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Notwendigkeit, die Quellen der römischen Jurisprudenz auch aus 
neuen Perspektiven zu lesen und zu prüfen. 

22. Auch wenn in diesen Zeilen kritische Töne überwiegen, 
was man dem begrenzten Umfang einer Rezension zuschreiben 
mag, und die Kritik an einem zentralen Punkt der Arbeit ansetzt, 
sei hier nochmals hervorgehoben, dass die Fallmitteilungen 
in kleiters Arbeit durchaus hilfreich sein können, wenn man 
einige Argumentationsmuster der klassischen Juristen besser 
verstehen möchte, zumal einige bekannte und häufig diskutierte 
Fragmente jenseits dogmatischer Zusammenhänge untersucht 
werden. Allgemeingültige Aussagen – Entscheidungskorrekturen 
mit unbestimmter Wertung (Rezension) auch als „Tendenzen“ – 
scheinen aber in dem eng geschnürten Kategorienkorsett der 
Arbeit und auf der darin angebotenen Quellenbasis (die man 
leider nicht durch ein Quellenverzeichnis erschließen kann) kaum 
möglich. Es bleibt auch die Frage, ob der vielschichtige Mehrklang 
aus Rechts(grund)satz, Auslegung, Entscheidung, Begründung und 
Argumentation – wie immer man diese Begriffe für das römische 
Recht aufeinander beziehen oder gegeneinander abgrenzen 
möchte – neue Perspektiven zu tragen vermag und insoweit 
Grundlage, Voraussetzung oder Gegenstand einer Begriffsanalyse 
unter funktionalen Aspekten sein kann. Hic fuissent leones…

andreas nitsCH
Universität Heidelberg

seelentag, anna margarete – Ius Pontificium Cum Iure Civili 
Coniunctum. Das Recht Der Arrogation In Klassischer Zeit [Ius 
Romanum – Beiträge Zu Methode Und Geschichte Des Römischen 
Rechts], Mohr Siebeck, Tubinga, 2014, 444 pp.

1. A monografia acima descrita divide-se em 12 capítulos ao 
longo de 444 páginas contendo 1285 notas de rodapé: o primeiro é 
dedicado às fontes e método (5-67), o segundo à génese da adrogatio 
(68-76), o terceiro ao processo da adrogatio (77-158), o quarto à 
adrogatio de libertos (159-215), o quinto à adrogatio de mulheres (216-
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237), o sexto à adrogatio de pupilos (238-299), o sétimo à adrogatio do 
menor de vinte e cinco anos (300-315), o oitavo à idade do interessado 
como pressuposto da adrogatio (316-377), o nono à fertilidade como 
pressuposto da adrogatio, o décimo aos fins da adrogatio e os dois 
últimos a considerações finais (“Schlussbetrachtung”) em língua alemã 
a que faz corresponder um “Sommario” em língua italiana.

2. A monografia, que visa rever alguns dos problemas da 
adrogatio no Direito romano clássico até agora não satisfatoriamente 
resolvidos, inicia, no primeiro capítulo, pela análise do De domo sua de 
Cícero (I.2) – em particular, a consabida oposição de Cícero perante 
o colégio pontifício em 57 a. C. à politicamente motivada adrogatio 
de Clódio pelo cliente plebeu Fonteio, por ocasião da retaliação 
daquele, uma vez eleito tribuno plebeu, sobre Cícero e o seu 
património1 –, as Noctes Atticae de Aulo Gélio (I.3) – nomeadamente 

1 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 7-9. Quanto ao discurso 
de Cícero em De domo sua tido por Cícero em 29 de Setembro de 57, que é a fonte 
mais antiga sobre a adrogatio, discute o seu valor como fonte da adrogatio tardo-
republicana que foi posto em causa pela doutrina dominante – a par da questão 
sobre a relação de idade entre arrogado e arrogante – (sem menoscabo daqueles 
que o têm por fonte credível dum ponto de vista jurídico), com base nos seguintes 
argumentos: (i) em parte, por a sua argumentação ser meramente suportada em 
juízos morais de índole social; (ii) em parte, porque Cícero procurou aqui pela 
primeira vez e sem resultado uma transformação de considerações morais em 
regras jurídicas; (iii) em parte, porque se trata de meras considerações de um 
retor, as quais estão em conflito com a posição jurídica comum tardo-republicana. 
A autora tomando uma posição de princípio favorável à valia do texto, passa à 
análise dos motivos na base do processo (o “Bona-Dea-Skandal” do ano de 62 entre 
Cícero e Públio Clódio Pulcro, bem como as oportunidades de uma carreira 
senatorial deste último, a tentativa de uma transitio ad plebem em 60 a. C. de forma 
a tornar-se elegível como tribuno da plebe, a aprovação da adrogatio de Clódio, 
a promulgação por Clódio de uma lex de capite civis Romani contra Cícero com a 
consequência da interdictio aquae et ignis, a fuga de Cícero de Roma para a Grécia 
em exílio, a chamada lex de exílio Ciceronis com o confisco do seu património e 
também do seu imóvel juntamente com a sua casa no Palatino, a construção por 
Clódio dum templo libertas em parte do imóvel, o regresso de Cícero do exílio em 
57 e o pedido de restituição da sua propriedade, a aprovação por Pompeu da lex 
de reditu permitindo o regresso de Cícero e a restituição da sua propriedade). No 
discurso de Cícero em 29 de Setembro de 57, perante o colégio dos pontífices, 
vertido no De domo sua, Cícero contesta a eficácia da consagração do templo com
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base em três níveis de argumentação jurídica, integrados na estratégia retórica 
de Cícero, coadunada à situação política de 57 a. C.: (i) em primeiro lugar, 
porque Clódio não foi eficazmente arrogado, pois fora-a em violação do Direito 
pontifício (porque Clódio era mais velho do que o seu arrogante Fonteio e este era 
ainda novo e capaz de reproduzir-se e gerar descendência), áugure e dos prazos de 
promulgação da lex Caecilia et Didia, não era plebeu nem, por conseguinte, tribuno 
da plebe, pelo que a lex Clodia de exílio Ciceronis e a consagração do templo nela 
baseada também se encontravam feridas de ineficácia; (ii) daí segue-se que a lex 
Clodia era ineficaz devido a um vício intrínseco e a erros procedimentais, donde 
também resultava a ineficácia da consagração do templo; (iii) por último, a própria 
consagração não fora administrada eficazmente sob o ponto de vista formal, em 
particular porque Clódio não estava especificamente legitimado a tal (anna 
margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 9-10). A decisão foi tomada em favor 
de Cícero, embora a parte da argumentação referente à adrogatio não tenha sido 
decisiva: o colégio pontifical chegou à conclusão que o imóvel podia ser restituído 
sine religione, se se provasse que a consagração ocorreu sem autorização legal de 
Clódio mediante a segunda lex Clodia (de exilio Ciceronis), ao mesmo tempo que 
se abstinha de responder à questão da validade das leis aprovadas por Clódio e, 
portanto, se este tribuno da plebe fora eficazmente arrogado (anna margarete 
seelentag, Ius pontificium…, p. 12). Incumbiu depois ao Senado decidir se tinha 
existido uma adequada autorização de Clódio mediante a sua lex Clodia, o que, 
após longo debate, também foi decidido em favor de Cícero (anna margarete 
seelentag, Ius pontificium…, p. 12). Da análise de Cícero, a autora fixa os seguintes 
termos: (i) a adrogatio de Clódio mediante um seu cliente era juridicamente 
problemática (o próprio Clódio procurara a aquisição do status plebeu primeiro 
outras vezes através de uma transitio ad plebem); (ii) o facto de Cícero ter conseguido 
os resultados queridos (a declaração de ineficácia da consagração e, com ela, a 
restituição da totalidade da sua casa, a par da sua reabilitação pessoal e política); 
(iii) Cícero foi advogado em causa própria, de modo que colocou o problema e a 
questão jurídica nos termos que lhe eram favoráveis ((a) o propósito da exposição da 
sua posição jurídica não é a verdade, mas a plausibilidade aos olhos do seu público, 
o qual é, em primeira linha, o colégio pontifical; (b) a colocação do argumento 
da adrogatio como primeiro argumento e a sua brevidade (9 em 141 parágrafos de 
discurso) deixa antever a sua inoportunidade política e menor força jurídica, a par 
do facto de não infirmar os efeitos da constituição filius-pater familias ao nível do 
ius civile, mas apenas os efeitos ao nível do ius pontificium; (c) confirmação desta 
circunstância encontra-se na apresentação do argumento da adrogatio sob as vestes 
da figura retórica da praeteritio, em jeito de reflexão, sem que quisesse perante 
os pontífices falar de Direito pontifical); (iv) da apreciação conjunta do discurso 
de Cícero resulta que as suas declarações sobre a adrogatio devem ser seriamente 
consideradas como fonte, apesar de dirigidas por considerações extra-jurídicas 
e políticas (sem que se encontre aí porém um primado da política que o torne 
inutilizável como fonte jurídica) (anna margarete seelentag, Ius pontificium…, 
pp. 12-16). 
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os 16 parágrafos que aí dedica ao tema, contrapondo-o à adoptio2 –, 
as Institutiones de Gaio e a obra pseudo-ulpianeia (I.4)3, e a praxis 
jurídica (I.5) – alertando para a cuidadosa análise dos respectivos 
registos, bem como dificuldades de destrinça da adoptio nas dinastias 
cesáreas, designadamente na júlio-claudiana e a chamada adopção 
cesárea do séc. II d. C4. A autora assenta as bases metodológicas 
em que se baseará: a unidade arcaica que o Direito clássico desuniu 
e manifestou sob diferentes camadas jurídicas5; o método indiciário 
e indutivo; a assumida perspectiva dinâmica do Direito romano, 
elegendo o processo da adrogatio como ponto de partida metódico, 
sob uma compreensão da ordem jurídica romana da época clássica 
como estruturada segundo áreas e camadas jurídicas6; a distinção 
do ius privatum (no qual o ius civile7) e do ius publicum e ius diuinum 
ou sacrum (socorrendo-se de Ulpiano em D. 1, 1, 2, o qual insere este 
último dentro do ius publicum), para se centrar na “camada jurídica” 
e no conceito de ius pontificium8 (concluindo, a final, por um direito 

2 Outra importante fonte para a adrogatio é o capítulo 5.19 das Noctes Atticae 
de Aulo Gélio (sob o título “Quid sit adoptatio, quid item sit adrogatio, quantumque haec 
inter se differant; verbaque eius quae qualiaque sint, qui in liberis adrogandis super e are 
populum rogat”) (de que anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 18-19, 
apresenta transcrição do original, bem como tradução alemã) – cujos 16 parágrafos, 
orientados pela contraposição adoptio e adrogatio, são textualmente analisados 
pela autora (anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 20-27) –, sobre 
cuja valia para o Direito romano a autora discorre para concluir positivamente 
no que respeita ao período tardo-republicano e do início do Principado (anna 
margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 16-17). Quanto aos §§ 1 a 14 considera 
citarem ou seguirem muito de perto fontes jurídicas (uma das quais os tres libri 
iuris civilis de Masúrio Sabino), ao passo que os §§ 15 a 16 respeitam a fontes não 
jurídicas. anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 27-28.

3 As Institutiones de Gaio (1.97-107) e a obra pseudo-ulpianeia (8.1-8a) fornecem 
também testemunho dos processos de datio e de adrogatio, que a autora, depois 
de indagar da respectiva valia, compara, concluindo pelas suas especificidades e 
pontos de contacto, atestando a conhecida evolução dos institutos da adoptio e da 
adrogatio. anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 28-37.

4 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 37-39.
5 anna margarete seelentag, Ius pontificium, p. 39.
6 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, p. 41, socorrendo-se da 

autoridade de Wieacker e Kaser.
7 A propósito do qual debate a sua inserção no ius Quiritium, bem como a sua 

distinção do mos e do ius honorarium.
8 Enquanto conjunto de normas que, pertencente ao Direito sacral, regulam 

e determinam a relação da comunidade ou dos respectivos cidadãos com as 
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pontifical tardo-republicano caracterizado por uma diversidade 
de formas de manifestação (fórmulas, directrizes de culto, regras 
jurídicas, decreta e responsa), que, em parte, podiam estar agrupadas 
temática ou sistematicamente e o trabalho de sistematização do 
Direito surgido na época tardo-republicana pela iurisprudentia)9, 
abordando a ligação entre ius civile e ius pontificium, identificando 
três passos de Cícero em que surge a expressão (Brut., 42.156, de 
orat. 3.33.136, de leg., II.47), em que conclui pela sua correlação, sem 
hierarquia ou colisão material10. Por isso, para a autora, os juristas 

divindades (normas de culto) e também das instituições e coisas sob a alçada e 
protecção dos deuses (anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 41-44). 
A autora centra-se ainda na distinção entre sacra publica e privata, na composição 
do colégio pontifício, nas suas competências e na evolução das mesmas na época 
clássica e início do principado, nas fontes sobre o ius pontificium e sua fidedignidade, 
no arquivo pontifício e seu putativo conteúdo (commentarii ou libri pontificii, libri 
iuris pontifici e responsa ou também decreta), no seu carácter oculto até mais tarde do 
que o ius civile, nos escritos sobre o ius pontificium de meados do primeiro século, 
dos estudos De iure pontifício de Labeão e de Capitão, bem como os memorabilia 
de Sabino sobre o Direito sacro, a par das tentativas da doutrina em reconstruir 
os textos sobre o ius pontificium a partir dos fragmentos que nos chegaram, a 
inexistência de um corpus estrutural do ius pontificium e a sua natureza casuística 
(quando não em grande medida oral), flexível, de formulação de regras mais gerais 
com base em idênticas rationes decidendi nos casos antes julgados, a vinculatividade 
das suas responsa (igual à dos demais e sem poder jurígeno ou legislativo), os 
destinatários das mesmas (Senado, magistrados e também particulares), as 
consequências do seu desrespeito, ou o carácter colegial das suas decisões (ao 
contrário do carácter isolado ou singular das decisões dos iuris prudentes laicos) 
(anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 44-58).

9 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, p. 56.
10 Em várias áreas: além da adrogatio e da cessão de sacra no caso de morte, 

no direito sepulcral ou dos túmulos, no casamento por confarreatio, na qualificação 
de res sacrae, na questão da eficácia jurídica das decisões dos magistrados à luz da 
divisão do ano de acordo com o calendário romano, no direito sucessório e no 
direito matrimonial (anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 58-61). A 
autora conclui também que a referência às duas diferentes camadas jurídicas de ius 
civile e ius pontificium perpassa pela linguagem usada pelos juristas da época clássica: 
os termos adrogare ou adrogari posse reflectem-se à admissibilidade da adrogatio à 
luz do ius civile, ao passo que o termo debere, pertencente originariamente ao ius 
pontificium, se aplica depois na perspectiva integrada do ius civile (anna margarete 
seelentag, Ius pontificium cum iure civili coniunctum…, pp. 62-63); por isso a violação 
duma proibição de debere não gera a ineficácia da adrogatio, ao passo que uma 
adrogatio realizada non iure é ineficaz (assim, Sabino quando, referindo-se à adrogatio 
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da época clássica também se ocuparam da relação do ius civile 
com o ius pontificium, como aspecto do ius pontificium cum iure civili 
coniunctum, sendo a adrogatio uma concreta manifestação deste 
fenómeno mais geral. A conformidade ao Direito sacro de um acto 
de ius civile não era inexorável pressuposto da sua validade, podendo 
o acto ser meramente vitiosus11: assim, o caso de manumissio vindicta 
pelo pretor num dies nefastus; pelo contrário, a comercialidade 
de res sacrae dependia da sua correcta consecratio e o funeral do 
locus religiosus). Para a autora, o esclarecimento das controvérsias 
em torno da adrogatio de Clódio e as alterações no instituto da 
adrogatio no período tardo-republicano e do início do Principado 
relaciona-se com a crise e as novas orientações políticas do final 
da República, tanto no campo constitucional como no privado, 
propondo-se mostrar que o referido fenómeno de mutação das 
instituições na fase final da época clássica se repercutiu sobre o 
instituto da adrogatio nas suas concretas soluções retiradas dos mores 
maiorum e do consenso de valores da comunidade, a qual fora antes 
empregue para fins a que se referia o ordenamento de valores, sem 
que tivesse em primeiro lugar existido uma teorização jurídica, e 
que deu origem, rapidamente, ainda na no início da época clássica à 
constituição de regras proibitivas de ius pontificium12. Para a autora, 
ainda ao nível metodológico, importa distinguir entre adrogatio 
e datio in adoptionem, institutos autónomos, apenas na época 
clássica agregados no sobretipo de adoptio; conclusão que encontra 
apoio na evolução histórica de ambos os institutos: a adrogatio 
desenvolveu-se na época pré-republicana, na segunda metade do 
séc. VII a. C., ao passo que a datio in adoptionem – negócio jurídico 
pelo qual através duma tríplice mancipatio o pater familias perde a 
patria potestas antes de o adoptante a adquirir através de uma in 

de libertos, diz ser possível iure (posse), embora deva proibir-se; ou Ulpiano, para 
quem, embora não deva ocorrer, é eficaz (D. 1, 7, 15, 3); e Papiniano, concluindo 
pela ineficácia da adrogatio que seja non iure) (Aulo Gélio, Noctes Atticae, 5.19.11-12. 

11 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, p. 61, que fala aqui de 
uma “abstracção” do ius civile perante o ius pontificium (“Hier war das ius civile 
gewissermaßen “abstrakt” von dem ius pontificium”).

12 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 63-66, para quem esta 
constatação de base permite compreende o caso de Clódio, que se reporta a 
controvérsias jurídicas à data.
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iure cessio –, é uma criação da jurisprudência pontifícia que não 
remontará a mais do que ao séc. IV a. C13. A autora propõe-se ainda 
versar a adopção testamentária14. No capítulo II, versa a origem da 
adrogatio, começando pelos comitia curiata, onde decorria15, e pelos 
pontífices16, explicando a estrutura dual do processo, conforme 
aparece na república tardia, pela sua primitiva divisão do processo 
na fase pontifical e na popular, a qual mais tarde, no principado, se 
alterará com a intervenção sempre mais intensa do princeps17.  

No capítulo III, onde aborda o processo qua tale, começando 
pela fase junto do colégio dos pontífices (a cujos traços 
característicos retorna18), de natureza consultiva ou opinativa 

13 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 66-67.
14 Por referência à “adopção” de Octávio por César (fundada nas fontes 

literárias, mas que não merece referência nas fontes jurídicas), que permite não 
apenas o ingresso no património e nos deveres sacramentais do sucessor, mas 
também a continuação do nome do mesmo (anna margarete seelentag, Ius 
pontificium…, pp. 66-67).

15 Cuja participação no processo de adrogatio permite, segundo a autora, a 
datação aproximada da origem deste instituto jurídico, bem como do contexto 
histórico em que surgiu esta específica estrutura jurídica da adrogatio que 
pressupunha efeitos de Direito privado mediante uma decisão do povo em 
conjunto: aborda a sua composição (assente em curiae, constituída por grupos de 
gentes), a data da sua origem (segunda metade do séc. VII, atribuindo-se a sua 
fundação a Rómulo, composta pelas três tribos Ramnes, Tities e Luceres, cada 
uma organizada em 10 cúrias, que formavam, ao todo, 30), o culto (de divindade 
comum a cada cúria; as festas dos cultos, as fornacalia em Fevereiro e as fodicidia 
em Abril), a confirmação do imperium do rex), a sua primazia como assembleia 
que reunia o povo (em face dos mais novos comitia centuriata), a adrogatio como 
competência dos comitia curiata.

16 “Senhores do processo de adrogatio”, cujas competências neste tocante 
foram consequência duma “revolução pontifical” na época que vai da antiga até à 
média república em que assumem a posição sobranceira na hierarquia sacerdotal 
romana que cabia ao rex sacrorum (e antes dele ao rex) (anna margarete 
seelentag, Ius pontificium…, p. 73).

17 A autora afasta ainda do campo da adrogatio o testamentum calatis comitiis, 
essencialmente por a adrogatio resultar de uma decisão dos comitia curiata, mas 
pelos comitia calata não ter lugar qualquer decisão, que tinham meras funções de 
testemunho e de conselho (in populi contione)anna margarete seelentag, Ius 
pontificium…, pp. 74-76.

18 Caracterizando-os como os mais importantes funcionários sacramentais 
da comunidade romana, definindo a regulação do modo em que as pessoas e a 
comunidade lidavam com os deuses, aborda as competências do colégio, a natureza
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[responsum (pontificium)19], considera objecto originário do processo 
pontifício a verificação da continuidade dos sacra familiaria20. Sobre 
o influxo do princeps sobre o processo pontifical, depois de referir a 
superveniência do processo de adrogatio ex rescripto principis a partir 
do séc. II, menciona a participação presumível dos principes no 
séc. I na qualidade de pontifices maximi no processo de decisão do 
colégio, o que se terá reflectido de igual modo na sua ingerência 
e participação nos processos pontificais relativos à adrogatio, 
a alteração do estado de coisas no séc. II com a intervenção do 
princeps nas vestes de César (não de pontifex maximus) no processo 
de adrogatio, moldando, desta forma, o espaço de competência do 
colégio, até que na segunda metade do séc. II e início do séc. III 
deixa de haver referências a uma efectiva e presencial participação 
do princeps no colégio, decidindo com base em epístolas21. 
Relativamente ao processo per populum, aquilata da equiparação 
das referências nas fontes a populus como comitia curiata, definindo-
-os22, e da sua tramitação23.  Fecha a análise procedimental com a 

vitalícia do cargo, o recrutamento inicialmente por cooptação e posteriormente 
adulterado pela lex Domitia de Sila, César e a intervenção do(s) princeps(ipes). anna 
margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 78-82. 

19 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 92-94.
20 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 82-84.
21 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 86-90.
22 Abordando a sua composição em 30 cúrias, estruturação gentilícia e de 

comunhão de culto, competências (as quais eram genericamente de direcção e 
representação sacramental da comunidade: adrogatio, transitio ad plebem, cooptação 
para o estado de patrício, a confirmação do cargo dos magistrados maiores com 
imperium, a inauguratio dos pontífices, augures e vestiales), o curio maximus (só em 
209 eleito um plebeu, quase um século após a lex Ogulnia), a queda da ordem 
das cúrias e os esforços de restauração de Augusto, a representação dos comitia 
curiata por (30) lictores e a sua convocação por magistrados com ius agendi cum 
populo (cônsules e pretores) que não por pontífices (como sugerido por Aulo Gélio 
(Noctes Atticae, 15, 17, 1) (anna margarete seelentag, Ius pontificium…, p. 95-105). 
Sobre a relação entre comitia curiata e calata, a autora, com base em Aulo Gélio 
(Noctes Atticae, 15, 27, 1-3), caracteriza os segundos como aqueles “quae pro conlegio 
pontificum habentur”, os quais podiam reunir tanto como curiata como centuriata, 
caso convocados por um lictor curiatus ou por um cornicen; por outro lado, refere os 
comitia calata tinham meras funções de conselho e de testemunho (para conselho, 
testemunhar um testamento ou uma detestatio sacrorum – na medida em que são 
contiones –, ao contrário dos curiata que tinham verdadeiras funções decisórias 
(anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 102-105 e 107-124).

23 
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adrogatio ex rescripto principis: a substituição paulatina da adrogatio 
per populum pela ex rescripto principis, a inexistência da adrogatio 
per populum no Direito romano justinianeu (cf. Gaio 1, 98 e Gaio 
1 das instituições D. 1, 7, 2 pr.), a datação do termo da adrogatio 
per populum (com análise da constituição de 293 em C. 8, 47, 6, e 
da constituição de 286 em C. 8, 47, 2, 1), a eficácia imediata da 
adrogatio através de rescrito, o seu aparecimento no séc. II (com 
base, entre outros factores, nas Institutiones de Gaio 1, 101, com 
a adrogatio de mulheres, na constituição antoniana de 212 e na 
extensão do processo às províncias, a apresentação ao imperador de 
questões relacionadas com a adrogatio de impúberes, as adrogationes 
de Trajano por Nerva e de Adriano por Trajano)24.  

O capítulo IV encontra-se dedicado à adrogatio de libertos, 
principiando a autora por dividir a análise entre: (i) a admissi-
bilidade da adrogatio de libertos segundo o ius civile (a que responde 
afirmativamente, trazendo à colação D. 1, 7, 15, 3; (ii) a exclusão 

23 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 107-147. Entrando na 
marcha do processo, começa pela discussão dum suposto prazo de promulgação 
(de “trinum nundinum”) entre a proposta e votação, bem como a proibição de que 
decorresse a adrogatio contra os auspícios, para passar à detestatio sacrorum perante 
os comitia calata: dá conta da discussão em torno da sua definição, que toma 
como o acto mediante o qual os deveres sacramentais são aceites, perdidos ou 
modificados; caracteriza os sacra privata (podendo integrar encargos deveres de 
culto individuais, da família ou da gens) e o encarregue dos mesmos (que não cessam 
com a morte do seu cultor ou “portador”, antes se transmitem; em regra, era o 
pater familias o encarregue dos sacra privata), bem como o facto de ser feita perante 
os comitia calata e de poder sê-lo no contexto de um processo de adrogatio. A autora 
aborda também o juramento, mencionado por Aulo Gélio (Noctes Atticae, 5, 19, 6), 
como parte do processo de adrogatio, o que encara com cepticismo. Quanto ao 
processo de adrogatio perante os comitia curiata, retracta: (i) a questão colocada 
por ambos os interessados na adrogatio perante o magistrado e o povo e a rogatio 
populi de lex (Gaio, 1, 99); (ii) a ficção contida na fórmula de rogatio, que levava a 
uma decisão dos comitia ficcionando ser filho nato do arrogante para efeitos da 
constituição da relação de patria potestas; (iii) a necessidade de ratificação pelo 
Senado (auctoritas patrum). Depois de afirmar a pouca flexibilidade do processo 
quanto ao local em que ocorria (em Roma apenas) e a alteração paulatina do estado 
de coisas (que se consolida após 212 d. C., com a chamada adrogatio por rescrito 
imperial), a autora dedica-se à natureza jurídica da adrogatio como lex (pública) 
ou acto de Direito privado, concluindo, após análise das fontes relevantes, pela 
ambivalência ou hermafroditismo do mesmo. 

24 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 147-158.
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da adrogatio de libertos no plano do ius pontificium (onde aborda 
a adrogatio per obreptionem, conseguida através da ocultação da 
qualidade de liberto do arrogante: D. 2, 4, 10, 2; 37, 12, 1, 2; e 1, 
7, 46). A autora não deixa de abordar, a propósito dos efeitos da 
adrogatio de libertos, o conceito de libertos e libertinus, o de libertus 
alienus, o estatuto e posição sociais respectivos, o ius anulorum 
aureorum e a sua ligação com a adrogatio, bem como a ingenuitas e 
o patronato. Considera eficaz a adrogatio de libertos e também a 
adrogatio liberti alieni per obreptionem, apesar de serem-lhe recusados 
os ius ingenuitatis25.

O capítulo V versa a adrogatio de mulheres, as quais, não 
obstante, não dispunham, no Direito clássico, de capacidade 
activa para arrogar, apesar de o tema ser discutido mais tarde e 
a mesma capacidade ter sido recusada com fundamento em 
motivos de Direito privado (falta de potestas), demonstrando o 
entrecruzar, neste tema, de considerações de Direito privado, a par 
das originárias questões de Direito público26. A capacidade passiva 
para serem arrogadas teve lugar no séc. I em que se manteve a sua 
inadmissibilidade através de processo per populum, mas no séc. II 
será já possível através de rescriptum imperial27.  

O capítulo VI versa a adrogatio de pupilli, começando com a sua 
originária inadmissibilidade e respectivos fundamentos (Pseudo- 
-Ulpiano 8.5, Gaio 1.102, Aulo Gélio Noctes Atticae, 5.19.7 e 10)28, 
para passar à sua introdução por Antonino Pio, através de epistula 
imperial (Pseudo-Ulpiano 8.5, Gaio 1.102, Ulpiano em D. 1, 7, 17, 
1, Papiniano em D. 1, 7, 32, 1), nas relações entre tutor e pupilo, 
abordando os diversos problemas suscitados pela natureza e 
extensão do próprio acto em causa, designadamente a sua natureza 
jurídica, entre acto privado e ou público29.

O capítulo VII é dedicado à adrogatio do minor viginti quique 
annis, começando pela análise de Modestino em D. 1, 7, 8 (como 
testemunho de cura minoris, a necessidade de assistência do curator, 

25 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 159-215.
26 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 216-221.
27 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 216-237.
28 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 238-257.
29 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 257-297.
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a auctoritas curatoris como consensus, as alterações jurídicas sob o 
imperador Cláudio) e pelos especiais requisitos da adrogatio do 
minor (sob análise de Ulpiano em D. 1, 7, 17 pr.)30.   

No capítulo VIII, debruça-se sobre a idade dos legitimados à 
adrogatio como seu pressuposto, começando pela idade mínima do 
arrogado (cujo patamar era até Antonino Pio a pubertas), para passar 
à idade mínima do arrogante (e a discussão à luz de Ulpiano em D. 
1, 7, 15, 2, da idade de 60 anos)31, culminando com o tema pungente 
da relação etária entre arrogante e arrogado (designadamente 
quanto a saber se alguém mais jovem poderia arrogar alguém mais 
velho), onde a autora retoma a análise do De domo sua de Cícero, a 
propósito da adrogatio de Clódio (33 anos) pelo seu cliente Fonteio 
(nos seus vintes), de forma a aceder ao estatuto de plebeu e, 
destarte, concorrer ao tribunato da plebe (a par dos testemunhos 
de Gaio 1.106, Ulpiano em 1, 7, 15, 3, Modestino em D. 1, 7, 40, 1, 
Javoleno em D. 1, 7, 16)32. A análise permite-lhe concluir que, até 
ao tempo de Cícero, segundo a praxis pontifical, o arrogante teria 
de ser mais velho do que o arrogado. No período clássico, manter- 
-se-á uma tensão entre “camadas jurídicas” neste tocante, acusando 
as fontes uma perspectiva jurisprivatística do acto dissociada ou 
integrada com a anterior regra pontifical (Gaio, Ulpiano).

No capítulo IX, a análise gira em torno da fertilidade ou 
capacidade reprodutiva como pressuposto da adrogatio, mediante 
análise das fontes (Cícero, De domo sua, 13.34, 14.36, Aulo Gélio, 
Noctes Atticae, 5.19.6, Pseudo-Ulpiano 8.6, Modestino em D. 1, 7, 40, 
2), do conceito de spado, a capacidade de adrogatio do spado segundo 
o ius civile, os testemunhos dos escritos das escolas como reflexo de 
alterações jurídicas e o paralelo na datio in adoptionem, concluindo 
pelas diferentes posturas ao nível do Direito civil e pontifical da 
infertilidade do arrogante e a contraposta fertilidade do arrogado. 

Depois do capítulo X, que se destina aos fins da adrogatio 
(social e juridicamente aceites: providenciar a um pater familias 
sem descendência masculina um filius que, após a morte daquele, 
mantém o seu nome, património e culto (hereditas nominis, pecuniae, 

30 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 300-315.
31 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 316-334.
32 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, pp. 334-377.
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sacrorum; sem deixar de inquirir a possibilidade doutros a par 
destes, bem como a validade da regra adoptio naturam imitatur no 
Direito romano clássico à luz do ius pontifium e civile, em particular, 
a circunstância de tal regra pontifical não traduzir, pelo ius civile, 
parâmetro de validade do acto), apresenta uma conclusão, traduzida 
num último capítulo autónomo para italiano. 

3. Acima sumariados os aspectos essenciais da monografia, 
esta obra de fôlego da autoria de Anna Margarete Seelentag sobre 
o importante tema da adrogatio – que, parafraseando-a, consta 
dentre os mais antigos do Direito privado romano33 –, a que 
infelizmente não tem a doutrina portuguesa dedicados estudos 
autónomos de envergadura, apresenta-se um marco incontornável 
na jurisromanística internacional, mostrando a salutar pujança 
do desenvolvimento do estudo do Direito romano na Alemanha, 
fundamental ao desenvolvimento da ciência jurídica. O método 
é correcta e claramente exposto, a leitura e análise interpretativa 
das fontes devidamente feita e as conclusões cuidadosamente 
ponderadas.

Sem qualquer prejuízo ao mérito desta obra de fôlego, não 
podemos, porém, deixar de tecer alguns reparos construtivos, com 
o intuito de promover a discussão sobre determinados aspectos da 
tese que, dentre outros, julgamos importantes. 

Desde logo, permitimo-nos a liberdade de questionar o título 
escolhido pela autora, que, inspirado numa passagem de Cícero, 
em Brutus, 42.15634, não directamente relacionada com o tema da 
adrogatio, se apresenta como mais abrangente do que o estudo a 
que se propõe. Com efeito, como a autora bem reconhece, o ius 
pontificium é francamente mais vasto do que a adrogatio, assim como 
vários institutos houve em que aquele se entrecruzou com o ius 
civile. Todavia, o título da obra é precisamente Ius pontificium cum 

33 anna margarete seelentag, Ius pontificium…, p. 66.
34 Com o seguinte teor: “(…) audiui enium nuper eum studiose et frequenter Sami, 

cum ex eo ius nostrum pontificium, qua ex parte cum iure ciuili coniunctum esset, uellem 
cognoscere (…)”. Cf. também, com interesse, Cícero, em De Orat. 3.33.136 (“(…) aut 
iuris scientiam, ne eius quidem uniuersi, nam pontificium quod est coniunctum, nemo discit”) 
e em De Legibus, II.47.
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iure civili coniunctum. Melhor fora, pelo contrário, que colocasse o 
subtítulo como título (Das Recht der Arrogation in klassischer Zeit) e 
vice-versa.

Em segundo lugar, duvidamos da mais-valia que possa trazer 
à análise do problema a divisão omnipresente entre Direito civil e 
pontifício, que, amiúde, aparece com um certo sabor de mero tópos 
discursivo sem visível respaldo nas fontes, nem consequências de 
regime jurídico. Esta “artificialidade” mais se denota à medida que 
a autora avança cronologicamente na análise do instituto, como 
sucede quando passa à adrogatio de mulheres, pupilos ou menores. 
Por outro lado, pelo interesse de que se revestem para a ulterior 
clarificação do conceito de ius pontificium, ficam por aprofundar, 
ainda que perfunctoriamente, as relações entre este e o ius augurium 
(augurum ou augurale), o ius fetialium (ou fetiale) e o ius flaminum, 
que não se bastam com uma apressada e parca referência em três 
linhas de uma nota de rodapé35. De igual modo, para quem assume 
como metodicamente relevante a consciência das áreas e camadas 
jurídicas na análise do Direito romano, designadamente num 
tema que entrecruza ius civile e ius pontificium, a análise conjunta 
e sistemática que faz das relações entre ius publicum e ius privatum 
(42-43) e da inserção do ius sacrum e sacerdotale no ius publicum 
por Ulpiano (sem prejuízo das muitas referências esparsas que se 
encontram ao longo do livro) poderiam apresentar maior detalhe, 
ao invés de bastar-se amiúde com referências da manualística 
(alemã, por norma).

A obra beneficiaria ainda do aprofundamento das competências 
dos órgãos que intervêm no processo de decisão e da comparação e 
delimitação de esferas de actuação relevantes face a outros órgãos 
relevantes (além dos comitia calata, que a autora versa, também os 
centuriata, os tributa e os concilia plebis36). O posicionamento que 
expressa neste particular é patente quando, a propósito da relação 
das competências do Senado e do colégio pontifical, sobretudo 

35 Precisamente na nt. 155 da p. 45.
36 Por ex. no capítulo III, a propósito da identificação nas fontes dos 

comitia curiata como populus (96-97), em época clássica, impor-se-ia mais alongada 
referência aos comitia centuriata enquanto assembleia representativa do mesmo e a 
concatenação com as referências àqueloutros.
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tendo em atenção o desfecho do processo que opôs Cícero e 
Clódio, a autora se basta com a remissão para outros autores37, 
quando deveria, pelo menos, esforçar-se por explicá-la. Também 
a tese segundo a qual, na monarquia, o rex assumia a aprovação 
da adrogatio é especulativa, sem conforto nas fontes disponíveis. 
A propósito da ficção presente na rogatio aos comitia curiata (Gaio 
1.99)38 e da actio ficta no âmbito das acções contra o arrogado, 
estranha-se, de igual modo, a citação de autores relevantes que 
contribuíram para o estudo do tema, como é o caso de Santos Justo.

A monografia perde também ao abordar temas nem sempre 
cronologicamente coincidentes, como sejam a adrogatio de libertos, 
a de mulheres e de pupilos, em que, ademais, paulatinamente se 
perde o contacto com o tema central da ligação entre ius civile e 
pontificium.

Estranha-se também numa obra com tamanha profundidade 
que, tendo em atenção constituir a adrogatio uma das formas ou 
um dos factos (de produção complexa) aquisitivos da patria potestas, 
não tenha a autora tido a atenção de abordar, com o devido vagar, 
este último conceito fulcral do Direito familiar romano de matriz 
patriarcal. Da mesma forma, cremos, não é de afastar in limine a par 
antiguidade da adoptio em relação à adrogatio, que a autora rejeita39, 
atentas as básicas finalidades sociais que aquela prossegue.

A final, fica-nos, contudo, uma obra memorável, que, marcando 
o estudo do Direito familiar romano, as fronteiras entre Direito 
público e privado, pontifício e civil, se assumirá como de leitura 
obrigatória a quem à investigação deste ou de qualquer tema 
colateral se dedique.

FranCisCo rodrigues roCHa
Universidade de Lisboa

37 In specie, D. F. C. Thomas (Priests and Politicians: Reflections on Livy and 
Cicero’s de domo sua, em Roman Crossings, Theory and Practice in the Roman Republic, 
ed. K. Welch / T. W. Hillard, Swansea, 2005, pp. 126-135.

38 A pp. 129-133.
39 A pp. 66-67. 
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