftspolitik im frühen 19.
Jahrhundert, zweite erweiterte auflage, Jedermann- Verlag, hei-
delberg, 2014.

Durch die Entdeckung der Veroneser handschrift der Gaius-Insti-
tutionen im Jahre 1816 kam wieder Schwung in die Erforschung des
römischen Rechts. aus anlass der Entdeckung wurde zum Beispiel
eine neue zeitschrift gegründet1 und bis heute erscheinen abhandlungen
und ganze Bücher über die Veroneser handschrift. Ein besonders
lesenswerter Beitrag ist das Buch von Mario Varvaro, „Der ‚Glücksstern‘
Niebuhrs und die Institutionen des Gaius -  Deutsch-Italienische
Wissenschaftspolitik im frühen 19. Jahrhundert“, welches 2014 im
Jedermann- Verlag in heidelberg erschien. Gefördert wurde die
Publikation von der Juristischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität
heidelberg, und sie erschien in der Reihe Miscellanea Juridica Heidel-
bergensia. Es ist der zweite Band dieser jungen Reihe. Da in heidelberg
wenige Jahre nach Entdeckung der Gaius-handschrift diese bereits
dort unterwiesen wurde, ist es wohl kein zufall, dass Mario Varvaro,
Romanist in Palermo, diesen Ort zur überarbeitung seines Buches
wählte.2

Der Band ist eine aufgearbeitete, erweiterte sowie ins Deutsche
übertragene Version des Buches, welches unter dem Titel Le Istituzioni
di Gaio e il Glücksstern di Niebuhr in Turin im Jahr 2012 erschien. Ob-
wohl sich das Buch als zweite erweiterte auflage vorstellt, handelt es
sich eher um ein eigenständiges neues Werk. Die übertragung ins
Deutsche übernahm Simone Schmon. 

Der Mitherausgeber der MJh, Christian Baldus, hebt im Vorwort
hervor, dass in den Institutionen von Kaiser Justinian die Institutionen
des Gaius weithin wörtlich verwertet und in seinen Digesten diese
punktuell zitiert wurden, es aber leider keine umfassende, von Justinian

1 So wird am 4. September 1853 im Weekblad van het Regt über das 35jährige
Bestehen der zeitschrift Thémis berichtet und darauf hingewiesen, dass die zeitschrift
vor allem gegründet wurde, da der Fund des Gaius-Kommentars und die Schriften
Savignys dem römischen Recht wieder Bedeutung zukommen ließen. Vgl. Viola heutger,
Friedrich Carl von Savigny im Spiegel der niederländischen Fachliteratur, Savigny Global
1814-2014, Meder/Mecke (hg.), 2017, S. 362.

2 So bereits im Wintersemester 1820-21 : ‘Sur les actions, en se rapportant particuliè-
rement au quatrième commentaire des Institutes de Gaïus. – Professeur Rosshirt’. Thémis
ou Bibliothèque du jurisconsulte, Band 2, 1824, 358.
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unabhängige überlieferung bis zu dem Fund im Jahre 1816 gab. Dank
der Veroneser Gaius- handschrift ließ sich nun feststellen, wo die jus-
tinianischen Juristen bewusst abänderungen vorgenommen haben.
Baldus spricht den Wunsch Vieler aus, wenn er sagt, dass Gaius im Ori-
ginal zu haben, der Traum der meisten Juristen war. auch stellt Baldus
gleich zu Beginn die zentralen Fragen. War es zufall, dass Niebuhr auf
den Palimpsest stieß? Oder wurde dem „Glücksstern“ nachgeholfen?
Sein Geleitwort ersetzt eigentlich jegliche Rezension des Werkes, so
wird der „Glücksstern“ von Varvaro bereits dort schon als glänzend ge-
schrieben, akribisch dokumentiert und in jeder zeile abgewogen kri-
tisch die aktuelle Gaius- Diskussion dokumentierend angekündigt. 

Die deutsche ausgabe wurde gegenüber der 2012 erschienen ita-
lienischen Version, wie bereits erwähnt, erweitert und die aktuelle li-
teratur wurde bis zur Drucklegung eingearbeitet. Schaut man zum
Vergleich in die italienische ausgabe des Glückssterns, so fallen einige
Unterschiede auf.

Da der italienische Ursprungstext schon ausgiebig rezensiert wurde,
so in deutscher Sprache von U. Manthe (Iah 5, 2013, S. 191–198) sowie
Chr. M. Grafinger (MIöG 121/2, 2013, S. 527–529) und sehr eingehend
und weiterführend von S. Meder (Die Entdeckung der Institutionen
des Gaius: zufall oder Notwendigkeit? zu Mario Varvaro, le Istituzioni
di Gaio e il Glücksstern di Niebuhr, G. Giappichelli, annaeus 10,
2013, S. 55–67) sowie von T. Giaro, (Mario Varvaro, le istituzioni di
Gaio e il Glücksstern di Niebuhr, in: Eos 100, 2013, S. 366–368), soll
hier nun auf die in deutscher Sprache vorliegende Edition eingegan-
gen werden. War die italienische Version noch unterteilt in zwölf
abschnitte, gefolgt von anhängen und einem Stichwortverzeichnis,
wurde für die deutsche Fassung ein komprimierter ansatz verfolgt.
In nur drei Kapiteln, der Vorgeschichte, der Feindseligkeit der Italie-
ner gegenüber Niebuhr sowie alten und neuen Fragen der Wiederent-
deckung des Veroneser Palimpsests, welche durch einen Prolog und
einen Epilog eingefasst wurden, entwickelt Varvaro seine Forschungs-
ergebnisse. 

Der leser wird mitgenommen in die Welt des Forschenden, zu un-
tersuchen waren die handschrift selber, der Briefwechsel der Gelehrten
über den Fund der handschrift, die Berichte in zeitungen und zeit-
schriften über die Entdeckung, Prozessmaterial, Katalogisierungsver-
merke sowie die vielfältigen Rekonstruktionsversuche. Varvaro gelingt
es, sich nicht in Vermutungen zu verlieren, sondern ganz systematisch
die Rekonstruktion des Textes aufzuzeichnen und wissenschaftlich zu
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unterbauen. Kein rechtshistorisch ausgebildeter Jurist möchte auf diese
erste echte lehrbuchdarstellung des römischen Rechts, eben die Insti-
tutionen des Gaius, verzichten und um bei dem programmatischen Titel
zu bleiben, kann der Inhalt der Gaius-Rekonstruktion tatsächlich selber
auch als Glücksstern aller Juristen bezeichnet werden. Der Untertitel
des Gaius- Buches, welcher auf „Deutsch- Italienische Wissenschafts-
politik im frühen 19. Jahrhundert“ lautet, hinterlässt beim leser nach
lektüre des Buches den Eindruck, dass es sehr wohl eine deutsche
Wissenschaftspolitik im frühen 19. Jahrhundert gab, auf italienischer
Seite jedoch eher Gleichgültigkeit gegenüber den im lande zu findenden
Schätzen herrschte.3 zweihundert Jahre später stehen nun beide länder
vereint dar und gemeinsam entstehen so wunderbare Bände, wie das vor-
liegende Buch über die Entdeckung der Gaius- Institutionen.

Wenden wir uns nun den äußeren Rahmenumständen zu: Im Jahr
1816 reiste Barthold Georg Niebuhr, neu ernannter preußischer Ge-
sandter beim heiligen Stuhl, nach Rom und machte in der Stiftsbiblio-
thek Verona halt und findet dort ein im Mittelalter abgewaschenes,
teilweise abgeschabtes, zur Wiederverwendung bearbeitetes und an-
schließend wiederverwertetes Stück Pergament. In Briefen berichtet
er seinen Kollegen davon. Selber vermutet Niebuhr zunächst noch,
dass es sich um Texte von Ulpian handele4, und Savigny ist es, der den
Text als die Institutionen des Gaius erkennt. Der Fund wird kurz nach
der Entdeckung in vielen zeitschriften beachtet.5

3 So auch der Eindruck der Italienreisenden im Jahr 1822. „Mit den Palimpsesten des
Cajus fanden wir einen jungen Gelehrten aus Deutschland, hrn. Dr. Blüher, jetzo Prof in
halle, beschäftiget, welcher die mehr als halberloschene Schrift für hrn. Professor Göschen
zum Behuf einer neuen ausgabe des römischen Rechtsgelehrten noch einmal verglich, und
bey diesem mühsamen und oft trostlosen Geschäft der Durchforschung der dunkeln züge
an einem keinesweges hellen Orte feine augen so stark angegriffen hatte, daß ihn besonders
das rechte schmerzte, und er bey lichte nicht einmal mehr lesen durfte. Welch ein
Gegensatz dieses für einen nützlichen wissenschaftlichen zweck sich aufopfernden,
talent- und hoffnungsvollen Jünglings aus Deutschland und der in eine beynah allgemeine
wissenschaftliche Gleichgültigkeit versunkenen zahlreichen und talentvollen Jugend von
Italien!“, Reisen in Italien seit 1822, Friedrich Thiersch, ludwig Schorn, Eduard Gerhardt
und leo von Klenze. Erster Theil, leipzig, 1826, S. 59.

4 Diese Fehleinschätzung wurde von einem wohlwollenden zeitgenossen mit: „herr
geheimer Staatsrath Niebuhr rieth in der Eile auf Ulpian“ kommentiert. In: „übersicht der
seit 1813 neuentdeckten Stücke der griechischen und römischen literatur“ von a.W. von
Schröter. Hermes oder Kritisches Jahrbuch der Literatur. Fünfundzwanzigster Band. 1826, S. 292.

5 Stellvertretend für viele sei hier das Intelligenzblatt der Jenaischen allgemeinen
Literaturzeitung, 1817, 14. Jahrgang zitiert: „hr. Geh. Staatsrath Niebuhr hat auf seiner Reise
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Um diese wenigen Fakten herum ist das Buch geschrieben und
bietet dem leser eine Fülle an Informationen, bis hin zum Privatleben
von Niebuhr, welches in den Fußnoten rekonstruiert wird. Niebuhr
als Entdecker (fraglich bleibt, ob Niebuhrs zweitägiger aufenthalt in
Verona, das Mitführen von Gallapfeltinktur und der dortige Fund
einem über ihm zielführend leuchtenden Glücksstern, dem zufall
oder Vorahnungen zu verdanken ist) wird detailliert analysiert. Nieb-
uhr wird durch Varvaro in seiner Rolle als Gelehrter, als Staatsmann,
als Mensch in Schwierigkeiten und nicht zuletzt als Schreiber von vie-
len langen Briefen zum leben erweckt.

Die deutsche auflage bietet mehr als die italienische Vorversion.
So wurden neue abschnitte eingefügt. Das Urteil über Niebuhrs Un-
informiertheit und Unachtsamkeit kam neu hinzu. Vergeblich sucht
der leser nach einem strengen Werturteil. Vielmehr bringt Varvaro
alle möglichen argumente vor, bietet dem leser Einblicke in die re-
konstruierten Vorgänge und ermöglicht den Blick in die Quellen, in
diesem Fall vor allem die Briefe Niebuhrs an Kollegen, und überlässt
es dem nun gut informierten leser selbst zu urteilen. 

Wie ein Exkurs liest sich dagegen der erweiterte abschnitt zur
Frage der anordnung der ciceronischen Fragmente der Rede „pro
Scauro“ und die Empfindlichkeit Mais. Dieses Mal steht nicht Gaius
im Mittelpunkt der ausführungen, sondern die italienisch- deutsche
Wissenschaftspolitik. Dieser abschnitt ist ein hervorragender Beitrag
zum damals herrschenden Wissenschaftsklima und Wissenschaftsge-
schichte des 19. Jahrhunderts und bietet weitere Einblicke in die Tä-
tigkeit und Persönlichkeit Niebuhrs. Gerade dieser abschnitt ist auch
von Interesse für Philologen.

Organisch eingefügt wurde die revidierte Stelle über eine „ange-
kündigte Entdeckung“? hier wird deutlich, dass Varvaro keineswegs
zur Ruhe kam nach der Veröffentlichung des italienischen Glücks-
sterns, sondern nun noch intensiver in die archive eintauchte und
neue Informationen aus bisher unveröffentlichten handschriften des
archivs der humboldt- Universität zu Berlin sowie der römischen Bi-
blioteca apostolica Vaticana extrahierte. Weiterführende Studien in

nach Italien eine Entdeckung gemacht, welche für die Rechtswissenschaft von Wichtigkeit
zu werden verspricht. In der Bibliothek des Domcapitels zu Verona fand er ... Blätter,
welche schon Maffei, als nachjustinianeisches Recht enthaltend, bekannt machte, ... und
aus der schönsten zeit des römischen Rechts herrühren....“, Unter Neue Entdeckungen,
Spalten 195 und 196.
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der Universitäts-  und landesbibliothek in Bonn fügten noch Details
hinzu. Vor allem die Briefe der damaligen zeit bieten uns eine Fülle
an inhaltlichen Diskussionspunkten und erlauben Einblicke in das
leben und die Beziehungen der Verfasser. Es ist kennzeichnend für
Varvaros Blick fürs Detail, dass er nicht nur auf den Inhalt der Briefe
Niebuhrs achtet, sondern auch noch die stilistischen Besonderheiten
seiner absatzmarkierung benennt. Seine sorgfältige arbeitsweise ist
auch in den beeindruckenden übersichten der bearbeiten hand-
schriften, dem literaturverzeichnis6 und den anderen Verzeichnissen
ersichtlich.

Das Buch beleuchtet aber nicht nur die Rekonstruktion des
Gaius- Textes, sondern lässt auch die daran arbeitenden Menschen und
ihre Persönlichkeiten und Charakterzüge aufleben. So bangt man mit
um die in den Briefen erwähnten kranken Kinder und fühlt geradezu
die Wertschätzung, die Savigny entgegengebracht wird. Es ist für den
leser ein Genuss auch diese Textstellen mitgeliefert zu bekommen,
die nicht wesentlich für die Rekonstruktion des Gaius- Textes sind,
aber die doch den alltag der damaligen zeit gut skizzieren. Es ist zu
begrüßen, dass hier keine Kürzungen vorgenommen wurden. In den
Mittelpunkt gerückt werden nicht nur die Personen, die oft in den
zusammenhang mit dem Gaius- Fund gebracht werden, wie Niebuhr,
Savigny, Studemund und Maffei, sondern zu leben kommen, neben
anderen, auch Vater und Sohn Witte, haubold und der, viele Probleme
auslösende, Merkel. als Reaktion auf die von Merkel veröffentlichten
Verleumdungen Niebuhrs äußert Niebuhr sich mit den drastischen
Worten: „Ich bin rachsüchtig, und wenn es möglich ist das strengste
Urtheil zu erlangen – Festungsstrafe auf einige zeit – so würde es mir
sanft thun. läßt man ihn ungestraft, oder schwach bestraft, laufen, so
laße ich bey meinem leben nichts mehr drucken“.7

als leser durchlebt man die Entdeckungsfreude, die Schwierig-
keiten und auch die Verleumdungen, die zu einem Prozess führten8,

6 Ob der Fülle der verarbeiteten literatur erstaunt es allerdings, dass Varvaro der
belgisch-französischen Thémis ou Bibliothèque du Jurisconsulte so gar keine Beachtung
schenkt. In mehreren Bänden (vor allem die Bände 1 bis 7, 1820 bis 1825) wird ausführlich
auf den Fund in Verona eingegangen.

7 Niebuhr an Savigny, Rom 16/19.2.1817, in UB Marburg, Savigny-Nachlass, Ms.
830/4, f. 4r.

8 Sehr deutlich wird dies in der zeitschrift für die Criminal-Rechts-Pflege in den
Preußischen Staaten, Band 1, erstes und zweites heft, 1825, S. 83 ff. beschrieben. Diese
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die anschließende Prozessführung und natürlich die vielgestaltigen
Rekonstruktionsversuche dank der vielen Originalzitate und der de-
taillierten Fußnoten.

Den Einsatz unterschiedlicher Techniken, alle mit dem ziel, das
lesbar zu machen, was durch überschreibung, alter und Verfall, oder
Entzifferungsversuche unlesbar geworden war, und die dabei verwen-
deten Chemikalien, die sogar zu löchern im Text führten, werden
plastisch beschrieben, sowohl durch Varvaro als in den anhängen in
den Briefen von Niebuhr und weiteren zeitzeugen. 

Der hinwendung zu den Personen, die sich vor ihm und mit ihm
der Rekonstruktion des Gaius- Textes verpflichtet fühlen, wird durch
ein erweitertes Personenregister Rechnung getragen. Neu hinzugekom-
men ist ein Ortsregister, welches auch das weltweite Interesse und die
minusküle Detailarbeit und Fragmentsuche an der Gaius- handschrift
widerspiegelt, reicht es doch von alexandria und antwerpen über Kon-
stantinopel sowie lissabon bis nach Sankt Petersburg und Sankt Gallen.
Dem leser bietet sich insgesamt ein Text, der zu eben großen Teilen
von Fußnoten und anhängen begleitet wird. 

Das Rekonstruktionsinteresse ist auch nach über 200 Jahren un-
gebrochen. Was man früher mit Chemie versuchte, wird heute mit
Technik fortgesetzt. Regelmäßig nimmt Varvaro Stellung zu rezent
vorgebrachten kritischen Stimmen oder anderen ansichten. auf einen
Kollegen nimmt Varvaro oft Bezug, nämlich auf Filippo Briguglio. Im
Jahr 2012 veröffentlichte Briguglio sein Buch „Il Codice Veronese in
trasparenza“, in dem er viele Ergebnisse der italienischen Version von
Varvaros Glücksstern in Frage stellt. Briguglios ansichten und Ein-
wände, sowie die darin gegen Niebuhr enthaltenen neuen Kritiken,
Vorwürfe und Urteile, werden in der deutschen Version detailliert und
dezidiert widerlegt. Von diesem Standpunkt aus kann die deutsche
Version des Glückssterns als eine Replik gegen Briguglio gelten. auf
die Digitalisierungsarbeiten und die daraus entstandenen auslegungs-
ansätze des Kollegen Briguglio weist Varvaro verschiedene Male hin.9

Quelle wird von Varvaro allerdings nicht verwertet. 
9 Mehrfach setzt sich Varvaro kritisch mit Briguglios Stellung auseinander, etwa:

M. Varvaro, Der Gaius der Preußen, in: zRG 128, 2011, S. 239–262; Wilhelm Studemund
e il «martire illustre della paleografia», SCDR 25, 2012, S. 281–318 und auch Wilhelm
Studemund e il «martire illustre della paleografia»; le prime trascrizioni del palinsesto
di Gaio e il presunto «mistero» delle schede veronesi (BCapVr, Cod. DCCCIX), in: Iah
6, 2014, S. 77–109.
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Dass beide gegensätzliche Positionen beziehen, wird vor allem aus der
Fülle der präzisierten Fußnoten sehr deutlich. Behauptungen und falsche
auslegungen werden hier widerlegt, fehlende Nachweise und verschiedene
Ungenauigkeiten moniert, Fehler werden aufgedeckt, frühere Thesen
werden dekonstruiert oder nicht befolgt, argumente werden wieder-
aufgenommen, zweifel an der Wahrheit der Berichte Niebuhrs werden
geschürt, es werden argumentationslinien hinterfragt und Meinungen
werden zeitweilig geändert. Die art der auseinandersetzung lässt hoffen,
dass die beiden herren weiterhin verschiedene ansätze verfolgen und
durch ihren Dialog noch so manch neue Details entdeckt werden. Der
leser kann sich des Eindrucks nicht entziehen, dass Varvaro die Quellen
gründlicher studiert und auslegt als sein Kollege in Bologna. So steht
z. B. bei Briguglio, dass der Sohn Witte zwei Studienabschlüsse (lauree)
habe (Il Codice Veronese, S. 45 und S. 47), wogegen Varvaro gleich spe-
zifiziert, dass es sich um einen Doktortitel in der Philosophie und einen
Doktor in der Rechtswissenschaft (S. 93, FN 39) handele. lesenswert
sind die ansichten beider unvermindert. Im zusammenhang mit dem
Gaius- Manuskript sei vor allem auf Briguglio, „Barthold Georg Nieb-
uhr und die Entdeckung der Gaius- Institutionen – tatsächlich ein
„Glückstern“?”, in: ZRG 128, 2011, S. 263–297 hingewiesen. Durch
eine grafische Bearbeitung lassen sich Vorlagen erstellen, die eine
bestimmte Sichtweise unterbauen. Das angeführte Beispiel (S. 134)
und die mit Bildmaterial belegte »optimierte abbildung« von der zif-
fer XIII/XUI ist vielsagend für die Gefahr, welche die von Briguglio
angewandte Methode mit sich bringt.10

Es ist ein Gewinn, dass Varvaros Werk ins Deutsche übertragen
wurde und man kann von einer kongenialen übersetzung sprechen.
Es ist Simone Schmon gelungen, den italienischen Text in ein Deutsch
zu übertragen, welches dem Stil und der Eleganz der Sprache des
Grundtextes entspricht.

Trotz eines bestehenden Grundtextes ist es ein neues Buch ge-
worden. liest man mit der Vorkenntnis der deutschen ausgabe den
italienischen „Glücksstern“ durch, so fehlen in der italienischen Ver-
sion einige neue sehr überzeugende Erkenntnisse und das Schriftbild

10 Dazu M. Varvaro, Wilhelm Studemund e il «martire illustre della paleografia», in
SCDR 25, 2012, S. 288-294 und dort Fn. 22; ders., Il Codex DCCCIX (DCCCXIII) della
Biblioteca Capitolare di Verona: «prima trascrizione delle Istituzioni di Gaio» o «copia
del tutto inservibile»?, in Index 44, 2016, S. 59 f. Fn. 89.
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und die Formatierung sind in der deutschen ausgabe besonders gefäl-
lig gelungen. 

Es ist nicht nur ein lesebuch, durch die vielen abbildungen, Text-
wiedergaben, weiterführenden Fußnoten und abkürzungsverzeichnisse,
ist es ein Band geworden, welchen man gerne in die hand nimmt und
auch beim Durchblättern immer wieder etwas betrachtens-  oder lesens-
wertes findet. Der leser des Buches wird nicht nur mit einer erweiter-
ten Kenntnis der Rekonstruktion der Gaius- handschrift beschenkt,
sondern er taucht ein in die Welt des 19. Jahrhunderts und ist Teil der
Entdeckungsfreude. So ist es auch Savigny, der sofort den Gaius- Text
inhaltlich verwertete und auf die Veroneser handschrift wartet für neue
anpassungen seiner Manuskripte.11

Sicher gäbe es noch viel mehr zu Niebuhrs Fund in Verona, diesem
Gaius und seinem Werk zu sagen. Unzählige sogenannte Scheden und
Briefe sollten der breiten öffentlichkeit noch zugänglich gemacht
werden. Weitere Personen, eben nicht nur Juristen, sondern auch Phi-
lologen und historiker, die sich mit der Rekonstruktion beschäftigten,
sind noch nicht ausführlich genug zu Wort gekommen. Varvaro zeigt
auf, dass die Quellen zugänglich sind, jeder forschungsbegeisterte
Jurist kann sie untersuchen und sich eine Meinung bilden. Da Varvaro
aber so verlässlich arbeitet und so lesenswert schreibt, bleibt zu hof-
fen, dass er bald eine dritte erweiterte auflage veröffentlicht.

VIOla hEUTGER*

Universität Luzern

11 Savigny schrieb anlässlich der Entdeckung der Institutionen des Gaius in
Verona (1816) an Göschen: »Sie sitzen nun da und fördern reines Gold aus der Erde,
und ich quäle mich noch immer mit meinem Besitz ab, einen alten abgetragenen Rock
ausbürstend!« Savigny wies darauf hin, dass seine neue auflage des Rechts des Besitzes
nicht in den Druck gehe, ehe der Titel de interdictis aus Verona eintreffe. Die dritte
auflage des Rechts des Besitzes (1818) erfuhr einschneidende Veränderungen durch
den Veroneser Fund. ausführlich bei Christina Vano, Vom Beruf unserer... Orte.
Umsetzung und übersetzungen in der internationalen Verbreitung von Savignys Werken,
Savigny Global 1814-2014, Meder/Mecke (hg.), 2017, S. 247. Gerade in letzter zeit steht
die deutsche juristische Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts im zentrum
internationaler Forschung. als auftakt mag das 2014 an der Universität hannover
durchgeführte Seminar Savigny Global angesehen werden und der hier besprochene
Band von Varvaro.

* Priv. Doz., Senior Research Fellow, Institut für Privatrecht, Rechtsvergleichung,
Internationales Privatrecht und Europarecht, Universität luzern.
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aURORa lóPEz GüETO, Pietas romana y sucesión mortis causa, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2016, 119 pp.

1. la obra de lóPEz GüETO trata del papel de la pietas en el área
de la materia sucesoria.

2. lóPEz GüETO comienza con la investigación más cercana del
término de la pietas romana1. Esta virtud tenía una manifestación pri-
vada y pública en la época romana2.

3. había que mostrar la pietas en el ámbito privado por ejemplo al
padre, a la madre y al marido como obediente, dándole amor y respeto,
mientras que uno recibió igualmente a cambio afecto, protección y ve-
neración3. En el contexto de la pietas como concepto religioso, la autora
brevemente trata como había que mostrar ésta además en particular a
los dioses a través de ofrendas y cultos para conservar la pax deorum4.

4. En lo siguiente lóPEz GüETO examina la pietas del príncipe5,
tratando a augusto en particular6. éste hubo recibido un escudo del
Senado como regalo por sus virtudes7. Elegida por augusto su inscrip-
ción atestigua a él entre otras la virtud de la pietas8. augusto utilizó la
pietas según lóPEz GüETO también para educar a los ciudadanos en su
sentido9. Esto aclara su legislación interviniendo en la vida privada de

1 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 19-29.
2 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 19 (“viviendo de acuerdo de los postulados de la

pietas en sus dos facetas, pública y privada”).
3 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 19 (“pietas era la obediencia y reverencia debidas

al pater, el amor a la madre o el respeto al marido, a su vez correspondidos con la protec-
ción y el afecto paternos, la ternura y desvelos de la madre o la veneración a la esposa”).

4 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 19 (“para alcanzar la tan ansiada pax deorum”, “es
un concepto religioso que trasciende al culto”), p. 20 („proceder en los días señalados a
realizar las ofrendas”).

5 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 21-26.
6 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 21-23.
7 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 21.
8 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 21 (refiriéndose a la inscripción: “Clipeus aureus

in curia Julia positus quem mihi senatus populusque romanus dare VIRTUS, CLEMENTIA,
IUSTITIA ET PIETAS causa testatum est per eius clupeii inscriptionem.”).

9 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 23 (“En definitiva, el príncipe actúa como un
paterfamilias que indica a los que viven bajo su techo cómo vivir en pareja, cómo educar
a los hijos, cómo vestir y en qué gastar su dinero […]”).
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los ciudadanos10, por ejemplo; a través de la adopción del ius liberorum
para mujeres que habían dado a luz a tres o cuatro niños11. la manifes-
tación pública se amplió según la opinión de la autora porque ahora
los ciudadanos debieron mostrar al príncipe la misma reverencia como
al paterfamilias12. Igualmente, lóPEz GüETO hace mención, por su-
puesto, de los emperadores antoninos; muchos de ellos llevaron el so-
brenombre Pius como símbolo de sus valores13. 

la autora completa esta inspección de la pietas del príncipe con
una variedad pequeña de controversias hereditarias en las que augusto
intervino como agente de la pietas („patris patriae animo usus“14).

5. Por último en este primer capítulo, que tienta acercarse al tér-
mino de la pietas, lóPEz GüETO discute el término del officium (pietatis)15.
éste describe el comportamiento adecuado que un romano debería
mostrar interior y exteriormente16, premisa para la aceptación social
según la autora17. Pero la vulneración del officium (pietatis) fue sancio-
nada jurídicamente también cómo la autora documenta con el ejemplo
del parricidium18. al final del capítulo lóPEz GüETO vuelve sobre la re-
levancia de la vulneración del officium pietatis para el tema de su obra.
Esta vulneración podía acarrear consecuencias jurídicas en el ámbito
hereditario por ejemplo causar la suspensión de la institución de un
heredero19.

10 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 22-23, refiriéndose a las leges Iulia de maritandis
ordinibus y Pappia Poppaea. 

11 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 23 (“se liberará de la tutela potestativa a las mujeres
que gozaban del ius liberorum, es decir, ingenuas con tres hijos y libertas con cuatro”) con
referencia a más literatura sobre el ius liberorum.

12 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 23 (“[…] a la vez que se engrandece la pietas en su
dimensión pública pues los ciudadanos tiene[n] la obligación de obedecer al princeps, en
definitiva, a su padre.”).

13 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 24 (“los emperadores antoninos llenaron la
iconografía imperial de referencias a la pietas, representativa del poder del príncipe y de
la sucesión dinástica, formando parte el sobrenombre Pius de la nomenclatura de muchos
de ellos como testimonio de sus valores hacia la familia, los dioses y los ciudadanos.”).

14 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 25, refiriéndose a Valerio Máximo, 7, 7, 3.
15 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 26-29.
16 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 26.
17 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 26.
18 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 28.
19 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 29 (“la vulneración del officium pietatis podía llegar

a suponer la anulación judicial de la institución de heredero en un testamento”).
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6. En el segundo capítulo lóPEz GüETO se dedica primero a la su-
cesión testamentaria20. la autora comienza con una introducción a la
sucesión mortis causa en Roma haciendo declaraciones a su desarrollo
desde tiempos arcaicos21. En esto lóPEz GüETO nota que al lado del
derecho penal la pietas romana ha jugado el papel más grande en el de-
recho de sucesiones22. además, se adhiere a la opinión que el paterfami-
lias aún no tenía la libertad de disponer en la época arcaica en el sentido
que podía distribuir los bienes de la familia fuera del círculo familiar23. 

Como un ejemplo para la influencia de la pietas la autora menciona
la preterición o la desheredación injustas de un pariente yendo en con-
tra del officium pietatis y pudiendo llevar a la invalidación de la institu-
ción de heredero24. al principio la interpretación incumbió a los
pontífices, posteriormente el pretor interponía su influencia25. 

lóPEz GüETO acentúa la transformación de la figura del heredero
por el testamentum per aes et libram significando un paso en la dirección
de la libertad de disposición mortis causa26.

7. En lo siguiente lóPEz GüETO trata la querella inofficiosi testamenti27

uniéndose a la opinión de la mayoría de la doctrina, ordenando el origen
de la querella a los centumviri28 sin marginar la influencia del pretor29.

8. Con RIBaS alBa la autora sostiene la opinión que tanto la iniu-
ria como el color insaniae actuaron como fundamento de la querella
complementándose entre sí30. Esto es ilustrado con varios casos trans-
mitidos31. En cuanto al tema de su obra lóPEz GüETO ve la pietas como
norma para el juicio del testador, del querellante y del heredero insti-
tuido en el procedimiento ante los centumviri32. Finalmente, la autora
reúne los diferentes enfoques suponiendo que el color insaniae implicó

20 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 31-63.
21 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 31-35.
22 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 33.
23 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 33.
24 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 33 (“la invalidación de la institución de heredero”).
25 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 33-34.
26 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 34, refiriéndose al emptor familiae. 
27 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 35-49.
28 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 37.
29 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 38 (“en la fase in iure del procedimiento”).
30 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 42.
31 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 38-41.
32 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 43.

RECENSÕES . RECENSIONI . REVIEWS

402

14-21_Recensoes_paginacao  06/12/2018  11:28  Page 402



la vulneración del officium pietatis y que este comportamiento repre-
sentó una iniuria33. 

9. lóPEz GüETO es de la opinión que la querella representa una
acción independiente34 con carácter rescisorio35 no acarreando nece-
sariamente la apertura de la sucesión intestada36.

10. Ella considera como legitimados activos para ejercer la querella
en principio a los descendientes, ascendientes y hermanos del testa-
dor37 y se ocupa en el siguiente con otros requisitos38.

11. a continuación la autora se dedica a la sucesión de incertae perso-
nae39. En esto ella presta atención a las personas débiles o desfavorecidas,
así como personas relacionadas con la esfera religiosa en el contexto de
la obra40. 

12. Finalmente en el capítulo segundo, lóPEz GüETO se dedica a
las mujeres y su testamentifacción activa y pasiva41. En particular ella
aclara a la vez la posición de las Vestales, que ocupaban un papel espe-
cial entre las mujeres42.

13. la autora dedica el capítulo tercero a los centumviri como “cus-
todios del officium pietatis”43.

14. En un principio lóPEz GüETO menciona diferentes teorías sobre
el origen del “órgano de consenso“44, dejando pendiente una decisión45.

33 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 43.
34 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 43
35 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 44 (“Por ello, podemos hablar de una naturaleza

rescisoria, de tal manera que la obtención de la herencia o de una parte de ella requería del
ejercicio de otras actuaciones procesales: la hereditatis petitio o la solicitud de la bonorum
possessio al pretor.”).

36 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 44.
37 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 46.
38 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 47-49.
39 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 49-54.
40 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 50.
41 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 54-63.
42 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 55-57.
43 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 65-75.
44 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 65 (“el Colegio Centumviral se nos presenta

como un órgano de consenso entre las tribus y entre patricios y plebeyos”).
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15. En lo siguiente la autora discute la posición de los centumviri
entre los órganos judiciales46. 

16. También se ocupa de como los centumviri modificaron el ius
civile, lo que, según lóPEz GüETO, ocurrió para asegurar el cumpli-
miento del officium pietatis47.  

17. a continuación la autora esboza cinco casos sucedidos ante los
centumviri como ejemplos y expresión de su papel como “custodios de
la pietas”48.

18. En el capítulo cuarto lóPEz GüETO se dedica aún a la sucesión
intestada49.

19. En primer lugar la autora se ocupa del orden civil y pretorio expli-
cándolos brevemente50. a la vez lóPEz GüETO muestra especialmente las
reformas que en su opinión se pueden reducir a la influencia de la pietas51. 

20. a continuación la autora se ocupa más detalladamente de los se-
nadoconsultos Orficiano y Tertuliano, para ella “una de las más impor-
tantes manifestaciones de la pietas en el derecho sucesorio intestado”52. 

21. a continuación lóPEz GüETO nombra y discute muchas otras
reformas en el tiempo postclásico y justinianeo que muestran en su
opinión la influencia de la pietas53. 

22. Finalmente la autora se ocupa aun especialmente de la capaci-
dad sucesoria de las mujeres, representando la opinión que la sucesión
de las mujeres no fue posible desde el tiempo arcaico, sino experi-
mentó un desarrollo54.

45 LÓPEZ GÜETO, Pietas romana cit., 65.
46 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 65-70 (“los centumviri coexistieron con los

decemviri, los recuperatores, el iudex unus del procedimiento formulario y el juez de la cognitio
extra ordinem”).

47 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 71-72.
48 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 73-75.
49 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 77-99.
50 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 77-81.
51 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 79-81.
52 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 81-86; refiriéndose a diferentes obras de MEINhaRT.
53 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 86-91.
54 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 91-99.
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23. El libro ofrece una síntesis interesante sobre los ámbitos del de-
recho sucesorio romano en los que la pietas podría haber tenido un papel
importante. Bien resulta la introducción a la terminología de la pietas. Tam-
bién el desglose ulterior trata de forma comprensible las temáticas rela-
cionadas con la pietas. Pero lógica y consecuentemente el tratamiento de
la sucesión intestada habría sucedido anticipado. Debido a la abundancia
del tema una investigación más profunda no es posible en general, lo que
la autora nota también en varias ocasiones. así lóPEz GüETO refiere en
varias ocasiones también solo a la relevancia de la pietas para un aspecto
especial en el derecho sucesorio, no probando una relación concreta. En
relación con esto están las explicaciones amplias sobre el derecho suce-
sorio en varias partes sin que la relevancia para el tema elegido sea clara.
Por ejemplo, los requisitos de la querella son discutidos en detalle. 

24. Esto plantea por otra parte la cuestión esencial, a que grupo des-
tinatario se dirige la obra. El enfoque amplio lo hace interesante también
para personas que no son juristas, mientras que por otra parte diferentes
opiniones científicas son discutidas en algunas partes también. Con
mucho gusto uno habría visto un debate más profundo sobre una fuente
más allá de la ilustración de las declaraciones. No hay crítica textual.

25. la autora no expone su procedimiento metódico. Su área de
investigación abarca el derecho de sucesiones mortis causa, siendo el
objetivo de su obra demostrar la influencia de la pietas en este sector55.

Comienza en esto después de una introducción en la terminología
de la pietas y el officium pietatis con la sucesión testamentaria haciendo
un resumen antes de ocuparse con la querella sobre todo.

así hace declaraciones sobre el origen, los fundamentos y la na-
turaleza de la querella desafortunadamente sin examinar más cercana-
mente la función de la pietas en el procedimiento de la querella. 

asimismo, con respecto a las incertae personae, un tema es aclarado
sin duda relacionado a la pietas sin ocuparse del uso funcional de la pie-
tas como concepto jurídico en esto más cercanamente. 

En el subcapítulo subsiguiente sobre la testamentifacción de las
mujeres parece que una conexión concreta con la pietas no existe. In-

55 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 24 (“objetivo de nuestro trabajo, que no es
otro que demostrar la posición central de la pietas en el complejo entramado jurídico de
la sucesión mortis causa”).
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cluso la autora no la menciona en este subcapítulo.
El capítulo a continuación sobre los centumviri permite reconocer

la conexión con el concepto de la pietas porque los centumviri decidían
sobre la querella, pero también aquí no obtenemos información adi-
cional sobre el uso funcional.

En el último capítulo la autora trata la sucesión intestada. Después
de un resumen menciona varias decisiones jurídicas, que - en parte evi-
dente56 - son inspiradas por la pietas. Desafortunadamente ella no ex-
plica esta conexión más cercanamente. Para la autora parece ser
suficiente que el parentesco de sangre sea privilegiado por estas inno-
vaciones jurídicas para verlas, así como inspiradas por la pietas. En el
subcapítulo sobre las mujeres, la conexión con la pietas desafortunada-
mente no se revela de nuevo. 

26. En total la autora dedica mucho espacio a cada uno de los va-
rios institutos jurídicos. Estos institutos ofrecen en cada caso una más
o menos fuerte y destacable conexión con la pietas. la autora no está
nombrando y mostrando la conexión de la pietas con cada instituto.
además, en los pasajes como el de la querella, en el que la influencia de
la pietas es visible, un análisis más detallado del modo de acción y de la
función de la pietas hubiera sido deseable, porque esto debería consti-
tuir el foco principal de la obra.  

27. la obra se lee tan como la ocupación sucesiva con los institutos
del derecho sucesorio romano, cuya conexión común es una relación
más o menos evidente con la pietas. a causa del objetivo pronunciado
de la obra, el lector hubiera esperado un enfoque más profundo de la
función jurídica de la pietas, con respecto a cada instituto. 

28. las conclusiones de la autora aparecen absolutamente com-
prensibles, sin embargo, tienen la necesidad de la documentación en
detalle. la obra proporciona ciertamente una lectura muy agradable
e instructiva.

VIVIaNa TaMBINI

Universität Heidelberg

56 lóPEz GüETO, Pietas romana cit., 79 (“resulta evidente que el pretor se inspira en
el cumplimiento del officium pietatis”)
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