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Introdução

1. Não são muito numerosas as referências a Gregório Martins Cami-
nha nos dicionários históricos de escritores portugueses. A histo-
riografia portuguesa não tem prestado muita atenção nem ao autor 
nem ao tipo de livros de prática jurídica, como o que este jurista 
escreveu e que agora se publica.

Diogo Barbosa Machado apenas refere que Gregório Martins Cami-
nha foi natural de Lisboa e advogado da Casa da Suplicação no 
reinado de D. João III1. No seu conhecido Dicionário bibliográfico 
português, Inocêncio Francisco da Silva não acrescenta outros dados 
a respeito do autor. Mesmo os arquivos nacionais são parcos em 
referências. No fundo da Leitura de Bacharéis do Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo não existe qualquer processo em seu nome. 
Apenas no Registo Geral das Mercês do mesmo arquivo consta a sua 
nomeação como juiz de fora de Trancoso (l. 6, fl. 146v) e provedor 
do Algarve (l. 53, fl. 216 e l. 71, fl. 113v), bem como o alvará para 
cobrar o prémio do selo (l. 53, fl. 216v). Ainda da sua permanência em 
Trancoso, existe no fundo do Tribunal do Santo Ofício, Inquisição 
de Évora, um processo2. Da sua nomeação para advogar junto da 
Casa da Suplicação não se encontrou registo na Torre do Tombo. 

Não se deve estranhar que um jurista possa ter desempenhado 
funções como juiz de fora e continuar a sua carreira profissional 
como advogado. De facto, no antigo regime português, juízes de 
fora e corregedores desempenhavam funções por mandatos tem-

1 Diogo Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana, ii, reimpressão, Coimbra, Atlântida Editora, 1966, p. 416.
2 ANTT, TSO, Inquisição de Évora, n.º 11567 (código de referência: PT/TT/TSO-IE/021/11567).
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porários, sem garantia de continuidade de nova nomeação para 
lugar de primeira instância ou para um tribunal superior. Assim, 
muitos dos que exerciam por três ou seis anos funções como juiz 
de fora acabavam por concorrer e desempenhar a atividade de 
advogados junto dos tribunais locais ou dos tribunais superiores3. 
O exercício de funções como advogado perante a Casa da Suplicação 
não era automático e dependia de exame e designação régia (Orde-
nações Manuelinas, 1.38; v. infra). De acordo com a tradição (Barbosa 
Machado, Pascoal de Melo, entre outros autores), terá sido esta a 
situação de Gregório Martins Caminha, que, depois de desempenhar 
funções como juiz de fora, foi confirmado como advogado perante 
a Casa da Suplicação.

2. A escassez de referências biográficas a respeito de autores quinhen-
tistas é frequente, mesmo que estejamos perante um escritor da 
primeira metade do século xvi, como é o caso de Gregório Martins 
Caminha, cujo livro que publicou tenha alcançado um sucesso 
singular na república das letras jurídicas.

Na verdade, o Tratado da forma dos libelos e da forma das alegações teve 
ao longo dos séculos sucessivas edições, do século xvi ao final do 
século xix, fazendo dele, sem dúvida, um dos mais divulgados livros 
portugueses de direito.

Está documentada a existência de cinco edições no século xvi, 
três no século xvii, cinco no século xviii e uma no século xix, 
antes da introdução do regime liberal. Trezentos anos depois da 
primeira edição e em pleno regime liberal, nele se inspirou José 
Homem Correia Teles, um dos mais prestigiados juristas do libe-
ralismo oitocentista, para publicar um formulário de ações e um 
formulário de contratos4. Acrescente-se ao número anterior mais 
quatro edições do Tratado da forma dos libelos no século xix. No total, 
18 edições – ou impressões, matéria a que voltaremos mais à frente.

Pela sua raridade, esta obra merece referência na história da 
tipografia quinhentista portuguesa. E sem dúvida deve ser referida 
numa história da língua portuguesa por ser uma das primeiras obras 
jurídicas publicadas em português. 

3 António Pedro Barbas Homem, Judex perfectus: função jurisdicional e estatuto judicial em Portugal, 1640-
1820, Coimbra, Livraria Almedina, 2003, § 43 ss.

4 Inocêncio Francisco da Silva, Dicionário bibliográfico português, III, p. 164 e infra. [falta editora, cidade 
e ano].

V13 OP_Direito_2.indd   12 15/07/17   17:03



primeiro  tratado  jurídico 13

3. No nosso Guia de estudo de história do pensamento jurídico5 demos a 
seguinte nota, que aqui reproduzimos, do autor e das edições da obra:

Caminha, Gregório Martins, advogado perante a 
Casa da Suplicação, autor de um formulário processual 
dedicado a D. João, filho de D. João III, o qual conheceu 
edições e adições até ao século xix. 

Tratado da Forma dos Libellos, das Allegações Judiciaes, do pro-
cesso do Juizo Secular, e Ecclesiastico, e dos Contratos, com suas 
Glossas, Coimbra, João Barreira e João Álvares, 1549; 
Coimbra, Antonio de Mariz, 1558; Braga, Antonio de 
Mariz, 1567; Coimbra, João de Barreira, 1578; Coimbra, 
António de Barreira, 1592; Lisboa, Pedro Craesbeck, 
1610; Lisboa, Pedro Craesbeck, 1621; Lisboa, João da 
Costa, 1680; Lisboa, Filipe de Sousa Vilela, 1701; Coim-
bra, José Antunes da Silva, 1711; Coimbra, Real Colégio 
das Artes, 1721; Coimbra, Real Colégio das Artes, 1731; 
Coimbra, Ginioux, 1764; Coimbra, Real Imprensa da 
Universidade, 1824.

Dão notícia da primeira edição de 1549 tanto Barbosa Machado 
como Inocêncio Francisco da Silva. Este último refere que viu a 
primeira edição na livraria do Convento de Jesus6. O livro existiu 
na biblioteca do rei D. Manuel II, que dá conta de possuir um dos 
únicos exemplares conhecidos da primeira edição, que descreve e 
de que reproduz a respetiva folha de rosto7. O título completo é o 
Tractado da forma dos libellos. E da forma das alegações iudiciaes. E forma 
de proceder no iuyzo secular e eclesiástico: cõ suas glosas, e cotas de dereyto. 
Feyto pelo licenciado Gregorio Martiz Caminha. Dirigido ao sereníssimo prín-
cipe de Portugal dom Ioam. Filho del Rey dom Ioam nosso señor ho terceyro 
deste nome, Coimbra, Ioam Barreyra e Ioã Alvarez, impressores da 
Universidade, 1549.
Referem também este livro e edição Sousa Viterbo8 e António Joa-
quim Anselmo9. O único exemplar conhecido da primeira edição, 

5 Pedro Barbas Homem, História do pensamento jurídico. Guia de estudo, Lisboa, AAFDL, 2004.
6 Inocêncio Francisco da Silva, op. cit., III, p. 164.
7 D. Manuel II, Livros antigos portugueses. 1589-1600, ii: 1540-1569, n.º 67, Londres, Maggs Bros 1932. 
8 Sousa Viterbo, O movimento tipográfico em Portugal no século xvi: apontamentos para a sua história, Coimbra, 

Imprensa da Unversidade, 1924, p. 210.
9 Bibliografia das obras impressas em Portugal no século xvi, Lisboa, BNP, 1926, p. 73, n.º 266, com outras 

referências bibliográficas.
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vindo da Biblioteca de D. Manuel II e descrito no respetivo Catálogo, 
está hoje na Biblioteca e Arquivos do Museu-Biblioteca da Casa 
de Bragança, em Vila Viçosa (com a cota BDMII 15). A Biblioteca 
Nacional possui diversas edições, com exclusão da primeira, estando 
as edições de referência digitalizadas. As cotas nos principais catá-
logos digitais portugueses são as seguintes: Coimbra, Antonio de 
Mariz, 1558: PURL 23247; Braga, Antonio de Mariz, 1567: PURL 23253; 
Coimbra, João de Barreira, 1578: BGUC, R -3-9; Coimbra, António 
de Barreira, 1592: PURL 23252; Lisboa, Pedro Craesbeck, 1610: PURL 
12176; Lisboa, Pedro Craesbeck, 1621: PURL 13999; Lisboa, João da 
Costa, 1680: PURL 13991; Coimbra, Ginioux, 1764: PURL 6454.

4. A segunda edição, de 1558, embora dedicada a D. João III, foi con-
cluída já no reinado de D. Sebastião e contém duas expressas refe-
rências ao Desejado. Assim, nas fórmulas dos contratos incluídas 
no livro, este monarca é mencionado no «instrumento de preito e 
homenagem que faz o alcaide-mor de algum castelo» e formulário 
da «carta de legitimação».

É indiscutível que o texto impresso em 1558 se trata de uma segunda 
edição: nele se diz expressamente «agora novamente correito e 
impresso». Tendo o príncipe D. João, filho de D. João III e pai de 
D. Sebastião, falecido em 1554, a dedicatória do livro é agora diri-
gida ao rei D. João III, de quem se diz que a «índole heroica tanto 
expandes a fé pelo orbe lusitano a tal ponto que nunca permites 
apagar o esplendor dos teus antepassados, antes o dilatas muito 
mais» (p. XX)10. Contudo, o próprio rei D. João III havia falecido em 
junho de 1557. A dedicatória e o texto de abertura serão retirados 
das edições subsequentes.

O breve texto de abertura merece sucinta referência, porquanto 
o autor é claro quanto à natureza do livro e às suas intenções. Assim, 
depois de reiterar a importância da experiência e do conhecimento 
da prática do direito, sublinha a relevância da transmissão deste 
conhecimento aos novos advogados: «A experiência, digo, sobrepus 
a todas as minhas considerações, por forma a redigir este tratado da 
maneira mais prática possível, com cuidado e diligência, afastado o 
medo da desaprovação. Com efeito, insta-se aos novos causídicos 
a elaborar libelos, a atender os conflitos e as causas com destreza 

10 As citações da obra seguem a presente edição. 
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e agilidade, mas são os juízes e árbitros que as resolvem ditando 
sentenças ao seu oportuno tempo e maneira» (p. XX). 

A mesma ideia perpassa como justificação para a publicação do 
elucidário de contratos: «Acrescentei contratos e minutas frequen-
tes das últimas vontades, e outras minutas breves, não menos úteis 
do que necessárias. Não ignoro, porém, que esta matéria, pela sua 
diversidade e extensão, requeria outro intérprete, e outro autor, 
dotado de maior doutrina e engenho, e que devia ser elaborada com 
um estilo mais copioso e elegante. Mas, dado que ela foi desatendida 
pelos outros, e como que negligenciada, ser eu a tratá-la – seja qual 
for o meu valor – será melhor do que nenhum» (p. XX).

Na verdade, estamos longe das propostas humanistas de ciência 
jurídica, estudadas por Nuno Espinosa Gomes da Silva, nomeada-
mente na crítica dos autores cultos do século xvi à utilização dos 
juristas medievais por professores, juízes e advogados11.

No Tratado da forma dos libelos não encontramos qualquer preo-
cupação erudita, e a intenção de Gregório Martins Caminha não 
podia ser mais pragmática – ou, para utilizar a expressão do autor 
e comum na época, «um saber feito a partir da experiência», que 
lembra o verso da epopeia de Camões «um saber só de experiências 
feito» (iv, 94). 

O divórcio entre teoria e prática continuará por todo o 
século xvi, apesar dos debates eruditos. A prática jurídica não é 
ensinada nem sobre ela se reflete na universidade. Contudo, tanto 
o direito romano e canónico como a doutrina dos juristas estão 
refletidos na literatura prática. E as publicações jurídicas desde 
o século xvi demonstram uma genuína preocupação com a ativi-
dade quotidiana do jurista praticante, aquele que tem de escrever e 
apresentar em tribunal petições, contestações e alegações, preparar 
contratos solicitados pelos seus clientes – mas que não aprendeu 
estas matérias na universidade.

5. A edição do Tratado da forma dos libelos datada de 1610 merece uma 
menção autónoma. Preparada por João Martins da Costa, advogado 
da Casa da Suplicação, e dedicada a Afonso Furtado de Mendonça, 
então presidente do Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens 
e bispo da Guarda – que fora reitor da universidade e viria a ser 

11 Cf. Nuno Espinosa Gomes da Silva, Humanismo e Direito em Portugal no século xvi, Lisboa, N. J. G. 
Silva, 1964.
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governador do reino –, apresenta um subtítulo que esclarece a 
intenção do continuador de Gregório Martins Caminha: «Refor-
mada de novo com adições e anotações copiosas das Ordenações 
novas do Reyno, Leis de Castella, e modernas, e outras formas de 
Libellos, Petições e Allegações Judiciaes, com a conferência dos 
títulos das Ordenações antíguas com as novas». No entanto, esta 
edição não deve ser recordada apenas pela vertente de atualização 
de um livro de prática jurídica anterior em mais de 50 anos no 
tempo. As Ordenações Filipinas, apesar dos lapsos que a doutrina 
posterior irá criticar veementemente como «filipismos», procurou 
consolidar as Ordenações Manuelinas com a legislação entretanto 
publicada, esclarecendo muitas dúvidas através da utilização da 
jurisprudência dos tribunais superiores.

As extensas anotações de João Martins da Costa demonstram o seu 
conhecimento da doutrina portuguesa e europeia do século xvi e 
início do xvii, com menção de sentenças dos tribunais superiores 
retiradas das obras de decisões (Álvaro Vaz, António da Gama) e 
de autores de referência do tempo (Cujácio, Tiraqueau, Alciato, 
entre outros).

O Tratado será acompanhado, na edição de 1610, não apenas pelas 
adições e comentários de João Martins da Costa, mas igualmente 
por uma tabela de correspondências entre as Ordenações Manuelinas 
e as Ordenações Filipinas. Entre outros aditamentos relevantes desta 
edição, observamos o processo a seguir nas ações de sevícias, nos 
de alimentos pedidos pela mulher ao marido e nas ações relativas 
a ordens militares.

6. As edições seiscentistas e setecentistas do Tratado da forma dos libe-
los tomam por base a publicação devida a João Martins da Costa. 
A importância e receção que teve na comunidade jurídica expli-
cam o sucesso editorial da obra, traduzido na multiplicação de 
impressões. Algumas das alterações nas fórmulas das ações ou dos 
contratos resultam das mudanças de reinado: assim, as referências 
aos reis são atualizadas nas novas edições. Nem os novos livros no 
domínio do processo e do direito privado fazem perder interesse na 
republicação da obra. Nem mesmo os juristas do Iluminismo, tão 
críticos da doutrina anterior, operam uma rutura com o livro de 
Gregório Martins Caminha. Pascoal de Melo recomenda-o expres-
samente e confessa a sua incapacidade para escrever uma nova 
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obra (Instituições, l. 4, tit. 10 § 2; BMJ, 170, p. 104). Seguimos aqui a 
tradução de Pinto de Menezes: «No início deste trabalho pensei em 
escrever aqui as formas dos libelos, mas mudei de opinião e omi-
to-as, quer para não alongar este livro, quer especialmente porque 
as vejo primorosa e perfeitamente descritas pelo nosso Caminha 
no Tratado da forma dos libelos, que preferentemente recomendo aos 
leitores, pois é breve, bem e suavemente disposto, e nas quase sem-
pre úteis Adnotationes que João Martins da Costa fez àquela obra».

Não é distinta a opinião de José Homem Correia Teles, já no século 
xix e em pleno regime liberal. Na dedicatória ao leitor, reproduzida 
em todas as edições, do Formulário à imitação de Gregório Martins 
Caminha, publicado por este autor, começa por se observar que 
Pascoal de Melo desistira de escrever um formulário de libelos por 
considerar que o texto de Caminha, com as notas de João Martins 
da Costa, era muito bem escrito e digno de recomendação; mas 
o tempo passado tinha feito necessária a publicação de um novo 
formulário, tarefa a que se dedicou então Correia Teles.

Contudo, o livro de Correia Teles, sendo uma nova obra, é 
também uma atualização da anterior, que não dispensa, acompa-
nhando-a por formulários de novas ações e incidentes processuais 
adaptados à Reforma Judiciária (decreto de 16 de maio de 1832) e 
à Nova Reforma Judiciária (de 21 de maio de 1841) – Formulario de 
libellos e petições summarias á imitação do formulario de Gregorio Mar-
tins Caminha accommodado á nov. ref. de 21 de Maio de 1841 (Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1843).

A edição de José Homem Correia Teles terá, por sua vez, diver-
sas reimpressões: em 1846, ainda em vida do autor, uma 2.ª edição, 
pela Imprensa da Universidade; depois da morte de Correia Teles, 
em 1849, haverá as seguintes edições: 3.ª edição, J. Augusto Orcel, 
1857; 4.ª edição, J. Augusto Orcel, 1869.

O mesmo autor publica um formulário de contratos e regras 
do tabelionado, breve e esquemático – Manual do tabelião ou ensaio 
de jurisprudência eurematica (Lisboa, Impressão Régia, 1830).

7. De modo sucinto, uma vez que não é este o local adequado para 
maiores desenvolvimentos, contextualizamos breves referências 
ao direito processual no início do século xvi para compreender o 
conteúdo e alcançar a importância desta obra.
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As Ordenações Manuelinas, o grande texto legislativo em vigor quando 
é publicado o Tratado da forma dos libelos, contêm escassas regras 
processuais e elas estão genericamente previstas sob a designação 
de «ordem do juízo e regimento das audiências». Num modelo 
teórico que vinha dos tempos medievais, os atos processuais eram 
entendidos como uma tarefa ou ofício dos juízes. Dito de outro 
modo, o direito processual é organizado como uma competência 
das instituições de justiça – juízes, em primeiro lugar, mas também 
advogados e partes. Não, como nos nossos dias, com autonomia 
dogmática perante os sujeitos processuais. A matéria era abordada 
nos livros i e iii das Ordenações, o primeiro dedicado aos cargos e 
ofícios e, o último, ao processo nos tribunais.

A estrutura do processo civil pode ser descrita utilizando as 
modernas categorias e princípios. Em primeiro lugar, o princí-
pio dispositivo, no sentido de que o processo é antes de mais um 
assunto das partes. Cabe ao autor delimitar o pedido e apresentar 
os factos na petição inicial ou libelo, considerando-se de direito 
natural a citação do réu e a possibilidade de impugnar os factos do 
autor. O processo terá sempre estrutura dualista: a cada intervenção 
do autor caberá ao réu o direito de se opor, e vice-versa. O juiz 
intervém como terceiro, e a sua sentença deve ser fundamentada. 
O recurso é também entendido como um direito natural.

Contudo, nem todos os juízes eram formados em direito (direito 
romano ou direito canónico, nas faculdades existentes até ao início 
do século xix).

No reinado de D. João III foram aprovadas importantes refor-
mas, relativas quer aos estudos na universidade – definitivamente 
em Coimbra a partir de então –, quer aos requisitos para o exercício 
de profissões, para as quais se passa a exigir um curso superior. 
Aprovada na sequência da reforma dos estudos universitários de 
1537, a Carta Régia de 13 de janeiro de 1539 veio exigir que os juris-
tas candidatos ao exercício de funções como desembargadores nos 
tribunais superiores (Casa da Suplicação e Casa do Cível) tivessem 
estudado na universidade 12 anos em direito romano ou em direito 
canónico, ou em ambos os direitos, ou, em alternativa, para o caso 
de terem já prática de quatro anos como juízes de fora, ouvidores ou 
corregedores, que tivessem oito anos de estudo na universidade12. 

12 Cf. António Joaquim Anselmo, Bibliografia das obras impressas em Portugal no século xvi, Lisboa, Oficinas 
Gráficas da Biblioteca Nacional, 1926, n.os 616 e 1109 e D. Manuel II, op. cit., III, n.os 351-352. Publi-
cada por Mário Brandão, Documentos de D. João III, I, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1937, doc. 
lxxii; ver José Anastácio de Figueiredo, Synopsis chronologica [...], I, Lisboa, Oficinas da Academia 
de Ciências de Lisboa, 1790, p. 384; Duarte Nunes de Leão, Leis extravagantes [...], p. 166 [é preciso 
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Quanto aos que «houvessem de procurar ou advogar, tivessem oito 
anos na dita Universidade». Um alvará do mesmo rei D. João III, de 
1539, determinou que os procuradores formados na universidade 
precedessem aos procuradores não formados13.

8. Mas quem podia ser advogado, o destinatário natural do livro de 
Gregório Martins Caminha? Até à aprovação das reformas joaninas, 
não era requisito para o exercício de funções como advogado a licen-
ciatura na universidade. A legislação medieval trata indistintamente 
os procuradores que representam as partes no processo ou fora dele 
e os advogados («vogados»), se bem que, em textos legislativos da 
primeira dinastia, «advogado» seja utilizado no sentido do perito 
no direito que intervém no momento da qualificação jurídica dos 
factos e das alegações de direito. Segundo uma lei de D. Afonso 
IV, «pondo suas alegações de direito, ou costume, ou de foro, ou 
de postura da terra, ou de lei de el-rei ou de outra ordenação boa», 
«porque o advogado não é dado à parte senão para pôr por ela 
o direito que do feito sai; no começo deverá ver se a parte direito 
haja ou não» (ODD, 332-333).

Qualquer um podia escolher livremente uma pessoa para o defen-
der e representar nos tribunais, característica da profissão liberal. 
O centro da atividade profissional é a procuração que os interes-
sados outorgam aos respetivos procuradores e que pode atribuir 
poderes gerais ou especiais. Em princípio, a escolha do procurador 
é livre, exceto nas épocas em que foi determinado um número fixo 
de procuradores ou advogados junto dos tribunais da corte ou das 
cidades (procuradores do número).

As Ordenações Afonsinas já recomendam que os autores se acon-
selhem com advogado ou procurador «que seja sabedor» se tem ou 
não direito, se o vencimento dos feitos é ou não duvidoso. Os réus 
devem igualmente aconselhar-se com procurador ou advogado se 
contestam ou não o feito (Ordenações Afonsinas, 3. 27). 

Os advogados não constituem uma corporação, ao contrário da 
situação de outros países. O controlo das regras deontológicas e o 
exercício da ação disciplinar pertence aos juízes. Do seu estatuto 

indicar editora, cidade e ano]; A. M. Hespanha, «Justiça e administração ...», op. cit., pp. 414 ss. [é 
preciso indicar título da obra, editora, cidade e ano]

13 Duarte Nunes de Leão, op. cit., p. 51; ver também Adalberto Alves, História breve da advocacia em 
Portugal, Lisboa, CTT, 2003, pp. 93 ss.
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deontológico consta, como referido, o dever de advogar segundo 
as leis (leis, posturas e ordenações), sob pena de responsabilidade 
pelas custas; entre outras situações tipificadas, recorrer nos casos 
em que não cabe recurso também implica a condenação do advogado 
nas custas. Abandonar a causa e a negligência na defesa das causas 
dos clientes também implica responsabilidade civil.

A importância dos livros de prática jurídica para os juízes e 
advogados era muito relevante. Na verdade, os juristas não estuda-
vam o direito português na universidade. Foi apenas em 1772 que 
se introduziu uma – e só uma – disciplina de direito português 
na universidade. Era na vida do foro e na prática jurídica que os 
juristas tomavam conhecimento com a matéria do direito, uma 
formidável contradição e paradoxo entre as disposições que obriga-
vam a dar primazia, entre as fontes de direito, ao direito nacional 
e o estudo universitário, que se limitava ao direito romano ou ao 
direito canónico. 

Estas obras, seja sob a forma de formulários processuais e de 
contratos, recolha e comentário de decisões judiciais, ou apresen-
tação e reflexão acerca do direito processual, constituem, portanto, 
um instrumento fundamental para a ligação entre a teoria e a prá-
tica. Ligação sem ruturas, uma vez que os escritores destes livros 
de prática sempre referem, ainda que por vezes criticamente, os 
passos do direito romano ou da doutrina do direito comum even-
tualmente aplicável à situação portuguesa. Por outro lado, e como 
mais abaixo referimos, a maioria destas obras continuava a ser 
composta em latim. A exceção é precisamente o Tratado da forma dos 
libelos de Gregório Martins Caminha e, ainda aqui, com a ressalva 
do facto de as anotações estarem escritas em latim.

9. Dado o seu carácter sintético e lacunar, a legislação processual por-
tuguesa tinha de ser integrada pelo direito romano e pela doutrina 
dos doutores. Para o direito romano, as fontes relevantes são as 
Instituições e o Digesto, copiosamente citados no Tratado das formas 
dos libelos. 

Quanto à doutrina dos juristas, as referências fundamentais de 
Gregório Martins Caminha são medievais. Atente-se nas nume-
rosas citações de juristas medievais que encontramos nesta obra: 
de Bártolo, 159; de Baldo, 96; da Glosa de Acúrsio, 73; de Paulo de 
Castro, 11. 
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Não se pode ignorar que a aplicação do direito romano e da dou-
trina dos juristas do direito comum era apenas subsidiária do direito 
nacional. A legislação portuguesa obriga os advogados a possuírem 
as Ordenações e proíbe-os de advogarem contra a lei14. As Ordenações 
Manuelinas dispõem expressamente (1.38.4): «E mandamos a esses 
procuradores que tenham os livros todos das Nossas Ordenações 
e não procurem contra elas e usem bem de seu ofício não fazendo 
perlongas nos feitos nem os dilatando maliciosamente; e fazendo 
o contrário pagaram às partes todas as custas que por sua culpa 
fizerem»; e ainda estabeleciam, para garantir o cumprimento da 
legislação nacional, «que por palavra, nem por escrito não aleguem 
nem requeiram contra alguma Ordenação por Nós aprovada, que se 
não deva cumprir nem guardar, nem por ela julgar, dizendo que é 
contra direito comum, ou contra direito canónico» (1.38.4). Assim, 
os libelos e os contratos teriam sempre de ser fundados na legislação 
nacional e na prática processual dos tribunais portugueses.

Mais tarde, mas ainda no século xvi, a ordem do juízo, isto 
é, a marcha processual, foi reformada e incluída nas leis extrava-
gantes sistematizadas por Duarte Nunes de Leão e integradas nas 
Ordenações Filipinas. 

10. Observa António Manuel Hespanha que a identificação da tipologia 
de cada ação no Tratado da forma dos libelos corresponde à descrição 
das ações das Instituições de Justiniano15.

Embora conste no formulário de Gregório Martins Caminha e nos 
seus continuadores, a identificação do nome ou tipo de ação na 
petição inicial não está previsto nas Ordenações Manuelinas como 
um ónus do autor. 

De facto, e de acordo com as Ordenações, o autor da ação tem, 
antes, o dever de identificar os factos em que se funda a sua pre-
tensão. Segundo uma velha máxima, o juiz não está vinculado pela 
qualificação jurídica que o autor dá à sua pretensão nem pelo direito 
invocado pelas partes.

Pascoal de Melo considera por isso que, desde a abolição das 
fórmulas do direito romano, todas as ações são in factum: «não é 
necessário designar no libelo o nome especial da acção, bastando 

14 Para mais referências, ver António Pedro Barbas Homem, op. cit., 2003.
15 António Manuel Hespanha, Como os juristas viam o mundo, CreateSpace Independent Publishing 

Platform, §1917, Lisboa, 2015, p. 567. 
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descrever o modo como se deram os actos ou factos donde nasceu 
a obrigação» (tit. vi, § 22, BMJ 168, p. 124). 

Como as sentenças definitivas devem ser dadas conforme o 
libelo, ou, para utilizar as expressões técnicas atuais, de acordo 
com o pedido e a causa de pedir formulados pelo autor, o rigor com 
que o advogado redige o libelo ou petição inicial é fundamental 
para o sucesso da sua pretensão.

11. O libelo, ou petição inicial, não tinha de ser escrito. Quando é apre-
sentado oralmente em audiência perante o juiz, segundo o regi-
mento das audiências e a ordem do juízo, ou o escrivão reduz o 
libelo a escrito ou o juiz determina dia ao advogado para apresentar 
a petição escrita (Ordenações Manuelinas, 1.57.12 e 3.15).

Do formulário de Gregório Martins Caminha consta a seguinte 
descrição sob a epígrafe «Forma da ordem judicial do juízo secular 
que se usa e pratica em estes reinos»: «Tanto que o R. for citado, se 
o juiz pelas perguntas que fizerem as partes não puder determinar a 
causa, mandará ao A. que venham com libelo, sendo caso de libelo, 
até primeira audiência» (p. XX).

A prática judicial é constante e as mudanças são lentas. Ainda 
hoje observamos este fenómeno. Apesar da rapidez com que são 
introduzidas alterações legislativas do direito processual, as trans-
formações, na prática, são difícil e lentamente absorvidas.

O próprio Pascoal de Melo recomendava nas suas Instituições 
manter as fórmulas usadas na prática processual, mesmo quando 
aparentemente inúteis, invocando a «jurisprudência das cautelas» 
(Instituições, l. 4, tit. 10, § 5).

O livro de Gregório Martins Caminha é, assim, precioso para 
se conhecerem as técnicas das alegações e do processo, bem como 
da escrita dos contratos, durante mais de três séculos. Mas não só: 
inferimos das fórmulas processuais e das minutas dos contratos a 
sociedade do antigo regime. 

Os manuais destinados à prática negocial – e este em especial 
pelo seu sucesso editorial – permitem-nos captar o direito vivo nas 
diversas épocas históricas em que foram impressos. Por exemplo, os 
processos que envolvem escravos, os relativos à violência conjugal, 
às injúrias, à importância do perdão na vida social, à relevância da 
justiça e da equidade como critério para a anulação de contratos, 
entre muitas outras menções.
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Aqui se encontram as referências às técnicas da declaração 
negocial, aos problemas da divergência entre a vontade real com a 
vontade declarada, do dolo, a ação de lesão enorme, entre muitos 
aspetos de grande relevo para quem deseja conhecer o direito pra-
ticado entre os séculos xvi e xix, sendo igualmente de realçar a 
sua importância para o estudo dos vocábulos e estruturas sintáticas 
utilizadas na comunicação jurídica desde Quinhentos.

12. A metodologia seguida por Gregório Martins Caminha tem ligação 
quer com os medievais espelhos do direito quer com a metodologia 
da glosa. As glosas são escritas em latim e, mantendo o estilo que 
vinha das escolas medievais, à margem da mancha gráfica do texto 
principal16. Muitas destas glosas remetem para o direito romano e 
para os principais juristas medievais, Bártolo e Baldo em primeiro 
lugar, como já anteriormente foi referido.

O Tratado da forma dos libelos tem a seguinte estrutura ou partes: for-
mulário de ações; forma do processo nos tribunais do reino; forma 
do processo nos tribunais eclesiásticos; elucidário de contratos.

Não se deve estranhar o estudo da forma do processo nos tri-
bunais eclesiásticos. Na sociedade do antigo regime, era da com-
petência destes tribunais muitas matérias relativas ao direito da 
família e das sucessões17.

13. Desde a Idade Média que as leis eram redigidas em português, tal 
como as sentenças dos juízes ou os contratos. Também as audiências 
judiciais decorriam em português. Contudo, o ensino e a avaliação 
dos estudantes na universidade e a ciência jurídica utilizavam o 
latim como língua veicular. 

Compreende-se, por isso, que as referências ao direito romano e à 
ciência jurídica que encontramos nas glosas de Gregório Martins 
Caminha às fórmulas processuais e às minutas de contratos este-
jam escritas em latim. Não se trata de mera tradução de fórmulas 

16 Na presente edição, as glosas são traduzidas para português e seguem em nota de rodapé seguidas 
da indicação (G). Os textos correspondentes em latim são dados em Apêndice, no final de cada 
uma das três partes da obra, com indicação remissiva das páginas em que se encontra a respetiva 
tradução. Cf. Critérios de Transcrição e Edição.

17 Para outras referências, ver Pedro Barbas Homem, O Espírito das instituições. Um estudo de história do 
Estado, Coimbra, Almedina, 2006.
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processuais ou de contratos já existentes no direito romano. A ori-
ginalidade não é apenas linguística. Muitas soluções acolhidas no 
direito português e europeu do tempo são alheias ao direito romano. 
Como exemplo mais notável, observamos a ação de anulação de 
um contrato por lesão de mais de metade, ação acerca da qual a 
doutrina do direito comum europeu escreveu longamente e que era 
entendido como uma exigência da justiça comutativa.

14. A imprensa foi um importante instrumento para a afirmação do 
Estado moderno. É de grande relevância para a impressão das leis, 
como estudado por Marcelo Caetano18.

O reinado de D. Manuel é conhecido por reformas legislativas 
importantes, e a legislação foi um importante instrumento para a 
construção do Estado. Lembremos a Ordenação e Regimentos do pesos 
(1502), o Regimento dos oficiais das cidades, vilas e lugares destes reinos 
(1504), os Artigos das sisas (1512), o Regimento dos contadores das comar-
cas (1514), o Regimento e Ordenações da Fazenda (1516), as Ordenações da 
Índia (1520).

São desse tempo as primeiras impressões de legislação, e tor-
nar-se-ia comum, ao longo do século xvi, a impressão avulsa de 
leis régias. Como é conhecido, as primeiras edições das Ordenações 
Manuelinas constituem um dos mais complexos enigmas da história 
da tipografia portuguesa19.

Ora, se a imprensa já tinha sido utilizada para a impressão 
de leis, o Tratado da forma dos libelos é o primeiro livro de direito 
impresso em língua portuguesa. Atente-se nos impressores qui-
nhentistas das diversas edições do Tratado: João Barreira e João 
Álvares, 1549; Antonio de Mariz, 1558 e 1567; João Barreira, 1578; 
António de Barreira, 1592.

João Barreira (ou João de Barreira) terá sido o mais produtivo 
dos tipógrafos portugueses do século xvi, com mais de 100 obras 
impressas. Foi impressor régio, da universidade e também da Com-
panhia de Jesus, tal como João Álvares, parceiro na primeira edição. 
António de Barreira foi seu filho e continuador na arte da impres-

18 Marcelo Caetano, «Prefácio», in Regimento dos oficiais das cidades, vilas e lugares destes reinos, Lisboa, 
Fundação da Casa de Bragança, 1955.

19 Ver Guilherme Braga da Cruz, «O direito subsidiário na história do direito português», in Obras esparsas, 
ii, 2.ª parte, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1981, n.º 1, p. 308 e, por último, João José Alves 
Dias, Introdução a Ordenações Manuelinas: livros i a v, reprodução em fac-símile da edição de Valentim 
Fernandes, Lisboa, 1512-1513, Lisboa, UNL, 2002.
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são, igualmente impressor da universidade. Também António de 
Mariz foi um dos mais operativos tipógrafos em Portugal. 

As primeiras impressões do Tratado foram concluídas em Coim-
bra e Braga, lugares onde certamente estavam instaladas, ao tempo, 
as oficinas dos tipógrafos.

15. A valorização das línguas locais e da sua dignidade cultural cons-
titui um projeto do Renascimento. Apesar da interpretação que vê 
no humanismo sobretudo uma escola que critica o mau latim dos 
homens de letras do tempo e propõe um retorno ao direito romano 
da época clássica (Nuno Espinosa Gomes da Silva), também é ver-
dade que outra das dimensões do humanismo se caracteriza pelo 
estudo da língua, história e cultura nacionais. Camões, Cervantes, 
Molière ou Shakespeare justificam, para cada uma das suas pátrias, 
a valorização da língua como criação da cultura de um povo. 

Neste sentido, o direito constitui um dos instrumentos mais rele-
vantes para a projeção das línguas nacionais como instrumento de 
comunicação. A este respeito, a linguagem jurídica deve constituir 
um modelo de clareza e de concisão. Por isso, a brevidade das fór-
mulas contidas no Tratado da forma dos libelos não deve ser entendida 
como desleixo, mas precisamente como uma forma superior dessa 
clareza e concisão, que explicam a longevidade do texto na prática 
forense. Na verdade, é apenas uma base técnica que os advogados 
completam com a indicação dos factos relevantes para a causa e 
eventuais considerações de direito.

16. Podemos agora interrogarmo-nos acerca da pouca importância dada 
à literatura prática pelos historiadores.

A historiografia jurídica tem sido marcada, desde o século xviii, 
pelas categorias criadas pelos Estatutos da Universidade de Coimbra 
de 1772 para descrever os géneros cultivados pelos juristas portu-
gueses até então.

O contexto, como é sabido, é o da publicação, pouco antes, da 
chamada lei da Boa Razão, em 18 de agosto de 1769, que reformara 
de modo profundo o elenco das fontes de direito subsidiárias.

Os Estatutos de 1772 (Estatutos pombalinos) descrevem a litera-
tura jurídica portuguesa com a referência ao critério das «idades da 
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jurisprudência»: fala-se assim da idade da glosa, da opinião comum 
dos doutores e, finalmente, dos precedentes20.

São mais comedidas as referências de Pascoal de Melo, que, na 
sua História do direito português, dedica um capítulo aos jurisconsultos 
portugueses (capítulo xiii, § cxiii ss.) e considera como autores 
pragmáticos todos aqueles que escreveram obras práticas, fossem 
livros de consultas, decisões, alegações ou observações. Livros que, 
observa, «andam nas mãos de toda a gente». Acerca de Gregó-
rio Martins Caminha, escreve expressamente que «no reinado de 
D. João III escreveu um livro absolutamente nada desprezível sobre 
a forma dos libelos».

A historiografia jurídica portuguesa não tem, contudo, valori-
zado devidamente estes autores. Atente-se que o livro de Gregório 
Martins Caminha é inovador também em termos europeus. Se já 
existiam obras de prática notarial desde o início da receção do direito 
romano, a novidade reside também na utilização numa mesma obra 
das fórmulas processuais ao lado das fórmulas contratuais21.

17. Identificamos, seguindo a cronologia de cada geração, os seguintes 
autores desta corrente de práticos do direito português:

António Cardoso do Amaral, clérigo, autor de um elu-
cidário jurídico disposto por ordem alfabética, depois 
objeto de adições nas impressões posteriores: Liber 
utilissimus judicibus, et advocatis, Ulyssipone, Antonius 
Alvarez, 1610; Conimbricae, Emmanuelem Diaz, 1685; 
Conimbricae, Josephum Ferreyra, 1695; Conimbricae, 
Franciscum de Oliveira, 1733.

António de Sousa de Macedo (1606-1682), doutor em 
leis, desembargador dos agravos da Casa da Suplica-
ção por procuração do pai, embaixador em Inglaterra 
e na Holanda, conselheiro da Fazenda, desembargador 
da Relação do Porto e da Casa da Suplicação, secretário 

20 Estatutos, II, II, cap. 1; cf ainda as observações de António Barnabé de Elescano Barreto e Aragão, 
Demétrio moderno ou bibliografo jurídico portuguez, Lisboa, Oficina de Lino da Silva Godinho, 1781, 
pp. 166 ss.

21 Ver Reyes Rojas García, «La literatura notarial castellana durante el siglo xvi y su difusión en 
América», Nuevo mundos, mundos nuevos, 30-01-2012 [disponível em: https://nuevomundo.revues.
org/62407]. Ver ainda Serge Dauchy et al., The formation and transmission of western legal culture. 150 
books that made the law in the age of printing, Springer International Publishing, Cham, 2016.
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de Estado: Perfectus doctor, in quacunque scientia: maxime in 
iure canonico, & civili. Summorum autorum circinis, lineis, colo-
ribus, & penicillis figuratus, Londres, Richardi Hearn, 1643.

Mateus Homem Leitão, doutor em cânones, desembar-
gador eclesiástico, deputado do Santo Ofício, publicou o 
primeiro tratado de direito lusitano dedicado a espécies 
de recurso: De jure lusitano in tres tractatus divisas, 1645; 
Conimbricae, Antonii Simoens, 1697; Conimbricae, 
Regio Artium Collegio, 1745. Existe tradução da edição 
de 1745, devida a Fernando Ligório Vaz: Do direito lusi-
tano dividido em três tratados, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2009.

Manuel Mendes de Castro, bacharel em direito civil 
na Universidade de Salamanca, advogado em Madrid e 
em Lisboa, procurador da Coroa na Casa da Suplicação, 
autor de um tratado de direito processual, sem dúvida 
dos mais completos e relevantes até às reformas do libe-
ralismo: Practica lusitana, 1680; 1739; corrigida, emendada 
e aditada por Francisco Xavier dos Santos da Fonseca, 
Lisbonae, Josephi da Costa Coimbra, 1767.

António Vanguerve Cabral: Pratica judicial muito util e 
necessaria para os que principião os officios de julgar e advo-
gar, e para todos os que sollicitão causas em um e outro Fôro, 
Lisboa, Carlos Esteves Mariz, 1711; Lisboa, Ferreyriana, 
1726-1727; Coimbra, António Simões Ferreyra, 1730; 
Coimbra, Carlos Esteves Mariz, 1740; Coimbra, Fran-
cisco de Oliveira, 1757.

Manuel Lopes Ferreira, bacharel em cânones e magis-
trado (ouvidor do Algarve e corregedor de Lamego), 
publicou em 1730 uma importante obra de processo 
criminal: Pratica criminal, expendida na fórma da praxe obser-
vada neste nosso reyno de Portugal, e illustrada com muitas 
ordenaçoens, leys extravagantes, regimentos, e doutores, Lisboa, 
Ferreireana, 1730-1733; Lisboa, Carlos Esteves May, 1741; 
Porto, Off. de Antonio Alves Ribeyro Guimaraens, 1767.
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Jerónimo da Silva de Araújo, bacharel em cânones, autor 
de um tratado do «advogado perfeito»: Perfectus advoca-
tus, Ulyssipone, Joannis Baptistae Lerzo, 1743 (O perfeito 
advogado, trad. de Miguel Pinto de Meneses, Lisboa, 1969 
(sep. de BMJ, 180, 181, 183 a 186).

Alexandre Caetano Gomes (1705-?), canonista e advo-
gado em Lisboa: Manual practico judicial, civel e criminal, 
Lisboa, Miguel Manescal da Costa, 1748; Lisboa, José 
António Plates, 1750; Lisboa, Off. de Domingos Gonsal-
ves, 1751; Lisboa, João António da Silva, 1792.

Joaquim José Caetano Pereira e Sousa (1756-1819), bacha-
rel em leis, advogado da Casa da Suplicação, um dos mais 
importantes e reputados juristas sistemáticos, do início 
do século xix, no direito criminal e processual: Primeiras 
linhas sobre o processo criminal, Lisboa, Typ. Rollandiana, 
1820; Lisboa, Francisco Luís Ameno, 1785; Lisboa, Simão 
Tadeu Ferreira, 1800. Primeiras linhas sobre o processo civil, 
Lisboa, Lacerdina, 1806; Lisboa, Lacerdina (i) e Impres-
são Régia, 1810-1814; Lisboa, Joaquim Rodrigues de 
Andrade, 1813 (i) e 1814 (ii); Lisboa, Rollandiana (i-iii), 
1819, e Impressão Régia (iv), 1820; Lisboa, Rollandiana, 
1825; Lisboa, Rollandiana, 1827; Lisboa, Impressão Régia, 
1831; Lisboa, Imprensa Nacional, 1834; Lisboa, José Bap-
tista Morando, 1849; Lisboa, Rollandiana, 1863.

Manuel de Almeida e Sousa (1745-1817), conhecido por 
Lobão, advogado na aldeia de Lobão, um dos mais conhe-
cidos juristas do início do século xix, anotador de Melo 
Freire e de Pereira e Sousa; muitas das suas obras foram 
ainda reeditadas no século xx. Da extensa bibliografia, 
destacamos apenas: Notas de uso pratico e criticas. addições, 
illustrações e remissões á imitação das de muller a struvio. sobre 
todos os titulos e paragraphos do livro primeiro das instituições 
do direito civil lusitano, do doutor Paschoal José de Mello Freire, 
Lisboa, Impressão Régia, 1816; Lisboa, Impressão Régia, 
1816-1825; Lisboa, Impressão Régia, 1818-1828; Lisboa, 
Impressão Régia, 1825; Lisboa, Impressão Régia, 1861-
1866; Lisboa, 1918. Tratado encyclopedico, pratico, critico, 
sobre as execuções que procedem por sentenças e de todos os 
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incidentes nellas, Lisboa, Impressão Régia, 1817; Lisboa, 
Impressão Régia, 1828; Lisboa, Impressão Régia, 1855; 
Lisboa, Impressão Régia, 1865.

18. Ao lado destes autores e obras merecem também menção os livros 
que recolhem e anotam decisões dos tribunais superiores. Referi-
mos a importância destas obras para o conhecimento do direito 
do antigo regime nos nossos estudos de história do pensamento 
jurídico em obras anteriores. O historiador brasileiro Gustavo 
Cabral, que as estudou recentemente, sublinhou a originalidade dos 
textos, longe da ideia feita de que se tratava apenas da reprodução 
e comentário de sentenças dos tribunais portugueses22. 

Embora sejam todos posteriores à publicação do Tratado da forma 
dos libelos, merece a pena referir outros autores, porque também 
exprimem a tendência acima referida de valorização do direito e 
da prática jurídica nacional:

António da Gama Pereira (1520-1595), desembargador 
e chanceler da Casa da Suplicação e desembargador do 
Paço, pioneiro na publicação de decisões dos tribunais 
superiores anotadas (1559; 1578; 1599; 1601; 1699): Deci-
siones supremi senatus regni Lusitaniae, Ulyssipone, Ema-
nuel Joannes, 1578; Vallisoleti, Didacum Fernandez, 
1599; Antuerpiae, Joannem Baptistam Verdussen, 1683; 
Antuerpiae, Joannem Baptistam Verdussen, 1699.

Álvaro Vaz (Valasco), 1526-1593, doutor em leis, lente 
da universidade, advogado e posteriormente desem-
bargador da Casa da Suplicação, importante jurista 
quinhentista, as suas Decisiones conheceram edições até 
ao século xviii: Consultationum ac rerum judicatum, Olys-
sipone, Emmanuel de Lyra, 1588; Olyssipone, Antonius 
Alvarez, 1593; Spira, Bernardus Albinus, 1597; Olyssi-
pone, Georgii Rodriguez, 1601; Opera omnia, Coloniae 
Allobrogum, Henrici-Alberti Gosse, 1740. 

22 Gustavo Cabral, Os decisionistas portugueses entre o direito comum e o direito pátrio, São Paulo, USP, 2013. 
Ver também Johannes-Michael Scholz, «Literaturgeschichtlische und vergleichende Anmerkungen 
zur portugiesischen Rechtsprechung im Ancien Régime», Revista Portuguesa de História, 1974 [páginas].
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Jorge de Cabedo (1550-1602), filho de Miguel de Cabedo 
de Vasconcelos (desembargador da Casa da Suplicação) 
e irmão de Jorge Mendes de Vasconcelos, doutor em 
cânones, desembargador e chanceler da Casa da Suplica-
ção, desembargador do Paço e chanceler-mor do reino, 
conselheiro de Estado: Practicarum observationum, sive 
decisionum supremi senatus regni Lusitaniae, 1610; 1620; 
1635; Antuerpiae, Joannem Baptistam Verdussen, 1734.

Melchior Febo (ou Belchior Febos), advogado da Casa da 
Suplicação, que pretendeu ensinar direito pátrio na uni-
versidade em 1623, publicou um volume de decisões dos 
tribunais superiores com diversas edições (1616; 1619; 
1623; 1678): Decisiones senatus regni Lusitaniae, com adições 
de Manuel António Monteiro de Campos, 2 tomos, Lis-
bonae, Emmanuele Antonii Monteiro de Campos, 1760.

Gabriel Pereira de Castro (1571-1632), filho de Francisco 
de Caldas Pereira, doutor em direito canónico, desem-
bargador da Relação do Porto e da Casa da Suplicação: 
Decisiones supremi emminentissimique senatus Portugaliae, 
Ulyssipone, Petrus Craesbeck, 1621; Conimbricae, Fran-
cisco de Oliveira, 1745 (outras edições: 1674).

António de Sousa de Macedo (1606-1682), acima refe-
rido: Decisiones supremi senatus justitiae Lusitaniae, et 
supremi concilii fisci ac patrimonii regii, cum gravissimis collegis 
decretae, Ulyssipone, Henrici Valente de Oliveira, 1660; 
Ulyssipone, Bernardi Costa Carvalho, 1669; 4.ª edição, 
com as adições de Francisco Antonio Xavier de Almeida, 
Conimbricae, Ludovicum Seco Ferreyra, 1734.

Diogo Guerreiro Camacho Aboim (1663-1709), bacharel 
em leis e magistrado régio (juiz de fora, desembargador 
da Relação do Porto e da Casa da Suplicação), autor de 
tratados de direito, nomeadamente sobre a recusa de juiz, 
recolha e anotação de decisões judiciais da Relação do 
Porto e moralista: Decisiones, seu quaestiones forenses, Ulys-
sipone Occidentali, Of. de Antonii de Sousa Sylva, 1738.
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19. Apesar do princípio da primazia do direito substantivo, por contra-
posição ao ritualismo do direito romano, as ações identificadas no 
formulário de Gregório Martins Caminha obedecem a designações 
oriundas do direito romano.

O critério de organização das minutas processuais parece ser empí-
rico, começando pelas ações reais, seguindo-se as obrigacionais e 
terminando com ações criminais intentadas civilmente. A inspira-
ção principal, como acima referido, são as Instituições de Justiniano 
(livro iv, título vi).

Temos assim os libelos ou petições iniciais nas seguintes 38 
ações: reivindicação; servidão de passagem; declaratória da ine-
xistência de servidão; impugnação pauliana; cobrança de renda na 
locação; hipotecária, para cobrança da obrigação principal; decla-
rativa de condenação no pagamento de quantia certa; executiva de 
pagamento de quantia certa; condenação no pagamento da quantia 
mutuada; entrega de coisa em comodato; entrega de coisa depo-
sitada; cumprimento de mandato; prestação de contas no âmbito 
do contrato de sociedade; pagamento de rendas no âmbito do 
arrendamento; entrega da coisa no âmbito da compra e venda; 
evicção; divisão de herança; divisão de coisa comum; demarcação 
de imóveis confinantes; prestação de contas na sequência de ges-
tão de negócios; prestação de contas no âmbito da tutela; execução 
de bem penhorado; petição de herança; petição de dote devido ao 
marido; ação de anulação da venda por lesão de mais de metade 
do justo preço; ação de anulação da venda devido à existência de 
vícios redibitórios; redução do preço devido à existência de defeitos; 
anulação de venda por coação moral; anulação por dolo; exibição 
de documento; restituição da posse; perturbação da posse; petição 
de herança; indemnização cível por injúrias; indemnização por 
dano aquiliano; indemnização por danos provocados por escravo; 
responsabilidade do filho por ter demandado o pai sem prévia 
licença; indemnização por furto.

Gregório Martins Caminha e o seu continuador João Mar-
tins da Costa remetem as fórmulas das ações tanto para o direito 
romano como para o direito português. Neste sentido, não merece 
dúvida a clara afirmação da primazia do direito substantivo sobre 
a fórmula processual. Nem, por outro lado, a plena afirmação dos 
direitos individuais, mesmo que ausentes os conceitos e categorias 
da ciência do direito contemporâneo, como direito subjetivo ou 
direitos de personalidade.
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20. Ao formulário das ações seguem-se as fórmulas das respostas do réu 
e a sequência processual: contradição da parte contrária; réplica; 
tréplica; alteração da causa de pedir ou do pedido; contrariedade; 
réplica; tréplica; impugnação do rol de testemunhas apresentadas; 
despacho do juiz sobre quando não procede; despacho quando 
procede; alegações do autor; alegações do réu; sentença definitiva 
condenatória; sentença definitiva de absolvição.

21. Segue-se, o formulário dos recursos interpostos da sentença final. 
O formulário identifica os seguintes atos processuais: licença para 
alegar de novo no caso da apelação; despacho do juiz quando con-
cede a licença; sentença da apelação confirmatória; sentença revo-
gatória; dedução de exceções pelo réu; despacho do juiz quando 
não procedem; despacho do juiz quando procedem; sentença sobre 
a exceção, quando procede; sentença sobre a exceção quando não 
procede; petição ao corregedor para irem os autos por agravo; des-
pacho do corregedor; despacho do corregedor no agravo quando 
não admite o agravo; despacho quando admite o agravo; forma 
das exceções perentórias; despacho do juiz quando as não recebe; 
despacho do juiz quando as recebe; sentença quando a exceção pro-
cede; sentença quando a exceção não procede; embargos à sentença 
e forma de decisão sobre os embargos.

22. Depois de enumerar estas formas processuais, Gregório Martins 
Caminha entra na análise do procedimento a seguir se for deduzida a 
recusa de juiz. O incidente de recusa do juiz suspeito à parte constitui 
um importante instrumento de garantia da imparcialidade do juiz.

Assim, o formulário distingue os seguintes atos e procedimentos: 
das suspeições; ordem das suspeições; despacho do juiz quando 
não procede; despacho do juiz quando procede; sentença sobre 
as suspeições que procedem; embargos à sentença ou execução 
da sentença; embargos de nulidade; despacho do juiz quando se 
não recebe os embargos; despacho do juiz quando se recebe os 
embargos; requerimento de agravo; outro requerimento de agravo; 
petição de carta de seguro; outra petição de carta de seguro, com 
defesa prévia; despacho do juiz; petição para o corregedor avocar 
o feito; despacho do corregedor; petição para confirmação dos 
juízes; petição para carta de finta; petição para demandar o réu 
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perante algum juiz fora do seu foro; petição para certo juiz tomar 
conhecimento da demanda; petição para perdão do caso antes do 
julgamento; petição para perdão do degredo; petição da perdão de 
fuga da cadeia; petição para legitimar algum filho.

23. Já nas breves indicações acerca da ordem do processo perante o 
juiz eclesiástico encontramos as seguintes referências, todas sobre 
processos relativos ao casamento: libelo matrimonial ou de validade 
do casamento; contestação do réu; resposta do autor; despacho do 
juiz eclesiástico; apelação.

24. O formulário dos contratos constitui um roteiro dos tipos mais 
comuns na vida quotidiana. Os modelos contratuais recolhidos são os 
seguintes: procuração (para casar; para se obrigar; para vender bens 
de raiz; para aforar; para receber; para tomar posse do ofício; do tutor 
em nome do menor de 12 anos; de um convento; procuração geral); 
venda de bens com dízimo a Deus; venda de pensão e imposição de 
foro; venda de bens foreiros com licença de senhorio; instrumento 
de licença do senhorio antes da venda; outro instrumento de con-
sentimento de senhorio depois da venda; venda do senhorio direto; 
instrumento de posse; outro instrumento de posse, por autoridade 
de justiça; contrato de arrendamento; trespasse de arrendamento; 
prestação de serviços (contrato de soldada); contrato de aprendiz; 
contrato do procurador e mordomo; contrato de fretamento; con-
trato de doação; contrato de doação de dote; contrato de companhia 
quando ambos põem o dinheiro; contrato de companhia quando um 
põe o dinheiro e outro o trabalho; contrato de troca; contrato da 
renúncia da herança da mãe; contrato da renúncia da herança da 
legítima do pai que faz à filha «que se quer meter freira»; contrato 
de promessa de dote ao mosteiro; contrato e escritura de testamento 
aberto; instrumento de aprovação de testamento cerrado; cláusula 
de testamento para deixar uma coisa por via de morgado ou capela; 
escritura de deserdação; escritura de conciliação; contrato de obriga-
ção com hipoteca; contrato de fiança; contrato de extinção da fiança; 
contrato de paga do legatário; contrato de quitação entre o tutor e 
o menor; querela; perdão da parte; perdão dos herdeiros; perdão, 
que dá o marido à mulher, do adultério; instrumento de preito e 
homenagem que faz o alcaide-mor de algum castelo; instrumento 
que faz o pai para legitimar o filho; legitimação do filho espúrio. 
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25. Impõe-se uma observação final acerca da publicação deste livro 
numa coleção de obras pioneiras da cultura portuguesa. 

Não estamos perante um prosador ou um poeta com a grandeza de 
um Gil Vicente ou de um João de Barros. Nem perante um cien-
tista como Duarte Pacheco Pereira ou Garcia da Orta. Pode mesmo 
duvidar-se se estamos perante uma obra científica, mesmo para os 
padrões quinhentistas de ciência jurídica. No entanto, e apesar destas 
questões, impõe-se retirar do esquecimento obras como o Tratado da 
forma dos libelos e o seu autor Gregório Martins Caminha. Na apa-
rente ingenuidade e simplicidade do vocabulário e das construções 
gramaticais surpreendemos a complexidade da sociedade portuguesa 
do antigo regime e a função do direito como ciência normativa das 
condutas. Estas características asseguraram algo único na cultura 
jurídica em língua portuguesa: a republicação ou reimpressão do 
mesmo livro durante mais de 300 anos, assegurando a ligação entre 
a cultura jurídica de Quinhentos com a de Oitocentos, tanto em 
Portugal como no Brasil, fazendo do Tratado da forma dos libelos um 
dos mais utilizados textos jurídicos da nossa história. Obra que é 
também pioneira quando a comparamos com a literatura jurídica 
impressa na Europa na primeira metade do século xvi. 

antónio pedro barbas homem
Universidade de Lisboa
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Os textos que se apresentam nestas Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa, 
tidos como fundacionais em diversas áreas de saber produzido e trans-
mitido na nossa língua, estão inscritos num arco temporal que se estende 
dos primórdios desta até ao século xix, tendo chegado até nós como 
manuscritos, autógrafos ou cópias, ou como impressos, com edições 
coevas ou póstumas de autores cujo prestígio também ditou o número 
de edições e reimpressões de que foram alvo ao longo dos tempos. 

Estabelecer critérios de transcrição de textos com estas caracterís-
ticas (diversidade epocal e autoral, tipológica e temática) agrupados 
numa coleção de 30 volumes sob uma denominação comum levanta 
problemas para os quais nem se sempre se encontram soluções fáceis, 
sendo certo, aliás, que, no trabalho de edição de textos, raramente as 
tomadas de decisão quanto aos critérios a seguir se configuram como 
fáceis ou incontestáveis.

Não perdendo de vista um dos objetivos principais deste projeto, que 
passa por dar a conhecer ao grande público obras pioneiras da nossa 
cultura escritas em língua portuguesa, no estabelecimento de critérios 
de transcrição textual guiamo-nos pela razão do leitor, expressão que 
usamos no nosso trabalho para caracterizar uma estratégia editorial 
que procura facilitar a um grupo alargado de leitores contemporâneos, 
diverso nos interesses, nos objetivos e nas formações, o acesso a textos 
de fases pretéritas da nossa língua, textos dos quais apresentamos aqui 
uma edição própria, partindo da transcrição paleográfica direta dos 
manuscritos ou impressos e seguindo critérios de transcrição que são 
dados a conhecer ao leitor em cada um dos volumes da coleção, sem 
prejuízo de, sempre que necessário, serem dadas informações adicionais 
nas notas de rodapé que acompanham os textos.

Definimos, por conseguinte, critérios gerais que servissem global-
mente as obras a editar, sem deixarmos de estabelecer critérios especí-
ficos diferenciadores para aquelas cuja época e/ou tipologia o exigisse, 
encarando o trabalho do editor como o de um mediador entre os textos 
e os leitores contemporâneos, o qual pretende facilitar a estes o acesso a 
testemunhos de um passado comum que importa relembrar e respeitar.
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Assim, a edição da obra que agora se apresenta seguiu os critérios 
que a seguir são elencados.

Foram eliminadas as características ortográficas e evo-
lutivas, normalizando-se as grafias segundo a norma 
em vigor.

As consoantes duplas foram reduzidas a simples; y foi 
substituído por i ; v, u e i foram transcritos em con-
formidade com a sua representação fónica, vocálica ou 
consonântica, por u, v e j; i foi introduzido entre e e o 
e entre e e a, em terminações nominais e verbais com 
o ditongo -eio/ -eia; os ditongos -ae e -oe foram grafados 
como -ai e -oi; o foi substituído por u quando repre-
sentava o segundo elemento de ditongos orais; foram 
suprimidos os dígrafos th, ch, gm, pt; o uso do h foi 
regularizado segundo o uso moderno; m, n e vogais com 
sinal de nasalidade, representando vogais e ditongos 
nasais, foram transcritos segundo as normas ortográ-
ficas atuais; foi introduzida a indicação de nasalidade 
por meio de m segundo o uso atual em palavras que no 
texto não a apresentavam; as terminações verbais em 
-aõ foram transcritas por -am quando em formas dos 
tempos presente e pretérito.

Foi introduzida e/ou normalizada a acentuação e a 
distribuição de maiúsculas/minúsculas, bem como a 
pontuação.

Foram aglutinadas ou separadas algumas palavras 
segundo o uso atual.

Foi introduzido o hífen e/ou normalizado o seu uso, 
designadamente nas conjugações pronominais e reflexas.

As abreviaturas no corpo de texto foram desenvolvidas 
sem indicação gráfica; nas glosas, foram mantidas as 
abreviaturas usadas nas referências bibliográficas.
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Foram mantidos vocábulos caídos em desuso ou consi-
derados arcaísmos, dos quais se dá em rodapé nota de 
vocabulário. 

Os estrangeirismos no corpo do texto foram mantidos 
e transcritos, bem como os títulos de obras, em itálico.

As intervenções do editor como propostas de leituras 
(de correção, de substituição ou de acrescentamento) 
ocorrem entre parênteses retos, acompanhados, no caso 
de correção ou de substituição, por nota de rodapé com 
informação da ocorrência original na fonte documental 
seguida na edição.

A numeração das partes que aparece no corpo dos tex-
tos e o sinal § correspondente a «parágrafo» e/ou «sec-
ção» foram mantidos, bem como a numeração árabe e 
a romana.

Os trechos em latim aparecem em itálico, nomeada-
mente as glosas que aparecem nas margens do texto, 
as quais, traduzidas e entre aspas, aparecem em nota de 
rodapé seguidas da indicação (G). Os textos em latim 
destas glosas e correspondentes a estas notas são dados 
em Apêndice, no final das três partes da obra, com 
indicação remissiva das páginas em que se encontra a 
respetiva tradução.

As notas de rodapé podem comportar ainda outras infor-
mações sucintas, relativas a factos históricos, a refe-
rências de fontes, bem como comentários ou esclareci-
mentos referentes a afirmações que se julgou necessário 
clarificar e ainda informações sobre intervenções pon-
tuais do editor quando não previstas nos critérios gerais.

aida sampaio lemos
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Gregório Caminha ao Sereníssimo João, rei da 
Lusitânia, manda saudar e deseja perpétua felicidade23

Q ue a ciência do direito civil, Sereníssimo príncipe, não apenas  
 é útil, mas necessária no mais alto grau para o género humano, 

ninguém o pode contestar. Foi por ela que se determinou a consti-
tuição, em sólidos princípios, da liberdade, da paz, da dignidade e 
de toda a forma de poder das cidades, populações e reinos. Ninguém 
pode estranhar, em consequência, que a Antiguidade tenha sempre 
concedido aos juristas a máxima veneração: e estes gozaram de tanta 
autoridade entre os imperadores e reis que a eles foi confiada a maio-
ria dos instrumentos universais de governação. Na verdade (se me 
permitem dizer a verdade livremente), feliz aquele império romano 
que preferiu antepor a tudo o resto as leis e a justiça não menos do 
que as armas e a guerra e mereceu dominar a todos os povos. Embora 
não tenha progredido o suficiente nesta ciência, sempre a amei e amo 
absolutamente, e com todas as minhas forças a cultivei e cultivo, por-
que admiro aquela sentença de Sócrates: «Todo o restante foi criado 
para uso dos homens, mas os homens foram gerados por causa dos 
homens; em consequência, deve afastar-se de todo o cargo aquele que 
não se preocupa em alcançar algum bem comum para a coisa pública»; 
e ao mesmo tempo considero até que ponto a experiência e a praxe da 
ciência jurídica secundam a aplicação da justiça. Pois é a experiência 
que faz o saber, de acordo com Aristóteles, e, com o sumo pontífice, 
ela deve ser a mestra das coisas, pois dela se retira a verdadeira inter-
pretação, tanto nos textos dos mais recentes juristas como dos antigos. 
A experiência, digo, sobrepus a todas as minhas considerações, por 
forma a redigir este tratado da maneira mais prática possível, com 
cuidado e diligência, afastado o medo da desaprovação. Com efeito, 
insta-se aos novos causídicos a elaborar libelos, a atender os conflitos 
e as causas com destreza e agilidade, mas são os juízes e árbitros que 
as resolvem ditando sentenças ao seu oportuno tempo e maneira. 

23 A presente edição desta obra segue o exemplar BDMII151, da Biblioteca da Casa de Bragança (dora-
vante designado por BDMII151).
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Acrescentei contratos e minutas frequentes das últimas vontades, 
e outras minutas breves, não menos úteis do que necessárias. Não 
ignoro, porém, que esta matéria, pela sua diversidade e extensão, 
requeria outro intérprete, e outro autor, dotado de maior doutrina 
e engenho, e que devia ser elaborada com um estilo mais copioso e 
elegante. Mas, dado que ela foi desatendida pelos outros, e como que 
negligenciada, ser eu a tratá-la – seja qual for o meu valor – será 
melhor do que nenhum. 

Atrevo-me a dedicar-te este tratado, Sereníssimo príncipe, tal como 
os escritores costumam encomendar os seus livros a patrões oportuna-
mente escolhidos, e porque ele não pretende sustentar-se apenas nas 
suas próprias forças e contém a voz dos antepassados. Tu, que tanto 
prodigas a maior benevolência e indulgência para com todos e, desta 
maneira, maravilhosamente os estimulas a dedicarem-se à virtude e às 
fadigas, tu, que pela tua índole heroica tanto expandes a fé pelo orbe 
lusitano a tal ponto que nunca permites apagar o esplendor dos teus 
antepassados, antes o dilatas muito mais.

Que o sumo Deus omnipotente te conceda, com a sua inefável 
bondade, que possas continuar a prevalecer da maneira mais próspera.

Recebe, pois, com semblante afável, como costumas, este tratado 
a ti dedicado e, a mim, admite-me perante a tua suma excelência e 
piedade. Saúde, princípio de tudo, glória imortal.
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24 As ações constituem os meios de fazer valer os direitos em tribunal; podem incidir sobre o direito 
das pessoas ou sobre coisas (direitos reais). As ações que incidem sobre os direitos das pessoas são 
denominadas in personam (pessoais), as que incidem sobre coisas são ações in rem ou de reivindicação. 
Há ainda ações que decorrem da violação ou de incumprimentos contratuais. Todas estas ações são 
referidas na primeira parte desta obra.
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Libelo na revindi[ca]ção25

Senhor juiz26

I. Diz como A., ff., morador em tal parte contra ff., morador em tal., 
R.27, e se cumprir. Provará que, entre os mais bens de raiz que a 
ele, A., pertencem28 iure dominij, uel quasi.29 Bem assim é tal terra, 
sita em tal parte, que parte30 de uma parte com terra de ff., e da 
outra com terra de ff. A qual terra por dele, A., é havida, nomeada 
e conhecida, como a todos é notorio. 

II. Provará que há seis para para sete anos, ou o tempo que se achar 
em verdade, que ele, R., traz e ocupa a dita terra dele, A., levando 
os frutos e renovos dela indevidamente, sem título nem causa que 
justa e válida seja, não a querendo alargar a ele, A., [a] quem per-
tence, sendo por muitas vezes requerido sem contenda de juízo.

Provará que de todo sobredito é pública voz e fama. 

Pede recebimento, e sobretudo cumprimento de justiça, e se outro pedi-
mento é necessário julgue e declare a ele, A., por senhor da dita terra, 
e condene a ele, R., que a restitua31 e deixe livre e desembargada32 a ele, 

25 Este capítulo refere-se à ação de reivindicação. Esta ação é dirigida contra um terceiro que, de forma 
ilícita, possui ou detém uma coisa (propriedade).

26 «Nota que, de acordo com a lei, se deve indicar no título o nome do juiz perante o qual se apresenta 
a causa, como consta no capítulo dos Libelos 2.8; não é usual, por outro lado, especificar o nome 
próprio; é suficiente o que consta no título, a saber “Senhor juiz”, se for juiz secular, ou, se for 
eclesiástico, “Senhor vigário”. E nunca errarás se dizeres apenas “Senhor”, sem mais. Acerca dos 
títulos adequados para cada dignidade, vê Ias. in l. 1, ff. de offic. eius cui materia est iuris. E em relação 
a este ponto deve-se ter em conta o costume». (G)

27 Em BDMII151, são usados os vocábulos «autor» / «autores», «fuão»/ «fuã» (= fulano/ fulana) e «réu»/ 
«ré» «réus» ora por extenso, ora abreviados (A. / AA., ff. e R. /RR., respetivamente), variação que 
mantivemos na presente edição.

28 «Este verbo “pertencer” é de sentido muito vasto, como se vê em l. verbum illud, ff. de verborum signi. 
E, portanto, se for empregue sozinho, sem mais nada, proceder-se-á corretamente, como consta 
no texto e também em gl. et Doct. in c. Inter dilectos, de fid. insti.». (G)

29 «Isto diz respeito ao fundamento de tal ação do ponto de vista do autor, seja ele o dono ou o quase 
dono da coisa solicitada, como se lê em l. Si in rem, ff. de rei venditione e gl. et Doct. in §. Omnium inst. de 
actio. E entende “quase dono” por dono na prática, como é o caso do enfiteuta e do colono, como 
declara Bar. in l. 1, c. De alien. iud. mu. cau. fa. Vê a maneira como se pode provar que se é dono em 
Doct. et glo. in l. Proprietatis, et in l. Cum res., c. de pro., e Bar. in l. rem quae nobis de acquir. poss.». (G)

30 «É necessário declarar isto que se solicita no livro, e tal declaração deve-se elaborar com as duas 
terras contíguas, de acordo com Bar. post glosam in l. Forma, ff. decens, et in l. demonstratio falsa de cond. 
et demonst., et in §. I, tit. 4, liber 3 ord.». (G)

31 «Esta restituição da coisa procede da natureza da ação e não da intervenção do juiz, segundo Bar. 
in l. Si prius, ff. de noui oper. Nunc. Outros autores, porém, sustentam o contrário in §. Omnium inst. de 
actio.». (G)

32 Ou seja, livre de ónus e encargos.
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A., com os frutos33 que rendeu e pode-o render da indevida ocupação 
até a tal restituição, e com todos os danos34 e custas por que protesta.

Libelo na ação concessória35 para pedir serventia36 

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., réu, morador em tal.

E cumprindo37.

I. Provará que, entre os mais bens de raiz que a ele, A., pertencem 
iure domini38 uel quasi, bem assim é tal terra que está em tal parte, 
que parte com ff. e de outra com ff. A qual terra ele, autor, tem e 
possui por sua39 e como sua, de muitos anos a esta parte. E nisto 
não há dúvida.

33 «Solicitam-se os frutos também, e nesta ação se incluem tanto os já obtidos como os que se irão 
obter, assim como aqueles que os poderão obter, de acordo com a declaração da Glossa e Bar. in l. Ex 
diuerso, §. Ubi autem ff. de rei vend. E devem-se solicitar no libelo. Ora, noutras circunstâncias, o juiz 
não pode proferir sentenças sobre os bens obtidos antes do libelo; sobre os obtidos após o libelo pode 
o juiz pronunciar-se e ditar sentença, ainda que não tenham sido solicitados, como se encontra em 
l. Pactum, ff. de usura, et l. Ediles, §. Item sciendum, ff. de aedilit. aedi., et de iure regni in §. 2, tit. 50, l. 3 ord. Et 
hoc fallit in interdicto. Vê, portanto, em que circunstâncias pode o juiz condenar no que diz respeito 
aos frutos pretéritos, anteriores à apresentação do libelo ou à solicitação do demandante, como se 
lê em l. 1, §. Rectissime, et in l. Idem est, §. finale de vi. et vi. arm. Vê quando se podem pedir os frutos ou 
não em Barto. in l. Si fundum, ff. de verbo obliga. Não se pede a estimação exata dos frutos em Barto. in 
l. 1 de aedendo, ff. Et Cin., in l. Certum, c. de rei vend. No entanto, se for indicado, será útil». (G)

34 «Solicitam-se os danos e ainda as custas em l. Non solum, ff. de rei vend.». (G)
35 Em BDMII151: confessoria.
36 Ação para ser declarada uma servidão de passagem em um caminho que dá acesso a um imóvel. 

A servidão é um direito real que incide sobre um imóvel e permite estabelecer uma relação que 
beneficie um deles. Na presente ação, estamos perante uma servidão de passagem, ou seja, o autor 
utiliza um caminho que passa por uma terra do réu.

37 «Outros dizem: “E se cumprir”. Outros, por seu lado: “E sendo necessário”. Que é o mesmo. Existe 
ainda aquela cláusula “Não estando obrigado a provar nada além do necessário”. Esta cláusula é útil 
e necessária. Porque, se não se incluir, o demandante é obrigado a provar tudo o que está coligido 
no libelo. Sobre esta questão vê per Can. in c. Cum dilecti, de dolo et contu. e Bal. in l. 1, c. qui accus. non 
poss., et Ias. in §. Omnium inst. de actio, n., 161». (G)

38 «Este ponto é necessário quando se realiza este tipo de ação judicial. Porque é necessário que aquele 
que promove esta ação seja o dono ou quase dono da propriedade que se possui, como se lê em l. 
2, ff. si ser. vend., e em l. §. fi. de superfic. E o mesmo se aplica também se outra pessoa tiver o direito 
de uso de uma propriedade, a saber, um credor ou usufrutuário, como se lê em l. 1 e em l. Uti frui., 
ff. Si ser. ven.». (G)

39 «Nota que este tipo de posse se comprova com facilidade na ação concessória ou negatória, isto é, 
uma vez comprovada a posse da dita propriedade, como se lê em glo. in l. Sicuti, §. Sed si quaeratur, ff. 
Si seruit. vend., a qual é seguida por Bar. in l. Quidam in suo ff. de cond. inst. [Este caso] é menos habitual 
porque nele se deduz a posse por princípio e, neste tipo de ação, se deduz circunstancialmente. 
Naquele caso, o possuidor presume-se unicamente a partir da posse, como consta na glosa in l. 
Quidam in suo, supracitada». (G)
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II. Provará que, entre os mais bens e serventias que a dita terra dele, 
A., pertencem, bem assim é um caminho40 de pé ou de carro por 
uma terra do R., que está junto da terra dele, A., pela qual terra 
do R. sempre ele, A., por si e seus antecessores se serviram para a 
dita sua terra pelo dito caminho, por ser sua serventia, e por tal é 
havida e conhecida.

III. Provará que haverá dois anos, ou o tempo que em verdade for 
achado, que ele, R., tapou o dito caminho e impediu e perturbou41 e 
impede hoje em dia a ele, A., usar da dita serventia, e não consente 
que ele, A., e a dita sua terra se sirva pela terra e caminho por onde 
sempre se serviu, e isto indevidamente, sem para elo42 ter título, 
nem causa que justa seja.

IV. Provará que, por ele, R., assim perturbar a ele, A., na dita sua ser-
ventia, como hoje em dia faz, ele, A., recebeu e recebe de dano e 
interesse43 em cada um ano dez cruzados por não ter outro caminho 
por onde se servir, o que ele, R., é obrigado a pagar a ele, A., e assim 
mais alargar a dita serventia, o que não quer sem contenda de juízo.

V. Provará que de todo o sobredito é pública voz e fama. 

Pede recebimento e justiça, e se outro pedimento é necessário declare 
a dita serventia pertencer44 à terra do A., condenando a ele, R., que 

40 «Trata-se do principal fundamento do ponto de vista do autor, isto é, o direito de serventia. Desen-
volve-se e trata-se este tipo de serventia das propriedades agrícolas em l. Binas aedes, ff. de seruit. rust. 
Praediorum, que se aplica também às propriedades urbanas». (G)

41 «Trata-se do principal fundamento do ponto de vista do facto considerado nesta ação, seja impe-
dimento, perturbação, ou seja inquietação, sendo que a posse não se pode aduzir a favor do réu na 
contestação deste facto, como consta em l. Uti frui., §. fi., ff. Si ususfr. petatur, e em l. harum Si seruitus 
vend., ff. De quo, per Bar. in l. Si prius, ff. de noui. oper. nu., et per Inno. in c. Abbate de verb. signi. E nota que, 
neste caso, não é suficiente o facto de o réu ter perturbado [a serventia], mas é necessário que agora, 
no tempo presente, a esteja a perturbar, como consta em Ias. et doct. in §. Aeque si agat. institu. actio, 
o qual vê por inteiro. E basta provar que o réu detém a posse da serventia da propriedade, mesmo 
que não se prove que é o dono. Porque a partir da posse se presume o possuidor, como tenho dito 
no capítulo sobre a posse da propriedade e explica singularmente Bar. in l. Si prius, ff. de noui, oper. 
nunc, e Bar., et gl. in l. Quidam in suo, ff. de cond. instit., e Cin. in l. 2, c. quae sit longa cons. in 4 q., et in l. 2, 
de probat. c. Sobre o tipo de serventia que se deve determinar, por ter uma causa contínua ou bem 
descontínua, vê detalhadamente em gl. et Doct. in l. Seruitutes, ff. de seruit., e detalhadamente em Doct. 
in l. 2, c. de seruitutibus et aqua, os quais vê». (G)

42 elo = isso.
43 «Toma nota de que nesta ação constam o prejuízo e o interesse, como se lê em l. Loci corpus, §. in 

confessoria et §. Si fundus, ff. Si ser. vend., e Bar. in l. Si prius in 10 opp. E nota ainda que se deve solicitar 
no libelo uma estimação exata do prejuízo, embora seja apenas no que diz respeito aos frutos, como 
sustentam Cin. et Bal. in l. certum, c. de rei vend. e Bar. in l. 1, ff. de edendo. Calcula-se o prejuízo e o inte-
resse a partir dos frutos, em l. Loci corpus, §. in confessoria, supracitada, e Bal. in l. Si quid, c. de ser. et aqua. 
Dito isto, o interesse pode-se ainda obter a partir do direito da ação ou a partir do ofício do juiz, de 
acordo com Bal. na referida l. Si quid e Ias. et Doct. in §. Aeque si agat, Inst. de actio., in finale col.». (G)

44 «Este é o objeto desta ação. No que diz respeito à declaração de serventia veja-se o texto em l. Qui 
aliena, §. fin., de neg. gestis ff., e em l. Sicuti, §. Si quaeratur, ff. Si ser. vend.; o libelo declarará, porém, se 
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abra mão dela, e abra o dito caminho45, como dantes estava, e que lhe 
dê fianças46 que daqui a diante ele nem seu sucessor a impedirá a ele, 
A., e o condene nos ditos dez cruzados em cada um ano, e nas custas.

Libelo sobre a ação negatória para tirar serventia47

Senhor juiz

Diz como A. ff., morador em tal parte, contra ff., morador em tal, R., 
e sendo necessário.

I. Provará que, ante os mais bens de raiz que ao A. pertencem iure 
domini48, uel quasi, e que ele, A., possui por seus e como seus, bem 
assim é tal terra, que está em tal parte, que parte com ff. e ff. A qual 
terra é livre49 e isenta do R. de toda serventia, e assim se presume, 
e por tal é havida e conhecida.

II. Provará que ele, R., há dois para três anos que pretende ter serventia 
de caminho de carro pela dita terra do A. para outra dele, R., da 
qual usa50 dês51 o dito tempo, e hoje em dia indevidamente, não 
tendo nem lhe pertencendo tal serventia.

for solicitado, que a serventia pertence à propriedade da qual é dono, como argumenta Barto. na 
referida l. Si prius, supracitada». (G) 

45 «Esta ação demanda, pois, a restituição do seu estado prévio, como consta em l. Si quid, c. de seru. et 
aqua». (G)

46 «Demanda, portanto, que não impeça [a passagem], como se lê em l. Harum, e em l. egi, ff. Si seru. 
vend., et ibi doct.». (G) 

 fianças = garantias.
47 Ação para declarar que um determinado imóvel não está sujeito a uma servidão.
48 «“Por direito de posse”, ou quase: tal como a ação concessória se dá ao possuidor direto, ou ao 

quase possuidor ou ao possuidor útil, ou àquele que detém o direito in re, como se disse no libelo 
precedente, da mesma maneira se dá a ação negatória, como consta no texto e em ibi gl. in l. 2, ff. Si 
seru. vend. Ora, facilmente se prova o possuidor, uma vez comprovada a posse, como se lê em gl. et 
ibi Doct. in l. Sicuti, §. Si quaeratur, ff. Si seru. vend., e Bar. in l. Quidam in suo, ff. De condi. insti.». (G)

49 «Trata-se do fundamento que se requer da parte do autor, isto é, a condição livre; a saber, alega-se 
que a coisa em questão é livre apenas em relação ao adversário contra o qual se move a ação. Ou 
seja, é lícito que tal propriedade possa dever serventia a outra pessoa, sem prejuízo de poder agir 
contra aquele a quem não se deve serventia, não se podendo aduzir o direito do terceiro, como em 
l. Loci corpus, §. competit, ff. Si ser. vend. E basta alegar que a coisa é livre, embora não se prove, como 
consta em gl. in l. Sicuti, §. Si quaeratur, ff. eodem tit. Porque a coisa se presume livre, como em l. Si 
altius, c. de Seruit et aqua». (G)

50 «É este outro fundamento, que diz respeito ao tribunal, a saber, o delito de utilização de serventia, 
e, em consequência, atentado à liberdade. Como se lê em Iohan. Fab. in §. Aeque si agat, Insti. de actio. 
Quando aquele que a utiliza, no entanto, a usa alegando direito de serventia, ela deve ser-lhe 
concedida, se não existir outra causa que o impeça. Porque nesse caso se promoverá contra quem 
faz impedimento a ação de injúrias ou interdito; sobre isto vê em gl. in l. Apud Trebatium, §. idem 
Trebatius, ff. de aqua plus. arcend.». (G)

51 dês = desde.
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E posto que por vezes ele, R., fosse requerido52 que desista da tal ser-
ventia, o não quer fazer sem contenda de juízo.

II[I]. Provará que, por ele, R., assim se servir por a dita terra do A., ele, 
A., recebe de perda cada ano dez cruzados53, por não poder ter sua 
terra tão tapada e guardada, como a teria se ele, R., não usasse da 
dita asserta serventia. O que tudo ele, R., é obrigado a pagar ao 
A., o que não quer fazer sem contenta de juízo.

[IV]. Provará que de tudo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e sobre tudo cumprimento de justiça e se outro 
pedimento é necessário julgue e declare a dita terra do A. ser livre54 de 
tal serventia e ele, R., não ter direito de usar dela, condenando-o que 
mais se não sirva por ela e que lhe dê fiança55 que daqui em diante ele, 
R., não usará de tal serventia. E assim mais o condene nos ditos dez 
cruzados de interesse em cada um ano e nas custas.

Libelo sobre a ação revocatória pelos bens que o devedor  
enlheou em prejuízo do acredor56

Senhor juíz

Diz como A. ff., morador em tal parte, contra ff., morador em tal. E se 
cumprir.

52 «Este tipo de petição ou interpelação não é coercitiva, como se regista em l. Debitores, c. De pigno, 
e em in l. Quidam Hiberus, ff. De seru. rust. prad., e em §. Sic itaque inst. de actio. Deve-se interpelar, por 
outro lado, civilmente. E esta interpelação determina o devedor, em suspenso até a promulgação 
da pena, e também as despesas até o início do julgamento, como sustenta Bal. in l. Aedita, c. de aeden. 
De quo; no que diz respeito aos restantes efeitos desta interpelação vê em Abb. et Doct. in cap. Nouit 
de iudiciis, et in c. licet de symonia, e em Ias. in §. Sic itaque, in penultima col., e no mesmo Ias. in l. Certi 
condictio, ff. Si cer. petatur». (G)

53 «Toma nota de que esta ação negatória determina os prejuízos e interesses, como consta em l. Egit., 
ff. Si serui. vend., e em Ias. in §. Aeque si agat, Inst. de actio., in finale col.». (G)

54 «Isto é o que determina esta ação, a saber, que se declare a propriedade livre, apenas em relação 
àquele contra o qual se moveu a ação judicial, sendo legítimo dever serventia a outrem, como foi 
dito, e sustenta Specul. in titulo de causa poss. et propriet. §. Nunc videndum, circa finem. Esta promulgação 
ou declaração (a saber, que a propriedade é livre) deve-se referir à coisa, como consta no texto e 
também por extenso em Doct. in l. Qui aliena, ff. de neg. gestis; isto segue também Iohannes Ferrarrius 
na sua dissertação acerca do libelo sobre a ação negatória, na parte “a dita casa…”». (G)

55 «Esta ação determina que se respeite o impedimento a seu favor, e dos seus herdeiros, como se lê 
em l. Egit, ff. Si seruitus vend., e Ias. in d. §. Aeque si agat, Instit. de actio. Embora isto seja assim por lei, 
neste reino não se respeita na prática, porque nunca se concede esta caução, nem se condena por 
isto. E o mesmo acontece na supradita ação concessória. E acerca da forma do libelo neste tipo de 
ação vê Bar. in. l. Harum, ff. Si seru. vend., e Ang. in repetita l. Siquis, vê §. Differentia, ff. de acquir. poss.». (G)

56 Esta ação constitui uma impugnação pauliana, ou seja, uma ação proposta por um credor contra 
um devedor para declarar nulos atos do devedor que originem prejuízos ao credor e que dificultem 
ou impossibilitem o pagamento a este.

 acredor = credor.
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I. Provará que ff., morador em tal parte, há três anos que é devedor57 
ao A. de dez mil reais que lhe emprestou, ou por tal causa como é 
coisa muito notória e sabida. E nisto não há dúvida. 

II. Provará que, sendo ele, dito ff., sabedor58 da dívida que ao A. deviam, 
haverá seis meses que deu ou vendeu ao R. uma sua vinha que 
está em tal parte que parte com ff. e com ff., e isto em fraude59 e 
prejuízo do A. e de sua dívida, sabendo os bens que tinha e como 
lhe não ficavam bens para pagar ao A., do qual ele, R., foi sabedor, 
e participou60 do dito engano, e houve a posse da dita vinha, e a 
traz e possui61 hoje em dia.

III. Provará que ele, A. citou ao dito ff. devedor e houve contra ele 
sentença, pela qual foi feita penhora e execução solenemente em 
seus bens, e não se achou bens dele, devedor, por onde ele, ff., fosse 
pago da dita sua dívida. E assim foi declarado62, como dos autos 
que se apresentam constam. Pelo que a tal doação ou venda da dita 
vinha se deve de rescindir. E ele, A., deve por ela ser pago. E o R. 
deve abrir mão dela. O que não quer fazer, sendo requerido, sem 
contenda de juízo.

Provará que de todo o sobredito é pública voz e fama.

57 «Esta ação concede-se ao autor sempre que ele prove que é credor, seja por causa mútua, seja por 
uma causa qualquer derivada de um contrato, ou quase contrato, ou por prejuízo, ou quase prejuízo. 
Este é o principal fundamento, como no texto em §. Item siquis in fraudem, Instit. de actioni, iuncta gl. 
in verbo creditores; isto segue a maioria dos autores: Doct. in d. §. Item siquis in fraudem, Instit. de actio. 
Sobre isto vê a ampla exposição de Ias. et Iohan. Fab.». (G)

58 «Prova-se que a venda de um bem foi realizada com fraude, se se provar que quem se serviu dela 
era devedor no tempo da venda, havendo um credor, e, que, feita a venda, os bens restantes não 
são suficientes para satisfazer o credor, como sustenta Bar. in l. Si quis cum haberet, ff. quae in fraud. 
credit. E estes dois pontos podem-se provar com facilidade. O primeiro prova-se se tiver um credor 
expresso num contrato próprio, porque não se admite ignorância de um facto próprio, de acordo 
com l. Quanquam, ff. ad velleca. O segundo não precisa de prova, porque não se presume que alguém 
ignore o seu património, como em l. Quisquis, c. de rescinden. vend. Sobre isto vê Bar. in l. Post contractum, 
ff. de donat.». (G)

59 «Trata-se do fundamento principal desta ação, a saber, o facto de a venda ter sido realizada com 
fraude. Por outro lado, se a venda for simulada, esta ação não procede, porque é nula por lei enquanto 
não for confirmada sob juramento, como consta em gl. in l. emptione, c. plus val. quod ag.; sobre isto 
vê gl. in l. emptor., ff. de aqua pluu. arcenda». (G)

60 «Isto aplica-se quando o possuidor tem a coisa a título lucrativo, isto é, oneroso mas lucrativo. 
Porque nesse caso basta que tenha existido fraude por parte de quem vende, como sustenta gl. e no 
mesmo lugar Doct. in §. Item siquis in fraudem, supracitado, e no mesmo lugar Ias.». (G)

61 «Isto é solicitado por parte do tribunal, se de facto [o devedor] detém tal posse, em forma de reivin-
dicação da coisa, como é habitual segundo Doct. in d. §. Item siquis in fraudem, Inst. de actionibus». (G) 

62 «Toma nota de que nesta execução é precisa a declaração de um juiz, na qual declare que foi feita 
a execução, como sustenta Alex. in l. Exitus, ff. de acquir. poss. E nota que ela se faz de duas maneiras, 
a primeira, se o queixoso comparecer perante o juiz e pedir que se determine um prazo ao adver-
sário, dentro do qual deve demonstrar os bens que possui o devedor e se, dentro deste prazo, não 
o tiver demonstrado, veja-se e considere-se a realização de uma acareação. A segunda maneira é 
mediante denúncia oficial ou por nomeação do juiz das pessoas que podem ver se aquele devedor 
tem bens com os quais o credor pode ou não recuperar o débito; sobre isto vê em Ias. in d. §. Item 
siquis, in fraudem, Inst. de actio.». (G)
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Pede recebimento, etc. E condene a ele, R., que abra mão da dita vinha 
e a restitua63 aos bens do dito ff. devedor, assim como se enlheada não 
fora, com os frutos estantes64, e que der e puder dar até a real entrega 
e restitutição. E assim restituída mande nela fazer execução pela dívida 
e sentença dele, A., de modo que seja pago. O que pede com as custas. 

Libelo na ação quasi seruiana para pedir  
a prenda e coisa obrigada65

Senhor juiz

Diz como A. ff., morador em tal parte, contra ff. R. E se cumprir.

I. Provará que ele, A., emprestou66 a ff., morador em tal lugar, vinte 
mil reais, os quais ele, ff., ficou de pagar ao A. cada e quando que 
lhos demandasse, para o que obrigou67 ele, ff., por expressa hipoteca 
uma sua vinha que ele tinha68 e possuía, que está em tal parte, que 
parte com ff. e ff. Da qual vinha ele, R., depois houve a posse dela, 
e a traz e possui69 hoje em dia, como a todos é notório.

II. Provará que ele, A., pela dita dívida fez execução70 nos bens do 
dito ff. e não se achou nenhuns bens por onde ele, A., fosse pago, e 
assim foi declarado71, pelo que ele, R., é obrigado de dar e entregar 
a dita vinha a ele, A., para que a tenha por prenda até ser pago da 

63 «Esta ação trata-se do seguinte: que a coisa seja restituída mediante os bens do devedor, no caso de 
não se realizar a venda, como consta em l. 1, §. I, e em l. Ait praetor, §. Per hanc, ff. quae in fraud. cred.». (G)

64 «Esta ação diz respeito aos frutos suspensos, ou aos que estão sob a terra, e aos que se devem reco-
lher após o litígio e até a sentença: não diz respeito apenas aos frutos já recolhidos. Porque nunca 
o foram pelo autor, como consta no texto em l. Non solum, §. Fructus, ff. Quae infra cred. Sobre isto, 
vê Doct. in d. §. Item siquis in fraudem». (G)

65 Ação utilizada pelo locador de prédio rústico contra o colono para receber o valor do arrendamento 
ou da pensão devida.

66 «Toma nota de que nesta ação hipotecária o demandante deve provar a obrigação pessoal e que ele 
é o verdadeiro credor, como em l. Cum vitio, ff. de pignor. E não basta neste caso provar o débito por 
confissão do devedor principal, como sustenta Iohan. Fab. in §. Item seruiana, Inst. de actio., in 4 col., o 
qual insta os advogados a prestarem atenção a isto na sua prática». (G)

67 «Esta obrigação real e hipotecária deve ser provada, porque se trata do fundamento principal desta 
ação, como se lê em Doct. in d. §. Item seruiana, Instit. de actio.». (G)

68 «É necessário o seguinte: que a coisa com a qual se realiza a hipoteca esteja na posse do devedor 
no período da obrigação, pois não é suficiente provar a mera posse, como sustenta gl. in d. §. Item 
seruiana, supracitado, na palavra Quasi». (G)

69 «Da parte do tribunal é requerida a posse ou quase posse, como na reivindicação, porque se trata de 
uma ação real, como se diz em gl., que todos seguem, no §. Item seruiana, in gl. fine Inst. de actio.». (G)

70 «É requerido o seguinte: que se proceda à execução dos bens principais do devedor, antes de realizar 
a penhora, como se diz em Auth. Sed hodie c. de actio., et obliga., e em Auth. Hoc si debitor, c. de pignor.». (G)

71 «Embora esta declaração seja necessária, como disse no libelo precedente, se a execução consta 
na relação do representante, a declaração não é requerida, como sustenta Bar. in l. Stipulatio, §. Hoc 
autem, ff. de noui. oper. nunciatio». (G)
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dita dívida. O que ele, R., não quer fazer, sendo requerido, sem 
contenda de juízo.

III. Provará que de todo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento, e sobre tudo cumprimento de justiça72. E se outro 
pedimento é necessário, julgue73 e declare ele, A., ter direito de hipoteca 
na dita vinha. E condene a ele, R., que a dê e entregue74 a ele, A., para 
que a tenha por penhor75 até tanto que seja pago da dita sua dívida, 
fazendo as mais pronunciações ao caso pertencentes. O que pede como 
melhor pode com as custas.

Libelo in seruiana in rem, que se chama tácita hipotecária76

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que ele, A., o ano de xliii, arrendou77 ao R. umas suas casas 
que ele, A., tem em tal parte, que parte com ff. e ff., por preço de 
dez cruzados de aluguer pelo dito ano, os quais se obrigou de pagar 
a ele, A., e morou nas ditas casas. E nisto não há dúvida. 

II. Provará que ele., R., ao tempo que se foi morar para as ditas casas 
levou e meteu78 nelas tais e tais panos de armar que eram dele, R., 

72 «Toma nota de que é útil juntar sempre esta cláusula no libelo, sempre que se ignore que ação ou que 
remédio competem; basta narrar os factos e, na conclusão, não solicitar mais nada do que juntar a 
citada cláusula, isto é, que lhe seja feita justiça. Então farás a conclusão, e toda a ação será deduzida 
de acordo com os factos narrados, como sustenta Ange. in §. omnium instit. de actio. Também se faz 
mediante esta cláusula: “implora-se intervenção do juiz”, como sustenta Ias. in d. §. Omnium; sobre 
isto, vê Doct. in c. 2 de ordin. cognit.». (G)

73 «Esta declaração é necessária, segundo Iohan. Fab. in d. §. Item seruiana. É suficiente porém concluir 
no libelo a restituição da posse da coisa e a penhora até a satisfação da dívida. Não se faz menção a 
esta declaração, porém, em Bar. in l. Rem alienam, ff. de pig. iactat., o qual argumenta que esta fórmula 
é mais comum». (G)

74 «Esta ação hipotecária consiste principalmente no seguinte: a restituição da coisa do demandante, 
por forma a recuperar a sua posse em troca do bem penhorado, como consta no texto em l. Si cum 
debitor, ff. de euictio in principio, e Doct. no mesmo lugar». (G)

75 «Vê o que é penhor, e em que se diferencia da hipoteca, e que coisas se podem obrigar e que pessoas 
e outros aspetos relativos a esta matéria em Doct. principalmente em Ias. in d. §. Item seruiana, Inst. 
de actio.». (G)

76 A ação hipotecária é concedida ao credor hipotecário contra o devedor e contra um terceiro 
possuidor. Através da ação pretende-se que o devedor pague a dívida ou restitua os bens penhorados.

77 «O contrato de aluguer deve-se documentar, porque dele resulta a obrigação pessoal, que é condição 
prévia, e deve provar-se por necessidade, como em l. cum vitio, ff. de pignor.». (G)

78 «Este ponto deve-se provar necessariamente, porque mediante ele promove-se a hipoteca tácita 
por lei, como consta no texto em §. Item seruiana, Inst. de actio., e em l. Item quia, ff. de pactis, e em 
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e os possuíam, os quais estão tacitamente de direito obrigados79 
a ele, A., pela dita pensão e aluguer das ditas casas, que nunca foi 
pago a ele, A., pelo que de direito é obrigado de dar e entregar a ele, 
A., os ditos panos, para que os tenha até ser pago da dita dívida. 
O que ele, réu, não quer fazer sem contenda de juízo.

III. Provará que de todo o sobredito pública voz e fama.

Pede recebimento, e sobre tudo inteiro cumprimento de justiça. E se 
outro pedimento é necessário, condene a ele, R., que dê e entregue a 
ele, A., a posse80 dos ditos panos, para que os tenha até ser pago da dita 
dívida e aluguer. O que pede como de direito melhor lugar haja81, com 
as custas, porque protesta.

Libelo sobre a ação institória82

Senhor juiz

Diz como A., ff., contra ff., morador em tal parte. E se cumprir.

I. Provará que, tendo o R. uma loja e tenda de marçaria83 em tal 
parte, pôs na dita tenda84 e trato a ff., seu filho, para que tratasse 

l. 2, ff. quibus mod. pig. vel hyppo. soluitur. Sobre isto vê em Iohan. Fab. et Ioa. de Plat. in d. §. Item seruiana 
supracitado». (G)

79 «Toma nota de que esta hipoteca tácita tem lugar tanto no caso de um colono de uma propriedade 
rústica, como no caso de um inquilino, que é de propriedade urbana, embora difiram entre si, 
porque os bens metidos numa casa pelo colono ficam sujeitos mediante pagamento, se o dono tiver 
conhecimento dos bens que se levam e metem. Mas os bens levados e metidos pelo inquilino ficam 
sujeitos indistintamente, de acordo com a lei tácita, e sujeitos a hipoteca, com conhecimento do 
dono ou não, como é consensual de acordo com Doct. in d. §. Item seruiana sobre o qual vê o texto 
em l. Certi iuris, c. locat. E toma nota de que não apenas os bens metidos pelo colono, que cultiva a 
terra por dinheiro, são tacitamente hipotecados, mas também os metidos parcialmente; assim o 
indica a glosa principalmente no referido §. Item seruiana, supracitado, e Doct. in l. Item quia, ff. de 
pactis.». (G)

80 «Nesta ação hipotecária pode-se proceder a outra conclusão : “peço que seja condenado a restituir-
-me a dita propriedade ou a pagar a dívida por inteiro”. Deves dizer desta maneira, como sustenta 
singularmente Bar. in l. 2, c. Si unus ex plur. haerd. O mesmo afirma Bar. in l. Rem alienam, in ultima col., ff. 
de pigno. actio. E também Bar. in l. Si fundus, §. In venditionem, ff. de pignor., onde trata mais amplamente 
desta questão e onde podes vê-la na sua totalidade». (G)

81 «Esta cláusula  : “do melhor modo que se pode fazer, de acordo com o direito”, é útil e, se for 
incluída no libelo, será interpretada da maneira mais favorável para a intenção do demandante 
na submisão do libelo, como sustenta Bal. in l. Vinum, ff. Si cert. petat, in 3 col., e Anton. de Butr. in cap. 
Literae, de dilatio, et in c. Examinata, de iud. E Alex. in consilio, 6, no terceiro volume dos Conselhos, na 
parte inicial que começa por “Sobre o processo”. Mas hoje, de acordo com as leis deste reino, não 
se vê que esta cláusula seja de tanta substância; podes ver esta questão completa em l. 1, tit. 49, lib. 
3 ord. ibi. Assim como se não fosse dado ou posto libelo em forma devida e obrigatória». (G)

82 Ação declarativa de condenação para pagamento de quantia certa.
83 marçaria = mercadoria.
84 «Toma nota de que o comerciante foi posto por outrem a cargo de um negócio lucrativo, mesmo 

sem a fixação de um local determinado, e que o dono fica obrigado pelo contrato, a não ser que 
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e negociasse e feitorizasse a dita tenda e trato. O que ele, ff., seu 
filho, aceitou, vendeu85, e consentindo nisso o réu.

II. Provará que ele, A., vendeu ao dito ff. tantos barretes86 e tal coisa 
e tal, etc., para o trato e negócio da dita tenda, para o que ele, R., 
o pôs por preço de dez cruzados, dos quais até ora87 não é pago o 
que ele, R., lhe é obrigado pagar. O que não quer fazer sem con-
tenda de juízo.

III. Provará que de tudo o sobredito é pública voz e fama.88

Pede recebimento e o R. ser condenado que dê e pague ao A. os ditos 
dez cruzados, com as custas.

Libelo sobre a ação exercitória89

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que, tendo o R. uma sua nau por nome chamada tal, ele, 
R., pôs nela por mestre90 a ff., morador em tal parte, para que a 

a coisa confiada não seja lucrativa, porque nesse caso será preferível chamar o procurador, como 
consta em l. Institor, et ibi Bart., ff. de instit.». (G)

85 «Toma nota de que é suficiente o facto de o dono ter consentido fazer isso, pois por tal consentimento 
ele delega no comerciante, como se vê em Bar. in l. Quicunque, ff. de inst., e de acordo com o texto de 
l. sed et si pupillus, §. I, no mesmo título e no final, ff. quod cum eo, et ibi Alex. in additi ad Bar.». (G)

86 «Trata-se de um requisito necessário para que se possa realizar esta ação, isto é, que o comerciante 
tenha feito contrato acerca daquilo que se lhe confiou e desta maneira o dono tenha obrigação: de 
outra maneira, não é possível, como consta em l. Si quis, §. Seruus, ff. de inst. et antecedens. E sempre 
que o comerciante tenha sido contratado e tenha consentido, deves consultar os Doct. in l. finale, ff. 
de instit., et in rubrica ff. de constit. petu., Bal. 3 col., et Abb. in 2 volumine consiliorum, consilio 74. E se forem 
vários vendedores ao cuidado de uma mercadoria, seja por si ou por outrem, veja-se de que maneira 
devem ser contratados em Bar. in l. Si tamen, ff. de exerc. actio.». (G)

87 ora = agora.
88 «Toma nota de que este ponto e esta prova da fama é muito útil, a da maior ajuda para a prova: 

porque a fama constitui prova existindo uma testemuha civil e, em algumas causas, ela sozinha 
chega para constituir prova. Sobre isto vê Bar. singulariter in l. De minore, §. Plurimum, ff. De quaest., et 
Abb. in c. Sobre uma causa a partir de testemunhas e sobre os diversos efeitos de uma prova, veja-se 
Guid. in quaestionibus suis, quaestione 301». (G)

89 Ação executiva para pagamento de quantia certa.
90 «Toma nota de que este mestre tem poder para a substituição [do mastro], mesmo que lhe tenha 

sido interdito, pois o dono da nau pode ficar obrigado pela pessoa a cargo dela, como se retira de l. 
1, §. Ut Magistrum, ff. de exercit. actio., et ibi Doct. A matéria relativa a esta ação executória é tratada em 
Doct. in §. exercitoria inst. quod cum eo. E sobre ela se deverá ter em conta a vasta e notável exposição 
de Bártolo em rubrica c. De exercit. actio. Sobre quais são as diferenças entre esta ação e a ação sobre 
o pecúlio, veja-se Per Ias. in §. Actiones autem instit. de actio., numero 47». (G)
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regesse, fretasse e navegasse para as partes que lhe bem parecesse, 
o qual carrego91 ele, dito ff., aceitou. E isto é notório.

II. Provará que, acertando de quebrar à dita nau o masto do traquete, 
estando em tal porto, ele, ff., para o dito masto e reparo necessário92 
da dita nau pediu a ele, A., tantos cruzados emprestados, e ele, A., 
lhos emprestou para isto, os quais todos eram necessários para o 
dito masto. Pelo que de direito por ele, R., por o dito mestre e ser 
senhor da dita nau, é obrigado de pagar ao A. o sobredito. O que 
não quer fazer, sendo por muitas vezes requerido, sem contenda 
de juízo.

III. Provará que, de tudo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento93, etc. E condene a ele, R., que dê e pague a ele, A., 
os ditos cruzados. O que pede como melhor pode, com custas.

Libelo sobre ação mutui94

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que ele, A., emprestou do seu próprio dinheiro95 ao R., 
por lhe fazer boa obra, trinta cruzados, os quais ele, R., recebeu, 

91 carrego = cargo.
92 «Toma nota de que, para que o credor tenha direito a ação executória, devem ocorrer quatro coisas 

contra o dono: primeiro, que o mestre diga que aceitou de comum acordo a reparação da nau; 
segundo, que na verdade a nave precisasse de reparação; terceiro, no caso de se ter feito o comum 
acordo, que se tenha pedido quanto se pode pedir pela reparação, e não mais; quarto, que ela se 
tenha feito num local e tempo em que seja verosímil que se pudesse ter reparado a nau, e não de 
outra maneira. Isto trata pormenorizadamente Paul. de Crastro in. l. finale, ff. exercit. actio. Ora, se o 
mestre tem mandato expresso, neste caso é suficiente ter indicado, dentro do tempo, a causa do 
mútuo acordo, embora ela não seja verdadeira, como se lê em Paul. et Bar. in l. 1, §. Non autem, ff. de 
exercit. actio. Sobre o qual veja-se singularmente Ang. in §. Actiones, Instit. de actio.». (G)

93 «Além daquela cláusula, deves pôr neste libelo o seguinte: “Pede cumprimento do direito” ; além 
disso, como se declara nos libelos precedentes, o libelo dará seguimento àquilo que, por causa da 
brevidade, não se exprime aqui, embora não se exprima». (G)

94 Ação decorrente de um contrato de mútuo, através do qual uma das partes empresta à outra dinheiro 
ou outra coisa fungível, ficando esta última obrigada a restituir a mesma quantia em género ou em 
dinheiro.

95 «Estas palavras são necessárias: porque, de outra maneira, não é empréstimo, se não se fizer do meu 
teu, e é exigido tal, que o dinheiro seja de quem empresta, como se lê em l. Appellata, ff. Si cert. petat, 
et ibi latissime Bar. Quem empresta deve pôr no libelo que é ele o dono; não deve, porém, provar que 
é dono, porque quem recebe não pode contestar isto ao dono, de acordo com o texto, em l. Siquis 
conductionis caus., c. locat, et in l. Nec creditores, c. de pignor. actio. Ita tenetio. Fab. et Ias. in §. Sequens, Instit. 
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e ficou96 de os pagar ao A. O que não quer fazer, sendo requerido, 
sem contenda de juízo.

II. Provará que de tudo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e o R. ser condenado que dê e pague ao A. os ditos 
trinta cruzados que lhe assim emprestou, com as custas, porque protesta.

Libelo sobre a ação comodati97

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que, tendo ele, A., um seu cavalo murzelo, ele, R., lhe rogou 
e pediu98 que lho emprestasse para ir nele à cidade de Lisboa. A cujo 
rogo ele, A., haverá dois meses que lho emprestou por oito dias99 
para ir nele à dita cidade, e ele, R., o não quis nem quer tornar a 
ele, A., sendo requerido, sem contenda de juízo.

II. Provará que de tudo o sobre dito é pública voz e fama.

Pede recebimento e ele, R., ser condenado que torne e restitua a ele, 
A., o dito cavalo, como interesse, e custas, porque protesta.

de actio. Suficientemente demonstra isto a justiça e o uso comum. Sobre isto vê Bar. in l. Nam et si 
fur. in prin., ff. Si cert. petatur». (G)

96 «Nota que, nesta ação, basta a declaração de quem recebeu empréstimo, no caso de que no libelo se 
indique o termo “emprestou” sem indicar a quantia. Ora, na verdade, se se incorporar este termo, 
dever-se-á numerar, e então não é suficiente a declaração de quem recebeu, mas é requerido que 
se prove que é verdadeira e real indicando o dinheiro em número. Assim o declara Spec. in tit. de 
teste., §. I, vers. Sed pone., Bar. in l. Certi condictio, §. Si nummos, ff. Si cert. petatur». (G)

97 Ação decorrente de um contrato de comodato, que é o contrato gratuito pelo qual uma das partes 
entrega à outra certa coisa, móvel ou imóvel, para que se sirva dela, com a obrigação de a restituir.

98 «Estas palavras (“que o réu implorou”), ou outras favoráveis à causa do autor, são úteis, porque de 
outra maneira o emprestador não será considerado livre de culpa; no caso de dolo, deve-se consultar 
o texto muito notável que se lê em l. Si ut cerro., §. Interdum in fine, in verbo Quis ultro commodauit, ff. 
commod., et ibi gl. in verbo: ultro. Também Bártolo, o qual diz que sempre deves ser cauteloso ao colocar 
esta questão. Sobre isto vê per Ias. in §. Sequens, instit. de actio.». (G)

99 «Toma nota de que, para que esta ação tenha lugar e se declare o préstamo, são requeridos dois sujeitos 
associados, a fim de se fazer legalmente, para um uso certo e determinado. Também [é requerido] que 
se faça por um tempo certo e determinado, seja ele expresso ou tácito. Diz-se que um tempo é tácito 
quando se emprestar um cavalo para ir à cidade, contando como evidente o tempo que se demora 
em ir e regressar a uma cidade, como em l. Continuus, §. Cum quis, ff. de ver. obli. Se, pelo contrário, 
[alguma coisa] tiver sido dada para um uso certo e determinado mas sem limitação temporal, tácita 
ou expressa, nesse caso é incerto que se possa reclamar quando o dono o entender. Assim o declara 
Bártolo em l. Aquilius regulus, ff. de donat., et Abb. in c. fine extra deprecat. Et Bal. in l. 2, c. de ser. et aqua». (G)
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Libelo sobre a ação depositi100

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que ele, A., haverá seis meses que deixou ao R. em sua 
casa um fardel de panos enliado, que tinha xx peças101 de Londres 
em guarda, o qual ele102, R., recebeu graciosamente103 em depósito 
e guarda até ele, A., mandar por ele. O qual até ora não quis nem 
quer entregar ao A., sendo requerido, sem contenda de juízo.

II. Provará que de todo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e o R. ser condenado que entregue ao A. o dito fardel 
de panos, como lhe foi entregue, com as custas.

Libelo na ação mandati104

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que ele, A., mandou ao R. que lhe comprasse um cavalo 
castanho de ff., pelo preço que lhe bem parecesse, do que ele, R., 
foi contente, e ficou de o assim fazer graciosamente105.

100 Ação decorrente de um depósito. O depósito é um contrato pelo qual uma das partes entrega à 
outra uma coisa, móvel ou imóvel, para que a guarde e a restitua quando for exigido.

101 «Nota que, se, no tempo em que o dito fardel foi depositado, foram registados todos e cada um dos 
panos, específica e nominalmente, nesse caso também se devem solicitar específica e nominalmente 
no libelo. Se, pelo contrário, no tempo do depósito, não tiver sido feita menção específica, então 
cabe ao arbítrio do demandante indicar os panos existentes no fardel; veja-se um caso notável em 
l. 1, §. Si certa, ff. depos. Et ibi Bar. Ora, de que maneira se pode provar que tais panos estavam no fardel 
no tempo do depósito, veja-se em Inn. in c. fine, quodmet causa, et Bar. in l. 1, §. Si certa supra alleg., et Bal 
in rubrica c. de positi, et Bar. in l. 1, §. fur. aduersus naut.». (G)

102 «Isto é necessário para que esta ação tenha lugar: se alguém põe alguma coisa em tua casa e tu não 
a recebes para a guardar, nesse caso, não te sujeitas a depósito, como em §. Praetera Inst. Quibus mod. 
re contr. oblig., et Iohan. Fab. et Ias. in §. Sequens, Inst. de actio.». (G)

103 «Isto é necessário; de outra maneira, se não se fizer de graça, não tem lugar esta ação, mas tem 
lugar a ação sobre aluguer, atendida na parte precedente, como em l. 1, §. Si quis seruum». (G)

104 Ação decorrente de um mandato. O mandato é um contrato pelo qual uma das partes se obriga a 
praticar um ou mais atos jurídicos por conta da outra.

105 «Isto é necessário para que esta ação tenha lugar: o mandato deve ser gratuito, como consta em l. Si tibi 
rem, et in l. Si tibi pollienda, ff. de praes. verbo. Sobre isto vê Bar. in l. Naturalis, §. Sed si facio, ff. eodem titulo». (G)
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II. Provará que, depois de passar o sobredito106, ele, R., comprou o dito 
cavalo ao dito f[f]. por preço de l cruzados, os quais ele, A., dava 
como hoje em dia dá ao R., e que lhe dê o dito cavalo, o que não 
quer fazer sem contenda de juízo.

III. Provará que de todo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e o réu ser condenado que dê e entregue ao A. o dito 
cavalo, e receba os ditos l cruzados, que deposita107 ele, A., em este 
juízo, com as custas. 

Libelo na ação pro socio108

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que ele, A., e o R. vai em cinco anos que se concertaram 
que trouxessem trato e companhia de marçaria por tempo de quatro 
anos, e que ele, A., desse para isso cem mil reais, e ele, R., pusesse a 
indústria109 e trabalho, e que tudo o que se ganhasse e adquirisse ou 
perdesse fosse de permeio. No que assentaram. E nisto não há dúvida.

106 «Nota que, se eu autorizar que tu compres um cavalo, e tu o compras, mas após um longo intervalo, 
nesse caso, tu não podes dizer que o compraste em meu nome, embora se possa presumir que o com-
praste em meu nome, como em l. Qui aliena, §. Si is qui, et ibi Bar. ff. de acquir. haer. Faz o que indica a glosa 
a l. Si pupilli, §. I in gl. magna, ff. de nego. gestis. O qual é verdade, no que diz respeito a mim, que mandei 
que se movesse a ação contra quem comprou, mas também é verdade para aquele mediante o qual se 
realizou a compra, a não ser que ele tivesesse conhecimento disto. Sobre o qual veja-se Doct. in dicta l. 
Qui aliena, §. Si is qui, ff. de acquir. haer. Sobre isto vê Bar. in l. 4, §. Unde quaeri pont., ff. de manu missis». (G)

107 «Não é suficiente que este depósito ou doação seja verbal mas deve ser real e efetiva, e que mostres 
e registes perante o juiz a dita quantia, como sustenta singularmente Ang. in §. Sequens, Inst. de actio., 
per tex. singularem in l. Si rem, §. finale, ff. de pign. actio. Sobre a matéria deste libelo, vê Doct. post Ang. 
in §. Sequens, Inst. de actio., et in dicta l. Si rem, §. finale supra alleg.». (G)

108 «Toma nota de que esta ação “pelo sócio” se aplica a diversas situações: assim, para constituir uma 
sociedade, e para que se faça a cessão dos direitos, e o registo dos bens em comum, o que se pode 
incluir na própria sociedade; outras vezes aplica-se a contratos pessoais, a saber, para dividir em 
comum frutos e réditos, também para partilhar lucros e igualmente para cobrir despesas; e, nesses 
casos, aplica-se esta ação, enquanto durar a sociedade. Sobre isto vê gl. noc. in l. Tandiu, c. pro socio. 
Em relação aos supraditos casos, veja-se a forma do libelo em Angel. in §. Sequens, Inst. de actio. Podes 
também ver quando compete esta ação e quando se aplica para obter a percentagem universal de 
divisão dos lucros e prejuízos entre os sócios em l. Verum, §. finale, cum l. Sequens, ff. pro soc.; neste 
caso, o libelo deve-se realizar de acordo com a fórmula aqui expressa». (G)

 Ação de prestação de contas no âmbito de um contrato de sociedade. O contrato de sociedade é 
aquele em que duas ou mais pessoas se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício 
em comum de certa atividade económica, que não seja de mera fruição, com o objetivo de repartirem 
os lucros daí resultantes.

109 «É lícito, de acordo com o direito, que um ponha o dinheiro e o outro ponha o trabalho, como 
consta em l. I, c. pro soc. Ora, aquele que põe o dinheiro deve recuperar o seu capital, no caso de 
divisão da dita sociedade, e depois o lucro proveniente dela: e se isto não for possível, mas apenas 
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II. Provará que ele, R., recebeu do A. os ditos cem mil reais para o 
dito trato e companhia, o qual ele, R., só administrou e negociou, e 
recebeu todos os ganhos e rendimentos do dito trato e companhia 
os ditos quatro anos, que se acabaram110 por janeiro próximo pas-
sado, sem até ora querer dar conta com pago ao A., sendo requerido, 
sem contenda de juízo.

III. Provará que de tudo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e o R. ser condenado que dê conta ao A. do dito 
trato e companhia, e ganhos e rendimentos dela, e lhe dê delo111 a 
metade com tudo o principal112 que para o dito trato e companhia deu. 
O que pede na melhor via e forma que pode e que de direito lugar 
haja. E sobre tudo pede inteiro cumprimento de justiça, com as custas, 
porque protesta.

Libelo na ação ex locato113

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que ele, A., alugou, haverá dois anos, umas suas casas que 
tem em tal parte, que partem com ff. e ff., ao R. por um ano114, que 

o capital, veja-se gl. et ibi scribentes in l. 1, c. pro soc., et Cal. in l. Mutuis, ff. , no mesmo título e em Iohan. 
Fab. in §. I, Inst. co.». (G)

110 «Toma nota de que esta ação pelo sócio, para obter a percentagem universal dos lucros e prejuízos, não 
se trata no presente libelo, a não ser dentro de uma sociedade definida, como foi dito e se explica 
em l. Tandiu, et ibi gl. pro soc., e também em l. 1, §. Ad haec, et ibi Bal. in 5 col., c. de annali exceptio. Donde 
se deduz que aquele que dá dinheiro a comerciantes para dividir a metade dos lucros e prejuízos 
apenas pode pedir a entrega da percentagem no final do ano e não antes. Isto sustenta singular-
mente Bártolo em l. Neminem, c. de suscep. et arca., lib. Ij; sobre isto vê também Sal. in l. Si aduersus, et 
in l. Rationes, c. de administ. tutor.» (G) 

111 delo = disso.
112 «No caso de se perder o principal, deves verificar se aquele que apenas põe o trabalho deve ser 

obrigado a entregar ou repor algo ao que pôs o dinheiro em gl. et ibi Doct. in l. Si non fuerit, §. Fuerit, 
in verbo Solus, ff. pro soc., et Doct. in l. 1, no mesmo título e em Bar. et plenissime Bal. Sobre esta ação e 
diversas questões singulares relacionadas com esta matéria, vê em Doct. in §. Sequens, Instit. de actio., 
maxime per Ias. in n. 47 et 48, e ss. et per Ang, o qual regista muitos libelos relativos a esta matéria». (G)

113 Ação decorrente da existência do arrendamento de um imóvel. O objetivo da ação é o pagamento 
de rendas.

114 «No caso de dúvida, no que diz respeito ao período de tempo do aluguer, vê gl. et Doct. in l. Item 
queritur, §. finale, ff. locat., et Bar. in l. Iuris peritos, in principio, ff. de excusat. tuto. Vê também quando se 
deve considerar aluguer e quando venda em l. Conuenit de contr. empt., e em l. 2, §, e ainda em Bar., ff. 
locati.». (G)
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se acabou pelo São João passado, por dez cruzados115 de aluguer; 
das quais casas ele, A., entregou ao R. as chaves e consentiu116 que 
morasse nelas, ficando o réu de lhe pagar os ditos x cruzados. O que 
nunca quis fazer, sendo requerido, sem contenda e juízo.

II. Provará que de tudo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e o R. ser condenado que dê e pague ao A. os ditos 
x cruzados de aluguer das ditas casas, e sobre tudo pede justiça, com 
as custas. 

Libelo na ação ex empto117

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra. ff., réu, morador em 
tal. E se cumprir.

I. Provará que o. R. vendeu ao A. uma vinha sita em tal parte, que 
parte com ff. e ff., por preço de l cruzados118, os quais ele, R., rece-
beu119 do A. e lhe fez a carta da venda, que se apresenta.

II. Provará que ele, R., nunca quis, nem quer entregar a A. a dita vinha 
e a posse real e atual120 dela, e o recusa fazer indevidamente, sendo 
a isso obrigado, e para isso requerido sem contenda de juízo.

115 «Toma nota de que o aluguer e a renda são próximos da mercê em troca de quantia determinada 
de dinheiro, como consta em l. 1, §. Si quis seruum, ff. de pos., et Ang. in §. Sequens, Instit. de actio. Se, 
pelo contrário, a mercê não se paga com dinheiro, a saber, porque se paga, por exemplo, com um 
fundo de dez alqueires de trigo, como se faz usualmente, não se trata propriamente de aluguer mas 
de contrato nominal, como se lê em l. 1, §. Se se tratar de um servo, no caso de o referido fundo 
de alqueires de trigo ser declarado no libelo como depósito, apesar de serem termos impróprios, 
o libelo terá seguimento. Porque será interpretado como aluguer, isto é, a título de renda, como 
consta em ibi Bar. et gl. in l. Si olei, c. locat. quem vide». (G)

116 «É útil incluir no libelo esta expressão: “que o locatário consentiu”: porque assim se determina 
mediante o locatário que o arrendatário não pode alegar que o arrendado não está sujeito a renda, 
como aborda singularmente Ang. in §. Sequens, Instit. de actio. Isto é, com esta condição o arrendatário 
não pode alegar nenhum impedimento, como consta em Et ibi notant Doct. in l. Habitatores, ff. locat.» (G)

117 A ação ex empto é aquela que compete ao comprador, que pagou a coisa, de exigir do vendedor a 
entrega da coisa vendida, na sequência de um contrato de compra e venda.

118 «É requisito necessário que o preço se explicite em forma de montante de dinheiro, de outra maneira 
não se considera venda, como consta em Doct. in §. Precium, Instit. de emptio et vend. Isto tem lugar 
logo no início, na realização do contrato; se assim não for feito, a estimativa da coisa para fixar o 
seu preço bem pode caber apenas ao credor, como em l. Precij causa, et ibi Doct., c. de rescind. vend., e 
em Bar. in l. Singularia, ff. Si cer. per.». (G)

119 «É também necessário que o preço seja isento ou que tenha sido estipulado judicialmente, como 
consta em l. Iulianus, §. offerri, ff. de act. empt., et ibi Paul.». (G)

120 «Esta ação aplica-se para o seguinte: para obter a posse de uma propriedade vacante, como consta 
no texto e nota Bártolo e Doct. in l. Cum res, c. de prob., et in l. 2, §. vacua, ff. de actio. empti. E diz-se 
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III. Provará que do sobredito é [pública] voz e fama.

Pede recebimento e o R. ser condenado que entregue ao A. a dita 
vinha121 e posse real dela, com os frutos122. E não a podendo entregar, 
lhe pague o interesse que se justificará na execução da sentença, com 
as custas. 

Libelo na ação de euictione123

Senhor juiz

Diz como. A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que o R. vendeu ao A. tal terra, que parte com ff. e ff., por 
preço de l cruzados que do A. recebeu. E se obrigou de fazer boa124 
e de paz ao A. a dita terra, como da carta que se apresenta consta. 
E nisto não há dúvida.

II. Provará que, possuindo ele, A., a dita terra, ff., morador em tal parte, 
lhe moveu demanda por ela, para a defensão da qual ele, A., citou125 
e chamou a ele, R., logo e antes de abertas publicadas126. E por ele, 
R., o não querer vir defender, ele, A., seguiu o dito feito até mor 

“propriedade vacante” quando não é possuída por ninguém, como no texto e em Bártolo l. 2, §. I, 
ff. de actio. empti., que deves ver por inteiro». (G)

121 «Toma nota de que o vendedor denunciado é coagido a entregar a coisa, se tem possibilidade de a 
entregar; se, pelo contrário, não a puder entregar – e não se determina haver fraude –, deve ser 
condenado a pagar um interesse, como nota gl. in §. Precium, Instit. de empt. et vend. E também Bar. in 
l. 1, ff. de actio empt., et in l. 1, tit. 24, lib. 4 ord.» (G)

122 «Esta ação destina-se ao seguinte: a que o vendedor seja obrigado a entregar a coisa e também os 
frutos pendentes, como consta em l. Iulianus, §. Si fructibus, cum l. Seq. E também a gl. e Bar., ff. de actio. 
empt. et vendit.» (G)

123 A ação de evicção pode ser interposta pelo comprador de uma coisa (propriedade) contra o vendedor 
por ter vendido um bem cujo direito de propriedade é reclamado por um terceiro, que se identifica 
como proprietário desse bem.

124 «Trata-se aqui de uma obrigação ou promessa de evicção. Não compete esta ação de evicção, se 
alguém deliberadamente vender uma coisa alheia, como em l. Si fundum, c. de euicitio. No entanto, 
se alguém estipular que compete uma ação de evicção, ainda que se trate de uma coisa alheia, vê 
Bártolo in dicta l. Si fundum per textum ibi.». (G)

125 «É necessária esta denúncia; de outra maneira, o comprador não tem direito a esta ação, como 
sustenta Bártolo et Bal. et Doct. in l. 1, c. de pericu. et como. rei vend., et §. Outro sit, tit. 30, l. 3 ord. No caso 
de o vendedor estar ausente, vê se é suficiente que se denuncie, em sua casa, perante a família ou 
o procurador, na gl. e nos Doct. in l. qualiter, §. Et si forte, ff. quod vi aut clam, et in l. Non solum, §. Morte, 
ff. de noui oper. nunc.». (G) 

126 «Toma nota de que a denúncia se deve fazer quando o direito do vendedor vigore e quando ele 
próprio se possa defender, de acordo com l. Sirem, §. finale, et ibi gl. et Bar., ff. de euictio. E por direito 
régio esse tempo é limitado até à publicação das provas, de acordo com d. §. Outro si. supra alleg.; 
podes ver a forma da denúncia em Bal., Bar. et Sal. in l. Empt., c. de euictio.». (G)
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alçada127. Onde por sentença final foi condenado que alargasse a 
dita terra ao dito ff., a qual já traz e possui como tudo consta dos 
autos que se apresentam.

III. Provará que a dita terra valora e valia, ao tempo que foi tirada ao 
A., segun[do] comum estimação, lxxx cruzados128. E tanto ele, A., 
recebeu de perda e interesse em lhe ser tirada. E além disto ele, 
A., foi condenado em dez cruzados de custas, que pagou ao dito 
ff. pela dita sentença129. E assim mais ele, A., gastou130 no prosse-
guimento da dita demanda em dias de pessoa e procurador outros 
dez cruzados: que faz tudo em soma cem cruzados. O que tudo ele, 
R., é obrigado pagar ao A. O que não quer sem contenda de juízo.

IV. Provará que de todo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e o R. ser condenado que dê e pague ao A. os ditos 
cem cruzados de interesse. E sobre tudo pede cumprimento de justiça, 
com as custas, porque protesta. 

Libelo na ação familiae herciscundae131

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que, estando ff. defunto em seu siso e entendimento, por 
não ter herdeiro descendente nem ascendente, fazendo seu solene 

127 «Toma nota de que o comprador é obrigado a apelar e a proseguir na apelação, a não ser que passe 
a corresponder à jurisdição de um juiz, como em d. §. Outro si. De quo vide Bar. et Doct. in l. Haeremus, 
§. Gaia., ff. de euict.». (G)

128 «Chegado a este ponto, o vendedor é obrigado a que seja comprada [a propriedade] com interesse, 
o qual é verdadeiro a não ser que no contrato de venda se tivesse incorporado uma caução relati-
vamente aos dois tipos de evicção. Porque, nesse caso, o comprador é obrigado a uma ação para os 
dois tipos, como em §. d. Outro si., tit. 30, l. 3 ord. Sobre isto vê Bar. in l. Qui concubinam, §. Si haeres., ff. 
deleg. 3, et in l. Aristo., §. 1, ff. de donat., et Bar. in l. venditores, ff. de verb. oblig.». (G)

129 «Nota que, para ter lugar e poder ser aplicada esta ação de evicção, é preciso que a coisa seja declarada 
evicta judicialmente, mediante sentença de juiz, como consta no texto e em per gl. et Doct. in l. 1 et 
2 iuncta l. Non tamen, et l. Habere licere, ff. de euictio. Seria, porém, diferente no caso de ser declarada 
evicta mediante acordo, como consta em l. Si dictum, §. Si compromissor., ff. de uictio, que deves consultar 
por inteiro». (G)

130 «Esta ação aplica-se também aos gastos despendidos na demanda pelo comprador, se ele ganhar 
na causa judicial e se lhe for movido um processo de maneira injusta, de acordo com l. Venditores. 
Et ibi Bar. et Ang. et Doct., ff. de ver. obli. Sobre a matéria deste libelo, vê as diversas questões tratadas 
em Ang. e Ias. in §. Actionum, Instit. de actio.». (G)

131 Ação para divisão de herança.
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testamento deixou por seu universal herdeiro em todos seus bens 
ao A.132 e ao R., os quais aceitaram sua herança133. E nisto não há 
dúvida. 

II. Provará que por morte do dito ff. ficaram em sua herança muitos 
bens134 de raiz e semoventes e, tanto que se faleceu, que há três para 
quatro anos, ele, A., e R. se empossaram135 juntamente por indiviso 
nos ditos bens e herança sem até ora se fazer partilha. A qual ele, 
A., ora quer fazer. E posto que o requeresse, como requer ao R. que 
a faça, o não quer fazer sem contenda de juízo.

III. Provará que do sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento. E o R. ser condenado que parta136 com o A. por 
igual parte a dita herança e todos os bens dela, com os frutos e custas.

Libelo na ação communi diuidundo137

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., réu, morador em 
tal. E se cumprir.

132 «Para se poder mover esta ação de família herciscundae é necessário que existam coherdeiros; é 
preciso também que o coherdeiro que pretende mover esta ação não seja contestado como coher-
deiro pelo outro, a não ser que já possua e esteja na posse da herança. Neste caso, mesmo que seja 
contestado como herdeiro, ainda assim compete esta ação; de um e outro se trata em l. 1, ff. Famil. 
hercis., também na glosa e em Bar.; Vê também Bal. in Non epistolis, in 2 col., c. de probat.». (G)

133 «Toma nota de que esta ação compete a partir da publicação do testamento, e não a partir da morte 
do testador, como sustenta Iohan. Fab. in §. Quaedam, Instit. de actio.». (G)

134 «Vê o que cabe nesta ação: jurisdições, juros de padroado, feudos, registo de dívidas, em Fab. in §. 
Quaedam, supra alleg.». (G)

135 «Se nenhum dos coherdeiros possuir os bens, e compete esta ação, deves dizer que nenhum dos 
herdeiros está na posse dos bens, como sustenta Bal. in l. Non epistolis, c. de probat. per textum in l. Sed 
et si ususcapio, ff. Familiae hercis. E, se no julgamento se invocar a evicção, diz que a divisão foi feita 
pelo testador e não compete a evicção, como em l. Si cogitationem, c. Familiae hercis. Ora, se a divisão 
tiver sido feita pelas partes ou por um juiz, nesse caso, pode-se aplicar a evicção, como em l. Si 
familiae herciscundae, c. eodem titulo». (G)

136 «Isto compete e tem lugar, se o juiz pode dividir os bens herdados convenientemente; no caso 
de o juiz não os poder dividir convenientemente, nesse caso, o juiz asignará uma parte do total, 
ou a maior parte, de acordo com o seu critério. Assim o determinam Doct. in §. Quaedam, Instit. de 
actio., et in §. penultimo, et fit instit. de offi. iud. Vê se é possível juntar nesta ação simultaneamente a 
da família herciscundae, e se é possível mover mais uma ação relativa aos bens não divididos em Bal. 
in l. 1, c. famil. hercis., e os Doutores sobre l. Si filia., ff., no mesmo título e Iohan. Fab. in d. §. Quaedam, 
supra alleg.». (G)

137 Ação de divisão de coisa comum. É uma ação para proceder à divisão de um bem que é propriedade 
de duas ou mais pessoas.
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I. Provará que haverá três anos que ff., morador em tal parte, fez 
doação138 ao A. e R. de uma terra sita em tal parte, que parte com 
ff. e ff., a ambos juntamente, a qual doação houve efeito como dela 
que se apresenta consta.

II. Provará que por virtude da dita doação ele, A., e R. tomaram posse 
da dita terra ambos juntamente, e a possuíram depois, e possuem139 
ambos de comum sem até ora entre eles nunca se partir. E porque 
a dita comunhão causa discórdias140 ele, A., quer que se parta a dita 
terra, e o requereu e requer ao R. que o faça, o que não quer fazer 
sem contenda de juízo.

III. Provará que de todo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e o R. ser condenado que parta com o A. por igual a 
dita terra e frutos, e lhe seja dividida sua parte, e lhe pague a metade 
das bem feitorias141 que o A. nela fez, com as custas.

Libelo na ação finium regundorum142

Senhor juiz

Diz como A., ff., contra ff., R., morador em tal parte. E se cumprir.

138 «Vê se é necessário explicitar no libelo o título ou a causa pela qual os bens são comuns ou é 
suficiente que o autor esteja na posse efetiva dos mesmos em gl. in l. Communi diuidundo, §. inter 
praedones, ff. Communi diuidundo, e Iohan. Fab. et Ang. in §. Quaedam, Instit. de actio. Vê também se esta 
ação se pode aplicar a eclesiásticos, no que diz respeito a bens que a Igreja tem em comum com os 
senhorios, e de que maneira e qualidade se deve fazer esta divisão em Doct., et melius per Ias. in d. §. 
Quaedam, Instit. de actio., n. 53 et 58, e seguintes». (G)

139 «Toma nota de que esta ação se aplica ao possuidor, mesmo que não esteja na posse dos bens, sempre 
que não seja contestado pelo sócio, como sustenta Ias. post Doct. in d. §. Quaedam, Instit. de actio., n. 55. 
Não procede esta ação, porém, entre possuidores ilegítimos ou de má fé, ou clandestinamente ou 
em precário, de acordo com l. Communi diuidundo, §. Inter praedones, e §. Iulianus, ff. communi praediuid.; 
não se concede esta ação ao mero detentor em l. Communi diuid., §. Idem est, ff. eodem titulo». (G)

140 «Como consta em l. Cum pater, §. Dulcissimis, ff. de leg. 2. Porque o que se possui em comum tende a 
ser negligenciado, como em l. 2, c. Quando et quibus, 4 pars, deb. lib. 10. E, em consequência, ninguém 
pode ser coagido a partilhar um bem, de acordo com o final da l., c. Communi diuid. A exceção dos 
casos enumerados encontra-se no final de l., c. Communi diuid. quos vide». (G)

141 «Toma nota de que, nesta ação, se determinará o cálculo dos gastos realizados a propósito do bem 
partilhado, ou ocasionados pelo bem partilhado, de acordo com Doct. in l. Si quis putans, in principio 
ff. Communi diuid. Também se determinará o cálculo dos prejuízos ocasionados pelo sócio, ou por 
outrem a serviço do sócio, ou por despeito do dito sócio, de acordo com l. Si is cum quo, et in l. Seruus 
communi, ff. communi diuid. Sobre este ponto, vê l. Seruus communis, ff. communi diuid., e l. Si socium, qui 
e Bar., ff. pro socio». (G)

142 «Considera que cabem quatro medidas para as demarcações: primeiro, a ação de demarcação das 
propriedades, que se trata aqui; segundo, apelação, se for o caso, de acordo com a lei de demarcação 
de propriedades, isto é, quando alguém, após a contestação, invade e usurpa a propriedade antes 
da sentença, fazendo uso do seu próprio poder, porque, nesse caso, é sujeito a pena específica, de 
acordo com a citada lei; terceiro, cabe acusação criminal e penal contra aqueles que movem ou 
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I. Provará que entre os mais bens que a ele, A., pertecem143 bem assim 
é tal terra, sita em tal parte, que parte e está junta da parte do 
poente com outra terra do R. A qual terra do A. chega até direito 
de tal coisa, e ali confina com a terra do R.

II. Provará que os marcos e extremas que antre a terra do A. e do R. 
havia, com que se partiam as ditas terras, se quitaram de modo 
que se não podem conhecer, e ele, R., indevidamente se mete por 
a terra dele, A., e não quer consentir144 que se ponham os ditos 
marcos e extremas por onde o são e devem de estar, sendo para 
isso requerido, sem contenda de juízo.

III. Provará que de tudo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento. E declare145 os ditos marcos e extremas se deverem de 
pôr pelo dito lugar, de modo que as ditas extremas se possam conhecer, 
condenando o R. no dano146 que o A. nisso recebe, e pondo-lhe acerca 
disso perpétuo silêncio, com as custas.

Libelo na ação negociorum gestorum147

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra. ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

retiram marcos já fixados, de acordo com l. 1 et 2, ff. de term. mo.; quarto, a pena da lei agrária, a lei 
número cinquenta das Áureas; veja-se l. agrariam, ff. de termino mo.». (G)

 Ação para demarcação de prédios confinantes. O proprietário de um imóvel pode obrigar os pro-
prietários dos prédios confinantes a demarcarem as estremas entre o seu prédio e o deles.

143 «Para saber se quem pede esta sentença sobre delimitação de propriedades é obrigado a declarar 
no libelo que ele é o dono, e a provar posteriormente a sua posse, vê l. 3, c. finium regum, e Angel. et 
Johan. Fab. in §. Quaedam, Instit. de actio.». (G)

144 «Toma nota de que esta ação determina a divisão de propriedades e quais os marcos e extremas que 
se devem fixar, e a sua reposição no caso de terem sido retirados, de acordo com l. in finalibus, et l. Si 
irruptione, in principio, ff. fin. regund. Nota também que, quando o juiz asigna a alguém para ir às pro-
priedades e medir, deve fixar um praço às partes, para que compareçam em tal local, em dia e hora 
determinados. Isto é tratado singularmente por Bártolo em l. Qui bona, §. fin., ff. de dam. infect.». (G)

145 «Podes ver qual deve ser a forma do procedimento judicial nesta ação, assim como a forma de 
proferir sentença em l. tertia et ibi gl. e Bar. e Bal. e Cyn. e Sal., c. fin. regum, e gl. in c. Ex literis de probat. in 
verbo. Duobus e Doct. especialmente Abb. Tem também em consideração que os agrimensores devem 
primeiramente prestar juramento de acordo com a fórmula, como explica Bal. e Sal. in l. Neste edital 
e naqueles referidos às segundas núpcias deves fazer o que diz Bártolo em l. Theopopus, ff. de dote 
praeleg. E nesta matéria deves ser cauteloso e ter precaução». (G) 

146 «Toma nota de que nesta ação cabem os prejuízos e despesas, segundo l. 4 et in l. Post litem, ff. fini. 
regund. E, portanto, tens de tomar a precaução de solicitar isto neste libelo». (G)

147 Ação decorrente de uma gestão de negócios, a qual ocorre quando uma pessoa assume a direção de 
negócio alheio no interesse e por conta do respetivo dono, sem para tal estar autorizado.
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I. Provará que, tendo o R. umas casas nesta cidade em tal rua, que par-
tem com ff. e ff., caindo um outão delas por ele, R., estar ausente148 
e ser muito necessário e proveitoso149 correger-se150 ele, A., man-
dou erguer o dito outão e reparar as ditas casas, em que gastou xx 
cruzados em proveito do R. Os quais nunca lhe quis pagar, sendo 
requerido, sem contenda de juízo.

[II]. Provará que de tudo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e o réu ser condenado que pague ao A. os ditos xx 
cruzados, com as custas.

Libelo na ação tutellae151

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que ficando ele, A., por morte de ff., seu pai, órfão menor 
de idade de oito anos, aos tantos dias de agosto de mil dxl anos, 
foi dado por seu tutor152 ao R. O qual logo aceitou a dita tutoria. 
E como tal tutor regeu e era obrigado de reger e administrar até 
ora os bens dele, A., e seus negócios153. E nisto não há dúvida.

148 «Tem em conta que esta ação só compete se o dono está ausente ou ignora a situação, de acordo 
com Ang. e Johan. Fa., §. Omnium inst. de actio.». (G)

149 «Para que completar esta ação é necessário que o empreiteiro tenha direito a ação contra o dono, 
isto é, que o negócio tenha sido realizado com proveito e de acordo com o dono; no caso de não 
se ter obtido um resultado conveniente ou não ter sido realizado proveitosamente, veja-se o que 
compete no que diz respeito ao empreiteiro ou à coisa realizada, em l. Si pupilli, §. Sed siquis ita, ff. de 
neg. gest. Ora, se o empreiteiro julgou que era útil para o dono, não o sendo, o dono não está sujeito 
a obrigação, como se vê em in l. Si seruum, c. de negoc. gestis. Isto é verdadeiro quando se tratar de um 
empreiteiro voluntário; de outra maneira, deve-se seguir a lei referida Si seruum, supra alleg.». (G)

150 correger-se = corrigir-se; arranjar-se.
151 Ação exercida no âmbito de uma tutela. O tutor é aquele que, por lei ou por testamento, administra 

os bens e representa um menor.
152 «O tutor pode ser testamentário, legítimo ou dativo. Tutores testamentários são aqueles que foram 

nomeados em testamento ou em documentos anexos a um testamento, como se lê em l. 3, ff. de test. 
tut. Não podem constar em documentos sem testamento, ou em carta, como se diz em l. 3. Podem 
ser nomeados pelo pai ou avô e por aqueles que têm pupilos em potestade, nascidos ou por nascer, 
sejam adotados ou herdados, como se vê em l. 1, ff. de test. tut. Por seu lado, os tutores legítimos são 
parentes, ou familiares, aos quais se confia a herança, com exceção da mulher, como se lê em l. 
penultimo et fine de leg. tut. Os tutores dativos são aqueles designados pelos juízes competentes, como 
em l. Muto., §. Tutoris, ff. de tutelis». (G)

153 A fonte documental seguida nesta edição, BDMII151, apresenta alguns erros tipográficos de pouca 
relevância, pelo que foram corrigidos sem indicação editorial.
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II. Provará que ele, A., é já ora de idade de xiv anos e vai para xv. 
E por assim ser lhe é dado por seu curador a ele ff., A. Pelo que 
a dita tutoria do R. expirou154 e é obrigado de dar conta155 com 
entrega da dita tutoria. O que não quer fazer, sendo requerido, 
sem contenda de juízo.

III. Provará que de tudo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e o R. ser condenado que dê conta com entrega por 
solene inventário156 ao autor e seu curador da dita tutoria, com tudo 
aquilo que se achar ser danificado por negligência e má administração157 
do R. E com as custas. 

Libelo na ação pignoratitia158

Senhor juiz 

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que ele, R., emprestou ao A. dez cruzados, pelo qual lhe 
obrigou e deu a penhor uma sua taça159 de prata, de bastiães, que 
pesava três marcos, que ele, R., recebeu. E ele, A., lhe pagava e paga 

154 «Sobre isto, veja-se §. I Institi. quib. mod. tut. fine». (G)
155 «Isto é verdadeiro porque, embora o tutor seja designado e não legítimo, ele não pode deixar de 

administrar antes disso, a não ser que peça a designação de outrem, e assim legitimamente pode 
ser dispensado; de outra maneira, é sujeito à administração até esta ser entregue ao pupilo, como 
se regista no texto e adverte Bártolo em l. Tutores que post., §. I, ff. de administ. tut.». (G)

156 «Toma nota de que o tutor tem a obrigação de elaborar um inventário formal dos bens do pupilo, 
como consta no texto e adverte Bártolo em l. Tutor que repertorium, ff. de administ. tut., et in l. Tutores, 
c. de administ. tut. A não ser que o testador tivesse mandado a elaboração do inventário, porque, 
nesse caso, o tutor pode ser dispensado, como consta em l. finale, in fine c. arbit. tut. A não ser 
que, embora exista inventário elaborado pelo testador, pareça que se deve fazer um inventário 
por justa causa, em favor do proveito do pupilo; sobre isto, vê l. In confirmando, et ibi Bar. de confir. 
tuto.». (G)

157 «O tutor incorre em culpa leve, como em l. Quicquid, c. arbit. tut. Não incorre, porém, em culpa muito 
leve, de acordo com Bártolo em l. Quod nerua, ff. de positi.». (G)

158 Esta ação pretende promover a execução de um bem penhorado para cumprir uma determinada 
obrigação.

159 «Isto é necessário, porque, embora alguém possa vender uma coisa alheia e a venda resulte em 
prejuízo (veja-se Rem alienam, ff. de contra. empt.), não pode, porém, apoderar-se dela, sem o consen-
timento do dono, fraudulenta ou dissimuladamente, como consta em l. 2, c. Si res aliena: pign. Deve 
entregar o bem, sem margem de dúvida, porque se aplica o direito de reivindicação, de acordo com 
l. Si ab eo, ff. de pignor.». (G)
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os ditos dez cruzados160, e os oferece161 neste juízo, que os receba 
e lhe torne sua taça. O que não quer fazer sem contenda de juízo.

II. Provará que de tudo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e o R. ser condenado que dê e torne ao A. a dita taça, 
e receba seu dinheiro, com as custas. 

Libelo na ação petitionis haereditatis162

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que ele, A., é filho legítimo de ff., defunto, e por tal é 
havido e conhecido. E por morte do dito seu pai ele, A., lhe ficou 
por seu legítimo e universal herdeiro163 e como tal aceitou164, e se 
necessário é, aceita sua herança.

II. Provará que o dito ff., pai dele, A., tinha e lhe pertencia e possuiu165 
até a hora de seu falecimento tal quintã, que parte166 com ff. e ff., 

160 «Isto é, na sua totalidade. Mesmo que fique um mínimo de dívida por saldar, e o credor não seja 
obrigado a restituir o bem, como em l. Quandiu, c. de distracti pigno, não deixes de ter em consideração 
que, se o penhor consiste numa coisa, da qual o credor pode receber algum benefício, nesse caso, 
os benefícios recebidos por direito, mesmo que não seja contestado pela outra parte, podem saldar 
a sua dívida, como consta em l. 1 et 2 per gl. et Doct., c. de pignor. actio., et est tex. in l. 1, c. de distract. 
pignor. Neste caso, apresentando o montante residual da dívida, é possível avançar com uma ação 
pignoratícia, de acordo com l. 2, c. de pactis pignor.». (G)

161 «Esta entrega é suficiente, se for feita no julgamento; se, pelo contrário, for feita fora do julgamento, 
nesse caso deve ser feito previamente o depósito, como em l. Si rem, §. si, ff. de pignor. actio.». (G)

162 Ação de petição de herança, através da qual o herdeiro, legítimo ou testamentário, possa receber 
a parte da herança que lhe cabe, mas que não entrou em sua posse.

163 «O primeiro requisito desta ação é o pedido de declaração de herança, porque esta ação diz respeito 
àquele que é herdeiro, a partir de um testamento ou sem testamento. Este pedido pode ser feito 
por ele próprio ou por interposta pessoa, inclusivamente um estranho, de acordo com l. 1 et 2 et 
tertia, ff. de pet. haereditatis. Isto procede, sem necessidade de menção da linha de sucessão. Porque 
aquele que é herdeiro, é herdeiro a partir do testador, como consta em l. Pater familias, ff. de vulg. 
et pupill. Toma atenção ao facto de, neste libelo, o autor não ter de exprimir se ele é herdeiro por 
testamento, mas bastar afirmar que ele é o herdeiro, como sustenta Bártolo em l. 3, ff. de pet. haere. 
Sobre esta matéria trata igualmente Bártolo em l. Si defensor, §. Illud, ff. de inter. actio.». (G)

164 «Estas palavras não são na verdade necessárias, porque aquele que move esta ação, na qualidade de 
herdeiro, é o beneficiário da herança, como diz Bártolo em l. Potest, ff. de acquir. haer., verbo Venio». (G)

165 «Toma nota de que é suficiente que se declare e se prove que a coisa que solicita o autor estava na 
posse do defunto no tempo da sua morte, ainda que não se prove a posse. Assim o sustenta Bártolo 
em l. Ita videndum, §. finale cum l. Sequente, ff. de petit. haered.». (G)

166 «Neste libelo é suficiente pedir a herança sem especificar os bens, não é necessário especificar as 
coisas herdadas, como Bártolo em l. 1, ff. de edendo». (G)
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e assim outros muitos bens móveis e de raiz e semoventes que 
deixou por sua morte, que ele, A., herdou. 

III. Provará que, depois da morte do dito ff., pai dele, A., haverá dois 
anos que ele, R., se empossou na dita quintã e em todos os bens 
e herança, que por sua morte ficaram, e os traz indevidamente, 
sem título167, levando os frutos deles, não os querendo restituir a 
ele, A., sendo requerido, sem contenda de juízo.

[IV]. Provará que de tudo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento, etc., e ele, A., ser declarado por herdeiro do dito 
ff., seu pai, e o R. condenado que abra mão dos ditos bens e herança, 
com os frutos168 da indevida ocupação, até à real entrega e restituição, 
e com as custas, porque protesta, etc.

Libelo na ação de dote do marido169

[Senhor juiz]

Diz como A., ff., contra ff., R., morador em tal parte. E se cumprir.

I. Provará que ele, R., se concertou com o A. que casasse com ff. sua 
filha, dele R., e lhe prometeu em dote e casamento cc alqueires de 
trigo de renda e cc mil reais em dinheiro. O qual dote lhe ficou 
de dar e pagar pelo mês de janeiro170 passado, e nisto assentaram.

167 «É requisito que o réu desta causa esteja na posse da herança em lugar do herdeiro e sem título. 
Porque esta ação não se pode mover contra alguém que está na posse de um título de herdeiro, 
como em l. Haereditatis petitionem, c. de petit. haered. Vê uma exposição muito ampla da maneira como 
se deve entender isto em §. Actionum, Instit. de actio., n. 218, e seguintes». (G)

168 «Nesta ação de pedido de herança, por ser uma ação universal, cabem os benefícios, mesmo que não 
sejam solicitados pela parte demandante; de maneira diferente acontece num julgamento particular. 
Assim o sustenta Bártolo em l. 2, c. de pet. haer. ed. Et in l. 1, ff. Solut. matri.; toma nota também de que 
nesta ação cabem tanto bens imateriais como materiais, assim como todos os juros e ações. Não 
cabem, porém, as serventias associadas às propriedades herdadas; ora, para estas deve mover-se 
uma ação negatória ou confessória. Assim o sustenta Ias., in d. §. Actionum supra alleg., n. 232 et 233, 
que deves ver por inteiro». (G)

169 Ação de reivindicação de dote. Esta ação decorre do direito do marido em reivindicar o dote que 
lhe fora prometido pelo casamento.

170 «Toma nota de quando foi prometida a entrega do dote, em que dia determinado: é útil que se 
registe no libelo, tal como se declara neste. Porque,é a partir daquele dia que se devem os frutos e 
interesses do dote prometido, sempre que, entretanto, o marido sustentar as cargas do matrimónio, 
como consta no texto e em Bal. in l. unica, §. Ex actio., c. de rei uxor. actio. O texto faz-se de acordo com 
l. Magnam, c. de contra. et com. stip. O mesmo se aplica no caso de ocorrer interpelação do marido, 
porque, nesse caso, deve-se também os frutos e interesses a partir do dia da interpelação. Veja-se 
Angel. in §. fuerat, Instit. de actio.; sobre isto vê o texto cum ibi traditis em l. Si ex legaticam, ff. de verb. 
oblig. Quando na promessa não se indica o dia do pagamento, nem ocorre interpelação, podes ver 
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II. Provará que por virtude do tal concerto e promessa ele, A., casou171 
com a dita ff., filha do R., segundo preceito da madre Santa Igreja, e 
há dois anos que vivem ambos de umas portas adentro, sustentando 
ele, A., as cargas do matrimónio, sem ele, R., lhe querer pagar o tal 
dote, sendo por muitas vezes requerido, sem contenda de juízo. 

[III]. Provará que de tudo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e o R. ser condenado que pague ao A. o dito dote 
com os frutos e interesse172, e custas.

Libelo na ação do engano de mais da metade do justo preço173

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que haverá dois anos que ele, A., vendeu ao R. uma sua 
quintã que está em tal parte, que parte com ff. e ff., por vinte mil 
reais. A qual venda houve efeito, e se fez disso escritura, que está 
em poder do R., e por isso a não apresenta174.

II. Provará que a dita quintã vale e valia ao tempo175 da dita venda, que 
há ora os ditos dois anos, quarenta e cinco mil reais, segu[ndo]176 

se se devem os frutos e interesses em Angel. in §. Fuerat supra alleg., e Doct. in l. finale, §. Além disso vê 
c. de iur. Dot., e l. de diuisione, ff. solut. matr., et ibi Doct. modernis». (G)

171 «É necessário que se declare e se prove isto para que o autor tenha direito a esta ação. Porque a 
promessa de dote implica a condição tácita seguinte: que o matrimónio se leve a efeito, de acordo 
com l. Non enim et in l. Promittendo, ff. de iur. Dot.». (G)

172 «Podes verificar se se devem interesses e juros e cabem nesta ação, de acordo com o direito civil e 
sem dúvida, em l. insulam, §. usuras, ff. sol. mat. Vê também o que se deve determinar, de acordo com 
o direito canónico, em relação a alguém que esteja em pecado, num processo civil, em Bar. et Iohan. 
de Imol. Na referida l. Insulam, §. Usuras. Vê também o texto de Doct. in c. Salubriter, e c. Conquestus de 
usur., e Cyn., Bal. e Sal. in l. unica, §. Ex actio., c. De rei uxori actio.». (G)

173 «Vê em que contratos pode ter lugar esta ação em tex. de iur. in §. , assim como tudo o que se diz em 
tit. 30, l. 4 ord., e Doct. in l. 2, c. de rescin. vend. Deves dizer o que ocorre na transação, tal como indica 
Bártolo em l. Si quiscum aliter, de verbo Oblig.; embora Ias. e outros sustentem o contrário, e a favor 
desta opinião se pronuncia d. §., assim como cum gl. in l. Cum postea quam, c. de pactis». (G)

174 «Toma nota de que, quando se faz menção de uma escritura numa declaração, ela se deve apresentar 
de acordo com a lei régia; no entanto, isto não procede quando tal escritura está em poder da parte 
adversária, como aqui. Veja-se Abb. in c. 1 de probat., e Bar. in l. Si legatum, ff. de edendo». (G)

175 «Toma nota de que deves referir necessariamente no libelo o preço aproximado no tempo da venda, 
tanto nas declarações como na prova, e não serve o que valia antes ou depois da venda, de acordo 
com o texto da lei Si voluntate, c. de rescind. vend., e também os Doctores, que deves consultar em l. 2, 
c. no mesmo título». (G)

176 Em XXX: segum.
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comum preço177 e estimação. E ele, A., lha deu por os ditos vinte 
mil reais, no que foi e é enganado em mais da metade do justo 
preço. E ele, R., é obrigado a suprir-lhe o dito engano, ou a tomar 
seu dinheiro e alargar-lhe a dita quintã. O que não quer fazer sem 
contenda de juízo.

III. Provará que de tudo o sobredito é pública voz e fama. 

Pede recebimento e ele, R., ser condenado que alargue e abra mão e 
restitua ao A. a dita quintã, e receba seu dinheiro, ou lhe supra e pague178 
o dito engano, que são xxv mil reais, com as custas. 

Libelo na ação redibitória179

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que há vinte dias que o R. vendeu ao A. uma sua azé-
mola180 murzela por preço de xx cruzados. E da tal venda ele, 
A., pagou um cruzado de sisa da sua parte, e ele, A., houve a dita 
azémola, e o R. recebeu dele os ditos xx cruzados. E nisto isto 
não há dúvida.

177 «Toma nota de que o valor da propriedade se pode estimar de diversas maneiras. Em primeiro 
lugar, pode-se provar que, de tal propriedade, normalmente se recolhem determinada quantidade 
de frutos e que, em tal local, o fruto corresponde a determinado lucro e estimativa. Em segundo 
lugar, mediante declaração jurada de peritos, como em l. Hac aedictalim, §. His illud, c. de secum. Em 
terceiro lugar, mediante subasta, se esta for feita durante vários dias, e se ofereça maioritariamente 
um preço determinado: sobre isto vê Angel. in §. Si quis agens, Instit. de actio., quemmonino vide, et Bar. 
et Doct. in l. Precia rerum, §. finale, ff. ad l. Falcidiam, et Doct. in l. 2, c. de rescind. venditione». (G)

178 «Bártolo louva esta conclusão e a sua forma na referida lei 2 supra alleg. Não faz falta neste caso 
apresentar um preço. Se a conclusão, porém, não for feita desta maneira, mas apenas por forma a 
obter a condenação à restituição do bem e a receber o preço justo, o libelo realizar-se-á corretamente: 
pode-se assim conceder ao vendedor a possibilidade de restituir o bem mediante a compensação 
do preço justo, como se indica na referida lei 2, c. de rescind. vendit.». (G)

179 A ação redibitória é a que decorre da existência de um vício redibitório, ou seja, um vício oculto 
no bem objeto do contrato, que o comprador desconhece e não pode verificar no momento da 
compra. O vício do objeto reduz o seu valor ou torna-o inútil para o comprador.

180 «Esta ação tem lugar para bens móveis, por exemplo, quando se vende um cavalo ou outro animal, 
como na lei 1, ff. de aedit. Dá-se também para bens imóveis, por exemplo, se me venderes uma pro-
priedade, que produz uma erva pestífera, como na lei finale, §. Praedium, et ibi Bal. et Sal., c. de aedil. 
actio. Da mesma maneira, quando se vende uma propriedade que tem maus vizinhos, o vendedor 
deve declarar isto; não o fazendo, é sujeito a ressarcir o comprador, como consta em gl. in l. Quod 
saepe, §. finale, ff. de contr. emp. Também cabe esta ação em relação a bens, como quando se vendem 
carnes insalubres, de acordo com l. 1, §. 1, ff. de ardilit. aedit.». (G)
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II. Provará que, ao tempo que ele, R., vendeu a ele, A., a dita azémola, 
e já dantes era, como hoje em dia é manca181 da perna direita de 
dois esparavões antigos e velhos. O que ele, R., nunca declarou182 
a ele, A., pelo que é obrigado a tomar sua azémola e a tornar ao A. 
o preço que dele recebeu com o cruzado da sisa183, o que não quer 
fazer sem contenda de juízo.

III. Provará que o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e o réu ser condenado que tome sua azémola e torne 
e pague ao A. os ditos xx cruzados, com mais o cruzado da sisa, e com 
as custas.

Libelo na ação quanto minoris184

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que o R. haverá sete meses que vendeu ao A. um seu cavalo 
castanho por preço de l cruzados. O qual cavalo ao tempo da tal 
venda era e é rebelão185, o que ele, R., não declarou186 ao tempo da 
venda, e isto é notório.

181 «Toma nota de que esta ação, quando diz respeito a um cavalo cego ou doente, apenas pode ter lugar 
num período de um mês, a partir do tempo da venda, de acordo com o texto do direito régio, em §. 1, 
tit. 16, lib. 4 ord. Para outros defeitos, porém, permite-se um período de seis meses úteis, de acordo com 
l. Sciendum, §. na parte final e com l. Aediles, ff. de aedil. aedicto. Cabe a ação até um ano útil, de acordo 
com l. Sciendum, §., no final supra alleg.; sobre isto vê Bal. em l. 2, c. de aedilit. actio. O que está no limite 
é devolver um cavalo por causa de um defeito do arnês – o que se pode fazer – como consta na lei 
Aediles, §. vendendi, ff. de aedilit. aedit. Nesse caso, deve-se devolver num período de quarenta dias úteis, 
de acordo com a lei Aediles supra alleg. Toma nota do que se diz sobre isto em l. reg. supra alleg.». (G)

182 «Toma nota de que o vendedor tem obrigação para com o comprador tanto se tinha conhecimento 
do defeito ou o ignorava, como consta principalmente em 1, §. Causa huius aedicte., ff. de aedil. aedict. 
O que põe um limite é o defeito ser manifesto: nesse caso não tem obrigação, como consta na lei 
Ea quae commendandi causa, §. 1, ff. de contra. empt., et in l. Quaeritur, §. finale, ff. de aedil. aedict.». (G)

183 «O vendedor também tem obrigação no que diz respeito ao seguinte: no caso de um tributo que 
deveria ser saldado com o vendedor mediante a venda, como consta na lei Aedil., §. finale, cum l. 
Sequenti, ff. de aedil. aedi. Igualmente também é obrigado a restituir, após o julgamento, as despesas 
à exceção das despesas de alimentação, porque com o uso se compensam, como consta em l. Quasi 
nolit, ff. eodem titulo. Sobre as obrigações do comprador vê o texto principalmente em l. Aediles etiam 
ff. de aedict., et ibi Doct.». (G)

184 Pela actio quanti minoris o comprador de um bem pede a redução do preço do mesmo, em face do 
defeito de que o bem padece.

185 «Esta é razão suficiente, porque um cavalo rebelão pode ser devolvido, de acordo com Baldo em 1, 
c. de aedil. actio. Igualmente se for escouceador, neste caso não cabe a ação redibitória mas esta ação 
quanto minoris, como consta em gl. in l. Bouem, ff. de aedilit. aedicto.; sobre isto vê também Doct.». (G)

186 «Toma nota de que nesta declaração o vendedor deve estar isento de toda a fraude e dolo e não é 
suficiente dizer: “Vendo-te este cavalo por ser pouco saudável, ou porque é todo defeituoso”; mesmo 
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II. Provará que, por o dito cavalo assim ser rebelão, valia ao tempo e 
vale hoje em dia menos xx cruzados; e se ele, A., o soubera187, não 
dera por ele xxx cruzados; pelo que ele, R., é obrigado tornar ao A. 
os ditos xx cruzados. O que não quer fazer sem contenda de juízo

III. Provará que de tudo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e o R. ser condenado que dê e torne ao A. os di[tos] 
xx cruzados, e custas.

Libelo na ação quod metus causa188

Diz como o A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em 
tal. E se cumprir.

I. Provará que, pertencendo ao A., como pertencem, umas casas sitas 
nesta cidade, que partem com ff. e ff., haverá dois anos que, acer-
tando-se o A. em casa do dito R., saltaram com ele, A., quatro pes-
soas189 armados e tomaram a ele, A., as mãos, pondo-lhe as espadas 
nos peitos, dizendo que se não fazia carta de venda ao R. das ditas 
casas, que o haviam de matar, pondo-o em obra. Por cujo medo, 
que cabia em qualquer constante190 varão, ele, A., lhe fez carta de 
venda das ditas casas por cem cruzados, valendo cc191, contra sua 
vontade, pelo que é nula.

que apenas tenha um defeito, mesmo assim deve-se especificar expressa e especificamente o defeito, 
sem usar palavras obscuras: se assim não for, o vendedor deve obrigação, como sustentam Bal. et Sal. 
in l. 1, c. de aedil. Actio. Também Baldo in l. Pascisci, ff. de pactis, e Ang. e Io. de Imola in l. Si quis cum aliter, 
ff. de verb. oblig. Sobre isto vê igualmente o texto da lei Ea quae commendandi, ff. de contra empt.». (G)

187 «Esta ação diz respeito precisamente a facto de o comprador não comprar se souber do defeito ou 
doença do referido animal, como consta no texto e em Doct. in dicta l. 1, §. , na parte final juntamente 
com a lei seguinte ff. de aedilit. aedict.». (G)

188 Ação por causa do medo.
189 «Toma nota de que, nesta ação por causa do medo, não é necessário assinalar a pessoa determinada 

que provocou o medo, é suficiente, pelo contrário, falar desse medo sem designar uma pessoa, 
como aqui. A razão é que, muitas vezes, como é sabido, tal medo é provocado de noite e, portanto, 
é tolerável a ignorância da pessoa. Veja-se particularmente o texto Si cum exceptione, §. In hac, et ibi 
gl., ff. quod met. caus., e Ang. e Johan. de Plat. in §. Quadrupli, Instit. de actio.». (G)

190 «Nesta ação, é necessário que o medo seja tal que possa afetar qualquer varão firme, por exemplo, 
o medo de ser morto, torturado ou similar; tudo isto deve ser submetido ao arbítrio do juiz, como 
se explica no fim da lei 1, juntamente com a lei seguinte c. Quod met. caus., assim como na lei Inter-
positas, c. detransactio, e em gl. c. Cum dilectus, eodem titulo. E neste caso valem mais duas testemunhas 
presenciais, do que mil por espontânea vontade, como sustenta Inn. in c. Sup. hoc, de renun., et Bal. in 
l. Si quis in hoc genus, c. de epis. et cleri.». (G)

191 «É muito útil que se alegue e se prove este ponto, porque, se o bem é de um valor elevado e se vende 
por pouco, simplesmente uma vez provado isto, se presume coação e o contrato fica rescindido; 
no caso de ocorrer outro estado de ânimo juntamente com o medo, vê Ad. d. §. Quadrupli supra alleg., 
allegans Bar. in l. Interpositas supra alleg.». (G)
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II. Provará que ele, R., se empossou nas ditas casas e há os ditos dois 
anos192 que leva os frutos delas por o dito título nulo indevidamente, 
não as querendo alargar ao A. sem contenda de juízo.

III. Provará que de tudo o sobredito, etc.

Pede recebimento e o réu ser condenado que abra mão e restitua ao 
A. as ditas casas, com os frutos193 e interesse de ferido ao A. acerca 
disso juramento in litem194, e receba os ditos cem cruzados que ele, A., 
deposita195 neste juízo, fazendo as mais pronunciações necessárias, 
com as custas. 

Libelo na ação de dolo

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que haverá um mês que, convidando o R. ao A. que fosse 
cear com ele, na dita ceia ele, R., por dolo196 e engano deu a beber 
ao A. certo vinho com confeitado com certos materiais com que 
embebedou197 ao autor, e logo o induziu e fez que lhe vendeu 
um seu escravo chamado António, por dez cruzados, por dolo.  

192 «Tem em conta que, se esta ação ocorrer num período de um ano, dá-se [o prazo] em quádruplo, e 
após um ano, dá-se [o prazo] simples, como aqui, de acordo com a lei Si cum except., §. Post annum, ff. 
quod met. caus. No que diz respeito à forma do libelo quando se dá em quádruplo, vê Bar. in l. finale 
cum except., §. haec autem actio, ff. eodem titulo». (G)

193 «Nesta ação cabem os benefícios obtidos e aqueles que se poderiam obter, como consta em gl. sing. 
qui ponit alios casus in l. Sed et partus, in ver. Oportet, ff. Quod met. caus.». (G)

194 «Nesta ação deve-se prestar juramento perante o juiz no caso de ser solicitado pelas partes, de outra 
maneira não, como sustenta Flor. in l. Arbitrio, ff. de dolo, do qual toma nota». (G)

195 «Isto é necessário, de acordo com o texto da lei Tertia, c. Quod metus causa, et ibi gl. et Doct.». (G)
196 «Tal dolo prova-se mediante alegações preliminares, suasórias, exortatórias e semelhantes, como 

consta em gl. et ibi Bar. in l. Apud Celsum, in vers. Decipiendi, ff. de doli except. Prova-se também mediante 
indícios evidentes, como consta no texto da lei Dolum, c. de dolo; não são suficientes indícios leves, 
de acordo com Bar. et Doct. l. Dolum supra alleg.». (G)

197 «O dolo prova-se e presume-se por esta razão, como sustenta expressamente Bal. et Sal. in d. l. Dolum. 
Igualmente acontece se te prognostico algo mentindo, como sustenta Bar. in dicta l. Dolum supra alleg. 
Facit tex. in l. Si quis affirmauerit. Et ibi gl. et Doct. et in l. Quod venditor, ff. de dol. Vê quando se presume 
dolo, tanto no que diz respeito a coisas realizadas e feitas como nas omissões e negligências, e vê 
também o que se refere as permissões e proibições em Doct. maxime per Bar. in dicta l. Dolum, et Flor. 
in l. Quotiens, §. Qui dolo, ff. de probat., et in l. 1 et ibi Bar., ff. Si quis test., lib. ess., et in l. 1, c. de sicarius. Vê se 
o dolo que dá causa a um testamento anula este testamento em Bal. in l. Si frater, c. qui testam. fecere 
poss. Vê igualmente o texto relativo ao dolo na lei ou na condição da pessoa, em l. 1, ff. de dol. except., 
et ibi gl. et Bar. in l. Omnes populi, ff. de iustit. et iur. Vê também o relativo ao dolo no casamento em l. 
Adiuo Pio et ibi gl., ff. de ritu nu., et Abb. in c. Dilecti, de emptio. et vend.». (G)
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O que lhe não vendera, se ele, R., assim o não enganara, pelo que 
a tal venda é nula.

II. Provará que por a dita nula e fraudulosa venda se empossou ele, R., 
do dito escravo indevidamente, não o querendo a largar e restituir 
ao A., sendo requerido, sem contenda de juízo.

III. Provará que de tudo o sobredito, etc. 

Pede recebimento e a dita venda ser declarada por nula198 e o R. ser 
condenado que dê e restitua ao A. o dito escravo, com as custas.

Libelo na ação ad exhibendum199

Senhor juiz

Diz como o A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em 
tal. E se cumprir.

I. Provará que que ele, A., arrendou ao R. uma sua vinha, que parte 
com ff. e ff., por certos anos e certa pensão de que ora não é acor-
dado, de que se fez escritura entre ele, A., e R.200, a qual ele, R., 
tem em seu poder201 e a nega e não a quer exibir ao A., para que a 
veja e saiba o que lhe deve pagar, sendo para isso requerido, sem 
contenda de juízo. 

II. Provará que de tudo o sobredito é pública voz e fama.

198 «Isto é verdadeiro se o enganado assim o quiser; pelo contrário, se preferir manter o contrato, vê 
gl. not. ab. in l. Eleganter, ff. de dolo, et ibi Bar. E este dolo deve ser de tal natureza que possa enganar 
ao mais prudente dos homens, como sustenta Inno. in c. Cum dilectus, o qual deves tomar nota, além 
do relativo à causa por medo». (G)

199 Acção para exibição de um documento.
200 «Tem em consideração que, neste caso, porque esta escritura é comum, o réu tem de a mostrar, 

como consta no texto e em gl. ibi, et Doct. in l. finale c. de aedendo, e considera que esta ação não 
apenas cabe ao dono ou quase dono, mas também ao antigo possuidor, ou aquele que tem algum 
interesse, como consta em l. 3, §. Consta também na lei subsequente, ff. ad exhibendum. E tem em 
consideração igualmente que o juiz, antes de mais nada, examinará sumariamente se o autor 
tem uma causa justa para solicitar a exibição ou não, como consta na referida lei 3, Eleganter, ff. 
ad exhibendum». (G)

201 «Esta ação dá-se contra o possuidor e contra quem simplesmente trata de um bem ou o tem na sua 
guarda, e contra todo aquele que tem o poder de exibir esse bem, como consta na lei Celsus, ff. ad 
exhibendum. No caso de o réu não o exibir a mandado de um juiz, será obrigado a prestar juramento, 
como consta em l. Non ignorabit, c. Ad exhibendum». (G)
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Pede recebimento e o R. ser condenado202 que exiba em juízo a dita 
escritura, para que o A. a veja e saiba o que lhe há de pagar, fazendo 
as mais pronunciações necessárias, com custas.

Libelo super possessorio in interdictu unde vi203

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que entre os mais bens de raiz que a ele, A., pertencem, 
de que está em posse, bem assim é tal e tal terra, sita em tal parte, 
que parte com ff. e ff., da qual ele, A., está em posse204 pacífica de 
uns x, xv, xx anos, lavrando-a e desfrutando-a por si e as pessoas 
que de sua mão205 a traziam sem contradição.

II. Provará que, estando ele, A., assim em posse, o R. em um dos dias 
do mês de maio206 próximo passado se meteu por força na dita 
terra, lavrando-a, e privou207 a ele, A., de sua posse por força, não 
querendo desistir da tal força sem contenda de juízo.

202 «Tem em consideração que a sentença ditada sobre esta ação não permite a exceção da coisa julgada 
em reivindicação, de acordo com l. 1, c. no mesmo título». (G)

203 Ação de reivindicação da posse de uma propriedade.
204 «É requisito necessário que o autor esteja na posse da propriedade no momento em que é privado 

da mesma, como consta em l. 1, §. Interdictum, ff. de vi et vi arm. Isto aplica-se se a possuir em justiça, 
ou pela força ou clandestinamente ou de forma precária, como consta em l. Sed si viar mata, ff. de vi 
et vi arm. A este possuidor não se lhe pode objetar a exceção de domínio, como consta em l. Si quis 
ad se fundum, c. ad Iul., de vi. pluui, et Bar. in l. Naturaliter, §. Nihil conue., ff. de acquir. poss., et in §. tit., lib. 
3, ord. Entenda-se: a não ser que o expoliado afirme que se conhecia o domínio, o qual se presume 
alegando isto no processo: “porque na altura se conhecia”, como sustenta Bar. in l. 1, §. Sed si his in 
fine, ff. de nou. oper. nunt., et est tex. in c. 1, de restitutione spoliarum». (G)

205 «Vê se o espoliado se encontra na posse da propriedade ele próprio ou mediante um administrador, 
um feitor ou mediante colonos. Com efeito, se o colono for espoliado, será semelhante a ser espoliado 
o dono, de acordo com l. 1, §. Quod seruus, et §. Non autem, ff. de vi ar., et Bar. in 1, §. Siue autem, ff. eodem 
titulo». (G)

206 «Neste interdito deve-se inserir o ano e o mês, tal como acontece quando se trata de uma ação de 
carácter criminal, de acordo com Bártolo em l. 1, §. Siue autem, et §. Rectissime, ff. de vi ar., e deves ter a 
precaução de inserir o verdadeiro tempo da espoliação: porque se indicas um e provas outro deves 
dar-te por vencido, de acordo com Bártolo em l. Denunciasse, §. Quid tamen, ff. de adulter. quem vi.». (G)

207 «É requisito necessário neste interdito o facto de ter sido espoliado, de acordo com l. Si quis ad se 
fundum, et ibi Sal. Co. ad l. Iul., de vi plu. e, nesse caso, o espoliado deve ser, antes de mais, restituído, 
não apenas no caso de ter sido espoliado pela força por outrem, mas também se o for mediante 
autorização legal ou decreto inválido de um juiz, como se lê em l. Meminerint, Co. unde vi, et Bar. in 
l. Sequitur, §. Si fundum, ff. de Usucap., e tem e consideração que este interdito não se aplica apenas 
contra quem levou a cabo a expropriação mas também contra aquele que a mandou fazer ou contra 
aquele que foi cúmplice, de acordo com l. 1, ff. de vi ar. Vê o que há de fazer o dono no caso de ser 
espoliado pela sua família ou pelo seu filho ou pelo seu administrador em l. 1, §. Quod igitur, et §. Si 
filius, et ibi Doct., ff. de vi». (G)
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III. Provará que de tudo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e ele, A., ante todas as coisas ser restituído à sua 
posse pacífica da dita terra, condenando ao R. que lha restitua, com os 
frutos da indevida ocupação, e custas.

Libelo in interdictu uti possidetis208

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que entre os bens de raiz que a ele, A., pertence e de que 
está em posse bem assim é tal vinha209, sita em tal parte, que parte 
com ff. e ff., da qual ele, A., está em posse210 há xxx anos e mais 
tempo, lavrando-a e desfrutando-a como coisa sua.

II. Provará que estando ele, A., assim em posse da dita vinha, haverá 
xv dias que o R. perturba211 e inquieta a ele, A., na posse da dita 
vinha, nem querendo a ele, A., deixar cavar212 a dita vinha, nem 
desistir da tal perturbação, sendo requerido, sem contenda de juízo.

208 Pelo interdito retinendae ou uti possidetis, o autor demanda que seja defendido em sua posse e interdito 
o réu da perturbação dessa posse, prestando este a caução de não mais a perturbar. Cf. Pascoal José 
de Melo Freire, Instituições de direito civil português, Boletim do Ministério da Justiça, n.º 168, p. 130.

209 «Este interdito para a proteção da posse aplica-se quando se perturba a posse de um bem imóvel, 
como consta em l. 1, ff. em ambos os supostos. Mas nos dias de hoje estes dois interditos estão 
equiparados, como consta na referida lei 1, supra alleg. No caso da serventia, ocorre causa descontínua 
e não cabe este interdito, mas cabe o de servidão de passagem e do ato comprovado. Isto compete 
quando alguem passa pela propriedade de outrem, pelo menos durante trinta dias, mesmo que 
descontínuos, no ano imediatamente anterior, porque, se for proibido, se aplica este interdito; 
assim se encontra em l. 1, ff. de Itin. actuque priu.». (G)

210 «Este interdito cabe ao possuidor, tanto se possui de forma civil ou natural, de acordo com l. 1, et 
ibi Bar., ff. uti poss.; a não ser que possua de forma violenta, clandestinamente ou em precário, como 
se vê na referida l. 1, §. perpetuo, et in l. 1, c. eodem titulo. Donde, se alguém estiver na posse de algo 
para a guardar, não tem direito a este interdito, porque a não possui, como se vê em l. Si duo, §. 
creditores, ff. uti poss.». (G)

211 «Este interdito contra quem perturba pode-se consultar em l. Si duo, §. Si vicinus, ff. eodem titulo». (G)
212 «Tem em consideração que o autor deve indicar a qualidade da perturbação, que é multíplice, como 

se vê em l. Vim facit, ff. de vi ar. De que maneira convém fazer, vê em Bar. in l. 1, §. Interdictum, ff. Uti 
poss. Quando o autor e o réu afirmam ser possuidores, verifica quem o pode provar mediante mais 
e melhores testemunhas, como se diz em l. hoc carmen, ff. de testibus. No entanto, se as testemunhas 
de um e outro forem equivalentes em número e dignidade, nesse caso vencerá quem provar a posse 
desde mais antigo, como em c. Licet causam de prob. A não ser que o segundo possuidor prove que ele 
possuía com o conhecimento do adversário, como em l. 1, §. Arist., ff. de aqua quotid. et aesti. Mas, se 
ambos provam de igual maneira a posse, nesse caso, vence quem mostra o título de propriedade. 
E se ambos mostrarem título, o juiz deve dividir a propriedade; sobre o qual vê em Bar. in l. 1, §. Si 
duo, ff. Uti poss., et per Ang. in §. Quadrupli, Instit. de actio.». (G)
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III. Provará que de tudo é pública voz e fama.

Pede recebimento e declare a ele, A., por justo possuidor, condenando 
ao R. que desista de tal perturbação, e lhe mande com pena que mais 
o não perturbe, e que dê para isso caução213, e o condene no interesse 
que ele, A., estima em x cruzados, e custas. 

Libelo in interdicto ad hipiscendae [possessionis]214

Senhor juiz

Diz como A., ff, morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que ele, A., é irmão legítimo de ff., e por tal foi sempre 
havido e conhecido. O qual ff. se faleceu da vida presente sem fazer 
testamento215 e sem deixar outro nenhum parente mais chegado 
que o A., pelo que lhe ficou por seu legítimo herdeiro, e como tal 
aceitou216 sua herança.

II. Provará que o dito ff. tinha e possuía tal quintã, sita em tal parte 
que parte com ff. e ff., e assim outros muitos bens de raiz que o R. 
traz e possui217, dos quais ele, A., deve ser metido em posse, como 
herdeiro que é. E ele, R., o contradiz. Do que não quer desistir, 
sendo requerido, sem contenda de juízo.

III. Provará que de tudo é pública voz e fama.

213 «A tal caução deve ser com garantia fidejussória, como explicam Doct. in l. 1, ff. eodem titulo, mas esta 
caução não se usa neste reino, nem costuma ser pedido nos libelos». (G)

214 O interdito adipiscendae ou hipiscendae é concedido aos herdeiros testamentários e/ou legítimos, 
consoante a herança seja testamentária ou legal, para adquirirem a posse dos bens da herança. Cf. 
Pascoal de Melo Freire, Instituições de Direito Civil Português, op. cit., p. 133.

215 «Este interdito compete tanto ao herdeiro sem testamento como com testamento, como acontece 
neste texto e como se vê em Sal. in l. 2, c. quorum bonorum, et tenet Bar. in l. finale, c. de aedict. Diu. Adr. 
tol. Neste interdito, não se pode reavistar a questão do domínio, como nota gl. in l. 1, in ver. Resti-
tuas, ff. quorum bonorum. Isto diz respeito a um interdito sumário, no qual não se pode contrapor 
nenhuma exceção que demande ulterior indagação, de acordo com l. Ille a quo, §. Si de testamento, 
ff. ad Trebelli. Donde, neste interdito é suficiente a prova sumária e presumida, como afirmam Bar. 
et gl. et omnes Doct. in l. 1, c. quorum bono. É, com efeito, suficiente que se afirme que é herdeiro, seja 
com testamento ou sem, ou seja filho ou parente. Tem, porém, em consideração que, embora este 
interdito seja sumário, se deve entregar mesmo assim um libelo, e que a lide pode ser contestada, 
como nota Bar. in l. finale, c. de aed. diui. Adri. tollen. ver. sumus». (G)

216 Em BDMII151: acertou.
217 «Vê este interdito contra quem está na posse de uma propriedade, a favor de herdeiro ou possuidor, 

que determina que a possui dolosamente, em Bar. in dicta l. finale, ver. Item oppono». (G)
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Pede recebimento e ele, autor, ser metido na posse de todos os bens de 
raiz que por morte do dito ff. ficaram218, e o R. ser condenado que lhe 
entregue a posse deles, com os frutos da indevida ocupação, e custas.

Libelo de injúria civelmente intentad[a]219

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que estando ele, A., aos x dias do mês220 de maio da pre-
sente era de mdxlv anos, na praça desta cidade221, sem fazer por 
onde, injúria houvesse de receber, o R., com ânimo e intenção de 
injuriar222 a ele, A., arremeteu a ele na dita praça com uma espada 
que trazia, com a qual deu a ele, A., uma ferida pela cabeça223, rota 
e sanguenta.

II. Provará que ele, A., é escudeiro fidalgo224 de nobre geração e abas-
tado dos bens temporais, pelo que não quisera que lhe fora feita a 
tal injúria por duzentos cruzados225, os quais quisera antes perder 
ele, A., de sua fazenda, ou deixá-los de ganhar226, que assim receber.

218 «Este interdito diz respeito a todas as coisas que estavam nos bens do defunto, tanto as que estavam 
na sua posse direta no tempo da sua morte como as que não estavam. Vê como deves promover a 
ação sobre estes bens ou a exceção em Bar. in l. 3, circa finem, c. quorum bonorum, quem omnino vide». (G)

219 Em BDMII151: intentado.
 Ação por injúrias, ou seja, que resulta de uma ofensa à integridade física ou moral do autor da ação.
220 «Deve-se indicar necessariamente no libelo o tempo em que se cometeu a injúria: não se deve indicar, 

porém, o dia, a não ser que seja solicitado pela parte, como sustentam Bar. et Doct. in l. Libellorum, ff. 
de accusat., et in l. iniuriarum, l. 2, et in l. Praetor edixit, ff. de iniur., Alex. de Imol. in l. 1, ff. de aedend., et in 
consilijs suis cons. 290». (G)

221 «Deve-se indicar necessariamente no libelo o local onde se cometeu a injúria, como sustenta Bar. 
in dicta l. Iniuriarum supra allegata, et Bal. et Frand. de Aret. in l. Aedicta, c. de aedend.». (G)

222 «Estas palavras, isto é, que o fez com ânimo e intenção de injuriar, não são necessárias, de acordo 
com Ang. in l. Se isto não convencer, vê c. de iniur., et Ias. in principio Inst. de actio., licet Cyn. in dicta l. 
Se não convencer, sustenha-se o contrário». (G)

223 «Tem em consideração que, se a injúria for corporal, se deve indicar em que parte do corpo se 
infringiu, porque se pune mais aquela que está na cara do que noutra parte do corpo, como sustenta 
Sal. post Iacob. Butr. quem refert in l. Atrocem, c. de iniur.; o mesmo sustenta Iason. in l. principio Instit. de 
actio., n. 5». (G)

224 «Deve-se indicar no libelo a condição da pessoa injuriada e o seu estatuto, como se vê em l. Atrocem 
et ibi Doct., c. de iniur.». (G)

225 «Neste libelo deve-se solicitar a estimação determinada da penalização pela injúria, segundo Ang. 
in principio Instit. de actio., licet gl. et Doct. sunt varij in l. iniuriarum, et in l. Praetor edixit, ff. de iniur.». (G)

226 «Tem em conta que nesta estimação pode haver resposta em relação ao lucro ou também se poderia 
aumentar a cifra, donde podemos dizer: “não quereria eu lucrar desta maneira”, ou então “quisera 
perder antes esse dinheiro do que sofrer tal injúria”, de acordo com Bar. in dicta l. Iniuriarum supra 
allegata, et Saly in l. Actionem, c. de iniur.». (G)
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III. Provará que de tudo é pública voz e fama.

Pede recebimento e o R. ser condenado nos ditos duzentos cruzados para 
ele, A., em que estima sua injúria, salva vossa judicial taxação227. O que 
pede na melhor via e forma que pode, e sobretudo justiça, com custas. 

Libelo sobre a ação legis aquiliae228

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que, tendo ele, A., uma sua229 azémola murzela, haverá um 
mês230, pouco mais ou menos, que o R. lha matou231 em tal parte, 
onde a trazia.

II. Provará que a dita azémola valia dês um ano dantes que o réu a 
matasse dez mil reais, segundo comum estimação, o que o R. é 
obrigado a pagar ao A. O que não quer sem contenda de juízo.

III. Provará que de tudo é pública voz e fama.

Pede recebimento e o R. ser condenado que pague ao A. os ditos x mil 
reais, e se o negar232 o condene no dobro do dito dano, e nas custas. 

227 «Tem em conta que a estimação da penalização desta injúria deve sempre incluir as taxas judiciais, 
de acordo com Ang. in principio Inst. de actio. Vê que palavras se consideram injuriosas em Bar. in l. 
Item apud labeonem, §. Praetor. de iniur., et in l. 3 de lib. et posthum., et in l. Turpia. et ibi Ias., ff. de leg. 2». (G)

228 Através desta ação, que tem origem na lei Aquília do direito romano, quem tiver sofrido um 
dano tem direito a ser ressarcido. O direito romano prevê que a vítima tenha direito a obter uma 
indemnização igual ao valor mais elevado obtido pela coisa destruída ou danificada.

229 «Tem de ser dito isto porque esta ação apenas se concede ao dono, como se vê em l. Idem mela, §. 
Legis, ff. ad l. Aquil. Deve ser o dono verdadeiro e não um mandatário, como acontece no caso do 
legatário antes da elaboração do testamento, como consta em l. Arbitrio, §. Si dominum, ff. de dolo, et in 
l. huic scripturae, ff. ad l. Aquil. Concede-se também ao dono útil, como o enfiteuta, e ao superficiário: 
como se lê em l. Cedere, §. 1 et 2, et ibi nota ff. arbor. furt. cess.». (G)

230 «Nesta ação da lei Aquília, não é necessário indicar o tempo e o local do delito, como se vê na lei 
Idem Neracius, in fine, et ibi Bart., ff. ad l. Aquil.». (G)

231 «Tem em conta que, quando a morte é segura, como acontece neste libelo, cabe o primeiro capítulo 
da lei Aquília, e há que determinar quanto valia a coisa durante o ano anterior; o segundo capítulo 
cabe quando alguém não mata mas provoca feridas num servo ou num quadrúpedo, ou os agride de 
outra maneira, e nesse caso há que determinar quanto valia no período dos últimos trinta meses, 
como se diz em Inst. ad l. Aquil. in principio, et in §. Tecio capite, eodem titulo». (G)

232 «Como se lê na lei Contra negantem, c. Ad l. Aquil., se isto não se solicita, não poderá seguir-se a 
condenação no dobro. Assim se vê em Bal. in dicta l. Contra negantem. E vê de que maneira se deve 
redigir um libelo contra quem assalta uma floresta em l. 1, c. ad l. Aquil. vide ibi Bal. et Specul. de iniurijs, 
et damno dato, §. 1». (G)
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Libelo na ação noxali233

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra ff., R., morador em tal. 
E se cumprir.

I. Provará que, tendo e possuindo, como ora tem e possui, o R. um 
seu escravo234 por nome António, haverá dois meses que o dito 
escravo saltou com Miguel, escravo do A., e lhe deu uma cutilada 
na cabeça, aberta e sanguenta, e nisto não há dúvida.

II. Provará que ele, A., na cura do dito seu escrauo e nas mezinhas e 
dias esteve em cura que não pôde trabalhar: ele, A., gastou e recebeu 
de perda x cruzados, os quais ele, R., é obrigado a pagar ao A., ou 
lhe dar o dito escravo235 o que não quer fazer sem contenda de juízo. 

III. Pede recebimento e o R. ser condenado que lhe dê os x cruzados, 
ou o escravo236, e custas. 

Libelo contra vocantem in ius sine venia237

Senhor juiz

Diz como A., ff., morador em tal parte, contra. ff., R. morador em tal. 
E se cumprir.

233 A ação noxal é criada no direito romano e é aplicada aos danos causados por escravos ou menores 
que se encontrem debaixo do poder de um proprietário ou do pater. O pater é responsável pelo 
dano, uma vez ter sido cometido por um escravo e não por um homem livre, pelo que, através 
desta ação, pode entregar o escravo ao lesado de forma a não ter de suportar a indemnização.

234 «Esta ação noxal move-se contra o dono verdadeiro ou putativo, de acordo com a lei Si bonae fidei, 
ff. de nox; também contra o possuidor de boa fé e má fé, como consta na lei Non solum, no mesmo 
título, sempre que tenha na sua posse tal servo, como na lei Quotiens, eodem titulo, ff. A não ser 
que tivesse deixado de possuir com dolo, como consta na lei noxal, ff. de nox. Neste caso, pode-se 
escolher: ou agir contra quem deixa de possuir com dolo ou convocar o novo possuidor. Não se 
aplica contra um credor em relação a um servo sujeito a injúrias, mas aquele que omite a defesa 
será privado do seu direito, de acordo com a lei noxal, no mesmo título». (G) 

235 «Isto é verdadeiro no caso de o dono ignorar que o seu servo delinquiu. Mas, no caso de ter tido 
conhecimento e ter podido impedir o servo, não o fazendo, o dono é obrigado a pagar e não fica 
desobrigado só com a entrega do servo, segundo a lei 1 et 2 et ibi. Flor. ff. de noxal, de quo vi. Bar. et Doct., 
in l. In illa stipulatione perte. ff. de verb. obligat. quem omnino vi.». (G)

236 «É suficiente solicitar no libelo a reparação pelo prejuízo, ainda que não se peça a entrega do servo 
por causa da injúria, como consta na lei Miles., §. Decem, et ibi Doct., ff. de re iudic. Vê por quanto 
tempo se pode dar esse poder de dispensar o servo em l. Item veniunt, §. Idem recte, et ibi Doct., ff. de 
petit. haered.». (G)

237 O libelo em que o filho só pode chamar o pai a julgamento «a não ser com vénia judicial» não existe 
na atualidade.
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I. Provará que o R., ff., é filho238 legítimo239 do A., e por tal é havido, 
nomeado e conhecido.

II. Provará que ele, R., citou a ele, A., seu pai, contra sua vontade 
por tal causa perante tal juiz, pela qual citação o demandou240 ou 
demanda no dito juízo sem pedir e impetrar licença241 do juiz do 
caso contra a devida reverência paternal. Pelo que incorreu em 
pena de cinquenta cruzados242 para o A. O que não quer pagar sem 
contenda de juízo.

III. Pede recebimento e o R. ser condenado nos ditos cinquenta cru-
zados, e nas custas. 

Libelo na ação de furto243

Senhor juiz

Diz como A., ff., contra ff., morador em tal parte. E se cumprir.

I. Provará que tendo ele, A., uma sua mula castanha, que valia x mil 
reais244, em uma sua estrebaria que tem nesta vila, que parte com 
ff. e ff., o R. em um dos dias do mês245 de janeiro do presente ano, 
sem temor de Deus e da justiça, se foi à dita estrebaria e escondi-

238 «O filho não pode chamar a julgamento o seu pai, a não ser com vénia judicial, e o mesmo se aplica 
a todos os descendentes até ao infinito, como consta na glosa e em Ioh. Fab. et Nicol. deneo pol. in §. 
Poenales, Instit. de actio. Igualmente acontece com a mãe, mesmo se é prostituta, de acordo com a lei 
4, §. finale, et in l. sequente, ff. de inius. vo., et Ias. in dicto §. Poenales, n. 53. Vê as pessoas que não podem 
ser chamadas a julgamento sem vénia em tit. 8, lib. 3 ord., et Ias., no local mencionado». (G)

239 «O mesmo se aplica ao filho natural e ao adotivo; é diferente, porém, no caso do filho incestuoso: 
porque este pode chamar a julgamento o pai sem vénia, como sustenta Imol. in l. Lutius, §. finale, ff. de 
lege 2, et est gl. unica in l. Quia semper, ff. de inius. voc.; veja-se também o caso do filho nascido tendo o 
pai duas concubinas, de acordo com Odrofre na lei Quia semper, et Imola in l. Ex facto, §. Si quis rogatus, 
ff. ad Trebell.». (G)

240 «É diferente, porém, se o filho se arrepende e não se apresenta a julgamento, porque então não 
incorre em pena, de acordo com a lei Quanuis, ff. de inius. voca. Também se se mantém na devida 
reverência a raiz de instância judicial, antes do julgamento, de acordo com tit. 8, §. Outrosi. prope 
finem, lib. 3 ord.». (G)

241 «Não é suficiente que seja chamado, se não solicita licença. Assim o sustenta Ang. per tex. ibi 1, §. 
Poenales, Instit. de actio., et Doct. in l. 1, ff. de inius. voc.». (G)

242 «Como consta em §. finale, Instit. de actio., et in dicto §. outrosi. supra allegato». (G)
243 Ação de condenação por furto.
244 «Indicar isto é útil e necessário, e ter a certeza de qual a classe de pena a aplicar, pena maior ou 

menor de acordo com a distinção da lei régia, de acordo com a l. praeses., e na l. si de interpretatione, 
ff. de poenis, de quod vide Bar. in l. Pedius, §. Diuus, ff. de incend. ruin. et naufra.». (G)

245 «Tem em conta que é necessário indicar o tempo em crimes públicos ou privados, como consta no 
texto e em Doct. in l. Libellorum in principio, ff. de accus. Igualmente acontece na inquirição especial, 
mas não na inquirição geral, de acordo com Bártolo em Libellorum, et in l. pen. et ibi glo. et Doct. et Sal., 
l. c. de accus., et Sal. l. Ea quidem, eodem titulo, et Bar. in l. 2, §. Si publico, ff. de adulter., et Cyn. in l. 1, ff. de eo 
quo certo». (G)
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damente246 lhe furtou247 e levou roubada a dita mula, pelo que é 
digno e incorreu em grandes penas.

II. Provará que de todo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e ele, R., ser condenado em as maiores e mais graves 
penas que por direito merecer248, e nas custas. 

246 «Deve-se indicar se foi escondida ou abertamente, vê l. 1, iuncta l. sequenti, ff. de furtis». (G)
247 «Tem em conta que se deve dizer simplesmente que foi furtado ou subtraído com furto; bastam 

estas palavras porque são suficientemente claras a respeito do dolo e do delito, como nota Cyn. in 
simili in l. Nec exemplum, c. de fals., et Bar. in l. Aurelius, §. Scio, ff. de liber. leg., e sustenta Angelus in §. ex 
maleficijs, Instit. de actio.». (G)

248 «Procede esta conclusão; sobre isto vê Bar. in l. Rerum amotarum, ff. rerum amotarum, et Bal. in l. Gallus, 
§. Eius, ff. de liber. et post.». (G)
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p. 43

Serenissimo Lusitaniae Principi Ioanni, Gregorius Caminha, Salutem et 
perpetua exoptat foelicitatem249.

Scientiam Iuris Ciuilis, Serenissime Principi, humano generi non solum utilem, sed per quam 
necessariam esse, nemo inficiari potest. In ea enim ciuitatum, populorum, et regnorum omnium 
libertatem, pacem, dignitatem, omnemque potestatem, tanquam in solido fundamento cons-
titutam esse, exploratum est. Nemo igitur admirari debet, quod semper antiquitas in magna 
veneratione Iurisconsultos habuit: Et quod illi apud Imperatores, et Reges tantum authoritate 
valuerunt, ut eis plerumque uniuersa Reipublicae gubernacula commissa fuerint. Nam (si 
libere veritatem loqui licet) foelix illud Romanum Imperium non minus legibus et iusticia, 
quam armis et bello alijs anteponi, et omnibus gentibus dominari meruit. Hanc scientiam, etsi 
usque adeo non sim satis assequutus, amaui tamen eam certe semper, et amo: et pro viribus 
eam colui, et colo. Quare contemplanti mihi illud Socratis dictum: Ad usum hominum caetera 
cuncta esse creata: homines vero hominum causa generatos esse: Ita ut ab officio longe illum 
esse putet, qui ad Rempublicam, et bonum commune aliquid adferre non curat. Consideranti 
simul, quantum experientia, et praxis Iuris scientiae, ac iutitiae administrandae commodet: 
quodque ipsa facit artem, secundum Aristotelem: sitque rerum magistra, secundum Maximum 
et Optimum Pontificem et quod ab ea vera interpretatio sumitur, tam iuxta recentiores, quam 
antiquos Iurisconsultos. Haec inquam, et id genus alia mihi consideranti subijt in mentem, 
ut timore detractionis posthabito hunc tractatum de forma practicae quam maxima possem 
cura, et diligentia compilarem. Quo noui causidici facile monerentur dextere formare libellos, 
lites causasque tueri: Iudices vero et arbitri easdem dirimere tempore, ac modo oportunis suas 
proferendo sententias. Adieci praeterea contractuum, et ultimarum voluntatum frequentes, 
et breues formas, nec minus utiles, quam necessarias. Non ignarus tamen hanc materiam pro 
sua diuersitate, amplitudineque alium interpretem, aliumque authorem maiori doctrina, et 
ingenio praeditum requirere: stiloque magis copioso, magisque eleganti pertractari debuisse: 
At quia ab alijs praetermissa, et quasi neglecta fuit, satius visum est, ut eam ipse qualis qualis 
sim, tractarem, quam nullus. Et quoniam is tractatus suis viribus consistere nequit, et vox 
maiorum habet, ut rerum scriptores suos libellos patronis ad id selectis commendent, ausus sum 
cum tibi, Serenissime Princeps, dedicare, tum quod in omnes es maxima beneuolentia, parique 
indulgentia, quibus eos ad virtutem, et ad labores ob eam capessendos, mire excitas. tum ob 
istam heroicam indolem, qua orbi Lusitano spem facis certissimam fore, ut splendori maiorum 
tuorum non modo non cedas, sed plurimum quoque addas. Quod ut foelicissime praestare pergas, 
Deus Optimus Maximus sua ineffabili benignitate annuat. Accipe igitur, Serenissime Princeps, 
hilari, qua caetera soles, fronte hunc libellum tuo nomini dedicatum, et egregiam mei erga tuam 
celsitudinem pietatem agnosce. Vale principum omnium decus immortale.

p. 47, nota 26: Nota quod licet de iure in capite libelli debeat poni nomem iudicis, coram quo 
offertur: ut in c. Libellorum 2, q. 8, de consuetudine tamen non requiritur expressio nominis 
proprij: sed sufficit quod in capite ponatur. Puta senhor juiz, Si fuerit iudex secularis: Si autem 

249 Em BDMII151: foelicitatem.
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fuerit ecclesiasticus, Senhor Vigário. Et nunquam erraueris, si tantum modo diceres, Senhor, 
et non ultra. Et titulos competentes omnibus dignitatibus. Vide per Ias. in l. 1, ff. de offic. eius 
cui materia est iuris. Et circa hoc attendenda est consuetudo.

p. 47, nota 28: Verbum istud pertinere est latissimum: ut in l. verbum illud, ff. de verborum 
signi. et ideo si simpliciter ponatur, bene procedet libellus, ut est tex. et ibi gl. et Doct. in c. 
Inter dilectos, de fid. insti.

p. 47, nota 29: Istud est fundamentum istius actionis ex parte actoris, vel dominum, vel quasi 
dominum rei petitae, ut in l. Si in rem, ff. de rei venditione et gl. et Doct. in §. Omnium inst. 
de actio. Et intellige. Quasi dominum pro utili domino, ut est emphyteuta, et superficiarius, 
ut declarat Bar. in l. 1, c. De alien. iud. mu. cau. fa. Et qualiter probetur dominum vi Doct. et 
glo. in l. Proprietatis, et in l. Cum res., c. de pro., et Bar. in l. rem quae nobis de acquir. poss.

p. 47, nota 30: Est necessarium declarare id, quod in libello petitur, et est talis declaratio 
facienda cum duobus confinibus. Secundum Bar. post glosam in l. Forma, ff. decens, et in l. 
demonstratio falsa de cond. et demonst., et in §. I, tit. 4, liber 3 ord.

p. 47, nota 31: Ista restitutio rei venit ex natura actionis, et non ex officio iudicis, secundum 
Bar. in l. Si prius, ff. de noui oper. nunc, licet aliqui teneant contrarium in §. Omnium inst. 
de actio.

p. 48, nota 33: Fructus etiam petuntur, et veniunt in hac actione, tam percepti, quam per-
cipiendi, et qui percipi potuerunt, iuxta declarationem glosae, et Bar. in l. Ex diuerso, §. Ubi 
autem ff. de rei vend. Et debent peti in libello, alias iudex non potest de perceptis ante libellum 
ferre sententiam; de perceptis post libellum potest iudex pronunciare, et sententiam ferre, licet 
non petantur, ut habetur in l. Pactum, ff. de usura, et l. Ediles, §. Item sciendum, ff. de aedilit. 
aedi., et de iure regni in §. 2, tit. 50, l. 3 ord. Et hoc fallit in interdicto. Unde vide in quo potest 
iudex condemnare in fructibus praeteritis ante libelli oblactionem, siue petitionem actoris, ut 
in l. 1, §. Rectissime, et in l. idem est, §. finale de vi. et vi. arm. An autem fructus peti possunt, 
vel non. Ut per Barto. in l. Si fundum, ff. de verbo obliga. Et non requiritur, quod exprimatur 
certa aestimatio fructum ut Bart. in l. 1 de aedendo, ff. Et Cin., in l. Certum, c. de rei vend. Et 
si exprimatur utile erit.

p. 48, nota 34: Damna, et deterior actiones petuntur, ut in l. Non solum, ff. de rei vend.

p. 48, nota 37: Alij dicunt: E se cumprir. Alij vero: E sendo necessário. Quod idem est. 
Et est clausula illa videlicet. Non me astringens ad probandum ultra necessaria. Quae clausula 
est utilis, et necessaria. Quia si non apponatur, tenetur actor probare omnia deducta in libello, 
de quo vide per Can. in c. Cum dilecti, de dolo et contu. Et Bal. in l. 1, c. qui accus. non poss., et 
Ias. in §. Omnium inst. de actio., n. 161.

p. 48, nota 38: Iste articulus est necessarius, dum agitur ista actione. Nam necesse est, quod 
iste, qui intentat ista actione, sit dominus, vel quasi dominus, praedij dominantis, ut in l. 2, ff. 
si ser. vend., et in l. §. fi. de superfic. Et idem etiam est, si habet ali. quod ius in re. Puta, creditor 
vel fructuarius, ut in l. 1 et in l. Uti frui., ff. Si ser. ven.

p. 48, nota 39: Nota quod istud dominium in ista actione confessoria, vel negatoria probatur 
faciliter, videlicet probata possessione ipsius fundi, ut est glo. in l. Sicuti, §. Sed si quaeratur, ff. Si 
seruit. vend., quam sequitur Bar. in l. Quidam in suo ff. de cond. inst., licet sit secus in rei vendica-
tione. Rario est quia ibi deducitur dominium principaliter, et in ista actione deducitur incidenter. 
Quo casu ex sola possessione praesumitur dominus, ut est gl. in l. Quidam in suo, supra alleg. 
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p. 48, nota 40: Istud est praecipuum fundamentum ex parte agentis, videlicet quod competat 
ius seruitutis. Et qualiter constituatur, et tradatur ista seruitutem per tex. in l. Binas aedes, ff. 
de seruit. rust. praediorum, urbanorum dico.

p. 49, nota 41: Istud est fundamentum ex parte rei conuenti in ista actione, vel impedimen-
tum, molestia, uel inquietatio, sicut in rei vendicatione possessio alias non potest reus conueniri, 
ut est tex. in l. Uti frui., §. fi., ff. Si ususfr. petatur, et in l. harum Si seruitus vend., ff. De quo, 
per Bar. in l. Si prius, ff. de noui. oper. nu., et per Inno. in c. Abbate de verb. signi. Et nota quod 
in isto casu non sufficit, quod reus perturbauit: sed requiritur, quod nunc de praesenti perturbet, 
ut tenet Ias. et doct. in §. Aeque si agat. institu. de actio quem ominino vide Et sufficit probare 
reum esse possessorem praedij seruientis, licet non probetur esse dominus. Quia ex possessione 
presumitur dominus, sicut dixi impraedio dominanti, ut tenet singulariter Bar. in l. Si prius, ff. 
de noui, oper. nunc, et Bar., et glo. in l. Quidam in suo, ff. de cond. instit., et Cin. in l. 2, c. quae 
sit longa cons. in 4 q., et in l. 2, de probat. c. Et qualiter praescribatur seruitus habens causam 
continuam, seu discontinuam vide latissime per glo. et Doct. in l. Seruitutes, ff. de seruit., et 
per Doct. latissime in l. 2, c. de seruitutibus et aqua, quos vide.

p. 49, nota 43: Nota quod in ista actione venit damnum, et interesse, ut est tex. in l. Loci 
corpus, §. in confessoria et §. Si fundus, ff. Si ser. vend., et Bar. in l. Si prius in 10 opp. Et nota, 
quod debet peti in libello certa aestimatio damni, licet secus sit in fructibus, ut tenent Cin. 
et Bal. in l. certum, c. de rei vend. et Bar. in l. 1, ff. de edendo. Et istud damnum, et interesse 
computatur pro fructibus, ut in dicta l. Loci corpus, §. in confessoria, supra alleg., et Bal. in l. Si 
quid, c. de ser. et aqua. Et antecedens istud interesse veniat iure actionis seu officio iudicis, vide 
Bal. in dicta l. Si quid et Ias. et Doct. in §. Aeque si agat, Inst. de actio, in finale col.

p. 49, nota 44: Ad hoc competit, ista actio. Videlicet ad declarationem seruitutis, iuxta tex. in 
l. Qui aliena, §. fin., de neg. gestis ff., et in l. Sicuti, §. Si quaeratur, ff. Si ser. vend., sustentabitur 
tamen libellus, si petatur seruitutem sibi id est, fundo, mediante quo ille est dominus, ita tenet 
Barto. in dicta l. Si prius supra alleg. 

p. 50, nota 45: Competit etiam ista actio, ut reponatur in pristinum statum, ut est tex. in 
l. Si quid, c. de seru. et aqua.

p. 50, nota 46: Competit etiam ad hoc, ut caueat de non impediendo, ut in l. Harum, et in 
l. egi, ff. Si seru. vend., et ibi doct.

p. 50, nota 48: Iure dominij, vel quasi sicut confessoria datur domino directo, vel utili, vel 
quasi domino, vel habenti ius in re, ut supradixi in libello praecedenti, ita datur ista negatoria 
actio, ut est tex. et ibi glo. in l. 2, ff. Si seru. vend. Istud tamen dominum probatur faciliter, 
videlicet probata possessione, ut est glo. et ibi Doct. in l. Sicuti, §. Si quaeratur, ff. Si seru. vend., 
et Bar. in l. Quidam in suo, ff. De condi. insti.

p. 50, nota 49: Istud est fundamentum, quod requiritur ex parte agentis, videlicet libertas, 
et quod praetendat rem, pro qua agitur, esse liberam saltem respectu aduersarij contra quem 
agitur. Unde licet res illa debeat alteri seruitutem, nihilominus potest agere aduersus eum, cui non 
debetur seruitus, nec potest obijci de iure tertij, ut in l. Loci corpus, §. competit, ff. Si ser. vend. 
Et sufficit allegare rem esse liberam, licet non probetur, ut est glo. in l. Sicuti, §. Si quaeratur, 
ff. eodem tit. quia res praesumit libera, ut in l. Si altius, c. de Seruit et aqua. 

p. 50, nota 50: Istud est aliud fundamentum ex parte conuenti. Videlicet usus seruitutis 
attentatus, et per consequens molestatio in libertate. Ut Iohan. Fab. in §. Aeque si agat, Insti. 
de actio. Dum tamen is, qui utitur, utatur iure seruitutis praetendens seruitutem sibi deberi, 
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si ex alia causa impediat. Quia tunc daretur contra impedientem actio iniuriarum, uel inter-
dictum, unde vide veluti possidetis, ut est glo. in l. Apud Trebatium, §. idem Trebatius, ff. de 
aqua plus. arcend.

p. 51, nota 52: Ista requisitio, seu interpellatio non est de necessitate, ut notatur in l. Debitores, 
c. De pigno, et in l. Quidam Hiberus, ff. De seru. rust. prad., et in §. Sic itaque inst. de actio. 
Tamen de urbanitate deber interpellari. Et ista interpellatio constituit debitorem in mora quo 
ad poenam, et expensas factas ante iudicium coeptum, ut tenet Bal. in l. Aedita, c. de aeden. 
De quo, et alios effectus huius interpellationis vide per Abb. et Doct. in cap. Nouit de iudiciis, 
et in c. licet de symonia, et per Ias. in §. Sic itaque in penultima col., et per eundem Ias. in l. 
Certi condictio, ff. Si cer. petatur.

p. 51, nota 53: Nota quod ista actio negatoria competit etiam ad damna, et interesse, ut est 
tex. in l. Egit., ff. Si serui. vend., et Ias. in §. Aeque si agat, Inst. de actio, in finale col.

p. 51, nota 54: Ad hoc competit ista actio. Videlicet ut pronuncietur res esse libera, saltem 
respectu eius, contra quem agitur, licet res alteri debeat seruitutem, ut dictum est, et tenet Specul. 
in titulo de causa poss. et propriet. §. Nunc videndum circa finem. Et no. quod pronunciatio 
seu declaratio ista, rem esse liberam, debet referri ad rem, ut est tex., et ibi Doct. latissime in l. 
Qui aliena, ff. de neg. gestis, et tenet Iohan. Ferrarriem in practica sua, super libello in actione 
negatoria, in parte, dictamque domum.

p. 51, nota 55: Competit etiam ista actio ad hoc, ut caueat de non impediendo pro se, et 
haeredibus suis, ut in l. Egit, ff. Si seruitus vend., et Ias. in d. §. Aeque si agat, Instit. de actio. 
Et licet hoc sit de iure, de stylo non obseruatur in practica in isto regno. Quia nunquam datur 
ista cautio, nec condemnatur ad hoc. Et idem in actione confessoria supra scripta. Et de forma 
libelli in ista actione vide Bar. in l. Harum, ff. Si seru. vend., et Ang. in repetita l. Siquis, vide 
§. Differentia, ff. de acquir. poss.

p. 52, nota 57: Ex parte agentis ista actione semper requiritur quod actor probet se esse 
creditorem: siue ex causa mutui siue ex quacumque causa descendente ex contractu, uel quasi: 
uel ex maleficio, uel quasi. Et istud est praecipuum fundamentum, ut est tex. in §. Item siquis 
in fraudem, Instit. de actioni, iuncta glo. in verbo creditores, quam glo. allegant, et sequuntur 
communiter omnes Doct. in d. §. Item siquis in fraudem, Instit. de actio. De quo vide ibi latis-
sime per Ias. et Iohan. Fab.

p. 52, nota 58: Probatur alienatio facta in fraudem, si probetur debitorem seruisse tempore 
alienationis, se habere creditorem et facta alienatione reliqua bona non sufficere ad soluendum 
creditori, ut tenet Bart. in l. Si quis cum haberet, ff. quae in fraud. credit. Et haec duo probantur 
faciliter. Primum probatur, si habet creditorem ex proprio contractu: quia in facto proprio non 
admittitur ignorantia: ut in l. Quanquam, ff. ad velleia. Secundum non requiritur, quod probetur. 
Quia non praesumitur quis ignorare vires sui patrimonij ut in l. Quisquis, c. de rescinden. vend. 
De quo per Bar. in l. Post contractum, ff. de donat.

p. 52, nota 59: Istud est fundamentum praecipuum huius actionis, videlicet, quod alienatio 
sit facta in fraudem alias, si alienatio esset simulata non competit ista actio, quia est nulla ipso 
iure in tantum quod non firmatur iuramento, ut est glo. in l. emptione, c. plus val. quod ag., de 
quo vide glo. in l. emptor., ff. de aqua pluu. arcenda.

p. 52, nota 60: Hoc procedit, quando possessor habuit rem titulo lucrativo, dico, oneroso secus 
si lucrativo. Quia tun sufficit, quod interueniat fraus ex parte alienantis, ut tenet gl. et ibi Doct. 
in §. Item siquis in fraudem supra alleg. et ibi Ias.
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p. 52, nota 61: Istud requiritur ex parte conuenti. Videlicet quod possideat sicut in res 
vendicatione secundum communiter Doct. in d. §. Item siquis in fraudem, Inst. de actionibus.

p. 52, nota 62: Nota quod in excusione ista requiritur declaratio iudicis, per quam declaret, 
excusionem esse factam, ut tenet Alex. in l. Exitus, ff. de acquir. poss. Et nota, quod excusio 
ista fit duobus modis, uno, si petitor compareat coram iudice, et petat ut assignetur terminus 
aduersario: infra quem demonstret bona, quae possidentur a debitore principali: et si infra 
illum terminum non demonstrauerit, videtur, et censetur facta discussio. Secundo modo per 
denunciationem officialium, seu personarum de mandato iudicis, qui possunt videre, si ille 
debitor habeat bona, de quibus creditor possit recuperare debitum vel non, De quo per Ias. in d. 
§. Item siquis, in fraudem, Inst. de actio.

p. 53, nota 63: Ad hoc datur ista actio: videlicet, ut res restituatur bonis debitoris, atque si 
alienatio non esset facta, ut in l. 1, §. I, et in l. Ait praetor, §. Per hanc, ff. quae in fraud. cred.

p. 53, nota 64: Competet etiam ista actio ad fructus pendentes, vel solo cohaerentes, et ad 
percipiendos post litem contestatam, usque ad sententiam: non tantum, ad fructus perceptos. 
Quia nunquam fuerunt actoris, ut est tex. expressus in l. Non solum, §. Fructus, ff. Quae infra 
cred. De quo per Doct. in d. §. Item siquis in fraudem.

p. 53, nota 66: Nota quod agens ista actione hyppothecaria debet liquido probare obligationem 
personalem, et se esse verum creditorem: ut in l. Cum vitio, ff. de pignor. Nec sufficeret isto casu 
probare debitum per confessionem debitoris principalis: ut tenet Iohan. Fab. in §. Item seruiana, 
Inst. de actio., in 4 collunna, qui ad hoc mouet aducatos aduertere in practica.

p. 53, nota 67: Ista obligatio realis, et hyppothecaria debet probari, quia est fundamentum 
praecipuum huius actionis, ut tenent Doct. in d. §. Item seruiana, Instit. de actio.

p. 53, nota 68: Istud etiam requiritur videlicet, quod res, pro qua agitur, hyppothecaria pro-
betur esse in dominio debitoris tempore obligationis, nec sufficit probare possessionem solam, 
ut tenet gl. in d. §. Item seruiana, supra allegato in verbo Quasi.

p. 53, nota 69: Ex parte conuenti requitur possessio, uel quasi sicut in reivendicatione, quia 
est realis actio, ut tenet gl. quam sequuntur omnes in §. Item seruiana, in gl. fine Inst. de actio.

p. 53, nota 70: Istud etiam requiritur, videlicet quod praecedat excusio in bonis principalis 
debitoris, antea quam perueniatur ad pignorum possessores, ut Auth. Sed hodie c. de actio., et 
obliga. et in Auth. Hoc si debitor, c. de pignor.

p. 54, nota 71: Licet ista declaratio [sit]250 necessaria, ut dixi in libello supra proximo, Tamen 
si excussio fiat relatione nuncij, non requiritur declaratio. Ut Bar. in l. Stipulatio, §. Hoc autem, 
ff. de noui. oper. nunciatio.

p. 54, nota 72: Nota quod est utile apponere clausulam istam semper in libello in tantum 
quod si ignoretur quae actio, uel quod remedium competat sufficit narrare factum, et finaliter in 
conclusione nihil petere, nisi in fine ponere clausulam istam, videlicet iustitiam sibi ministrari. 
Nam tunc videtm concludere, et deducta omnis actio competens ex narratis, ut tenet Ange. in 
§. omnium instit. de actio. Et etiam per istam clausullam videtm imploratum officium iudicis, 
ut tenet Ias. in d. §. Omnium, de quo vide per Doct. in c. 2 de ordin. cognit.

250 Em BDMII151: est.
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p. 54, nota 73: Ista declaratio est necessaria, secundum Iohan. Fab. in d. §. Item seruiana. 
Attamen sufficit concludere in libello ad restitutionem possessionis rei, et ad detentationem, 
donec de debito sibi satisfiat: licet de ista declaratione nulla fiat mentio, ut tenet Bar. in l. Rem 
alienam, ff. de pig. iactat., dicens quod ista forma est magis communis.

p. 54, nota 74: Ad istud competit principaliter ista actio hyppothecaria, videlicet [ad resti-
tuendam rem]251 agenti, ut eam possideat, loco pignoris: ut est tex. in l. Si cum debitor, ff. de 
euictio in principio, et ibi Doct.

p. 54, nota 75: Quid sit pignus, et in quo differat ab hyppotheca, et quae res possunt obligari, 
et quae personae, et reliqua circa istam materiam, vide per Doct. maxime per Ias. in d. §. Item 
seruiana, Inst. de actio.

p. 54, nota 77: Contractus locationis debet probari, quia ex eo resultat obligatio personalis, 
quae praeambula est, et de necessitate debet probari, ut in l. cum vitio, ff. de pignor.

p. 55, nota 78: Ista illatio debet necessario probari, quia ea mediante inducitur tacita hyppo-
theca a lege, ut est tex. in §. Item seruiana, Inst. de actio., et in l. Item quia, ff. de pactis, et in 
l. 2, ff. quibus mod. pig. vel hyppo. soluitur. De quo vi. per Iohan. Fab. et Ioa. de Plat. in d. §. 
Item seruiana supra allegato.

p. 55, nota 79: Nota quod ista tacita hyppotheca habet locum tam in colono praedij rusticij, 
quam inquilino, qui est praedij urbani, licet differant inter se: quia inducta per colonum ita 
demum sunt obligata pro mercede, si dominus sciat, quae inferuntur et inducuntur. Sed inducta 
et illata per inquilinum indistincte sunt a lege tacite obligata, et hyppothecata propensione, 
siue dominus sciuerit, siue ignorauerit, ita tenent communiter Doct. in d. §. Item seruiana, 
de quo vide tex. in l. Certi iuris, c. locat. Et nota quod non solum inducta per colonum, qui 
nummis colit, sunt tacite hyppothecata, sed etiam inducta per partiarum: qui magis, et fortius 
est, quam colonus, ita tenet glosa singulariter in dicto §. Item seruiana supra allegato, et Doct. 
in l. Item quia, ff. de pactis.

p. 55, nota 80: Et an ista actione hyppothecaria procedat conclusio alternatiua, videlicet. 
Pero condemnare, ut dictam possessionem mihi restituat, vel totum debitum soluat: dicas, quod 
sic, ut tenet singulariter Bar. in l. 2, c. Si unus ex plur. haerd. Idem etiam tenet Bar. in l. Rem 
alienam, in ultima col., ff. de pigno. actio. Et idem Bar. in l. Si fundus, §. In venditionem, ff. de 
pignor, ubi latius disputat hanc quaestionem: quem ibi omnino vide.

p. 55, nota 81: Ista clausula videlicet: omni meliori modo, quo de iure fieri potest, est utilis 
et si apponatur in libello interpretatur eo modo, quo fauorabilius potest iuuare intentio actoris 
ad sustinendum libellum, ut tenet Bal. in l. Vinum, ff. Si cert. petat, in 3 col., et Anton. de Butr. 
in cap. Literae, de dilatio, et in c. Examinata, de iud. Et Alex. in consilio, 6, in tertio volumine 
consiliorum, incipiente Circa processum. Sed hodie de iure istius regni non videtur clausula ista 
esse tantae substantiae per tex. singul. quem omnino vide in l. 1, tit. 49, lib. 3 ord. ibi. Assim 
como se não fosse dado ou posto libelo em forma de vida e obrigatória.

p. 56, nota 84: Nota quod institor est ille qui alicui negociationi quaestuaria praesupponitur, 
etiam certo loco non destinato. Et ex contractu ipsius obligatus dominus. Secus, si certae rei 
non quaestuariae praeponatur. Quia tunc magis procurator vocabitur, ut est tex. expressus in 
l. Institor, et ibi Bart., ff. de instit.

251 Em BDMII151: ut restituatur res.

V13 OP_Direito_2.indd   92 15/07/17   17:03



primeiro  tratado  jurídico 93

p. 56, nota 85: Nota quod sufficit, quod dominus passus sit ita facere. Per hoc enim vide ipsum 
praeponere suum institutorem, ut Bar. in l. Quicumque, ff. de inst., et est tex. in l. sed et si 
pupillus, §. I eodem tit., et in l. finale, ff. quod cum eo, et ibi Alex. in additi ad Bar.

p. 56, nota 86: Hoc est etiam requisitum necessarium, ut competat ista actio. Videlicet quod 
institor contrahat ad id quod est praepositus: et tunc obligat dominum: alias non, ut est tex. in 
l. Si quis, §. Seruus, ff. de inst. Et antecedens et quando institor teneatur et conueniatur, vide 
tex. et Doct. in l. finale, ff. de instit., et in rubrica ff. de constit. petu., Bal. 3 col., et Abb. in 2 
volumine consiliorum, consilio 74. Et si sint plures institores exercentes unam mercanciam 
simul, siue per se, siue per alium, qualiter teneantur, vide Bar. in l. Si tamen, ff. de exerc. actio.

p. 56, nota 88: Nota quod est articulus, et ista probatio famae est multum utilis, et est 
maxima coadiuuatio probationis: quia fama cum uno teste in ciuilibus facit probationem, et 
in aliquibus causis ipsa sola probat. De quo vide Bar. singulariter in l. De minore, §. Plurimum, 
ff. De quaest., et Abb. in c. Cum causa de testibus. Et quam plures effectus famae vide per Guid. 
in quaestionibus suis, quaestione 301.

p. 57, nota 90: Nota quod magister iste habet autoritatem alium substituendi, etiam si sibi 
fuerit interdictum, et ex substituti persona obligatur etiam dominus nauis ex text. in l. 1, §. 
Ut Magistrum, ff. de exercit. actio., et ibi Doct. Et materiam huius actionis exercitorie ponunt 
Doct. in §. exercitoria inst. quod cum eo. Et circa eam multa pulchra, et signanda ponit Bar. 
in rubrica c. De exercit. actio. Et quae differentiae sint inter istam actionem, et actionem de 
peculio vide Perlas. in §. Actiones autem instit. de actio, numero 47.

p. 57, nota 93: Nota quod ad hoc, ut treditor habeat actionem istam exercitoriam: contra 
dominum nauis debent quatuor concurrere. Primum, quod magister dicat, se accipere in mutuum 
causa nauis reficiendae. Secundum, quod in veritate nauis indigeat reparatione. Tertium, quod 
in tantum mutuum fiat, quantum indicta reparatione erogari potest, et non plus. Quartum 
quod praedicta fiant in tali loco, et tempore, quod verisimile sit, quod nauis refici posset, alias 
secus. Ita tenet singulariter Paul. de Crastro in. l. finale, ff. exercit. actio. Si tamen magister 
expressum habet mandatum, tunc sufficit, quod tempore mutui causam illam exprimat: licet 
non sit vera, ut est tex., et ibi Paul. et Bar. in l. 1, §. Non autem, ff. de exercit. actio. De quo vide 
singulariter Ang. in §. Actiones, Instit. de actio.

p. 57, nota 94: Haec in quocumque libello debes ponere clausulam illam. Petit complemen-
tum iuris et alias: ut declaratur in primis supradictis libellus, quae non exprimuntur hic, causa 
breuiatis, et licet non exprimantur libellus procedit.

p. 58, nota 96: Ista verba sunt necessaria: quia alias non esse mutuum: cum non fiat de 
meo tuum: et ideo requiritur, quod nummi essent mutuantis, ut in l. Appellata, ff. Si cert. 
petat, et ibi latissime Bar. Unum tamen, quod licet agens ex mutuo debet ponere in libello se 
fuisse dominum: non tamen tenetur probare dominum, eo quia recipiens non potest ei referre 
quaestionem dominij, iuxta tex. in l. Siquis conductionis caus., c. locat, et in l. Nec creditores, 
c. de pignor. actio. Ita tenetio. Fab. et Ias. in §. Sequens, Instit. de actio. et istud satis approbat 
aequitas et communis usus. De quo vide Bar. in l. Nam et si fur. in prin., ff. Si cert. petatur. 

p. 58, nota 97: Nota, quod in ista actione sufficit confessio rei recipientis, quando in libello 
apponitur verbum, mutuauit, et non numerauit: Secus tamen est, se apponatur verbum, 
numerabitur. Quia tunc non sufficit confessio recipientis, sed requiritur, quod probetur vera, 
et realis numerario pecuniae. Ita tenet Spec. in tit. de teste., §. I, vers. Sed pone., Bar. in l. Certi 
condictio, §. Si nummos, ff. Si cert. petatur.
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p. 58, nota 99: Ista verba, quod reus rogauit, vel quod ad eius petitionem actor commodauit, 
sunt utilia, quia alias altas commodatarius non tenetur de culpa: Sed tantum de dolo, ut est tex. 
notabilis in l. Si ut cerro., §. Interdum in fine, in verbo Quis ultro commodauit, ff. commod., et 
ibi gl. in verbo: ultro. Et Bar. ibi qui dicit, quod semper sis cautus, de his facere positionem. De 
quo vide per Ias. in §. Sequens, instit. de actio.

p. 58, nota 100: Nota, quod ad hoc, ut actio ista habeat locum et dicatur commodatum requi-
runtur duo copullatiue, quod concesse sit facta ad certum, et determinatum usum. Item et quod 
sic facta certo et determinato tempus, parte expresse, vel tacite. Tacito autem tempore dicitur, 
si commodare equum, ut ires ad villam. Inest autem tempus quo possis ire et redire de villa, ut 
in l. Continuus, §. Cum quis, ff. de ver. obli. Alias, si daretur ad certum, et determinatum usum 
sed non limitato tempore tacite vel expresse, tunc esse praecarium, et possit quandocumque ad 
domini voluntatem reuocari. Ita declarat Bar. in l. Aquilius regulus, ff. de donat., et Abb. in c. 
fine extra deprecat. Et Bal. in l. 2, c. de ser. et aqua.

p. 59, nota 102: Nota quod si tempore, quo dictum fardelum fuit depositum fuerunt singuli 
panni especifice, et nominatim consignati: tunc etiam sunt especifice, et nommatim in libello 
petendi. Si vero tempore depositionis non fuit facta especifica mentio: tunc est in arbitrio 
libellantis exprimere pannos existentes in fardello, videlicet est casus notabilis in l. 1, §. Si certa, 
ff. depos. Et ibi Bar. Qualiter autem probetur tales pannos fuisse in fardello tempore de positionis 
vide per Inn. in c. fine, quodmet causa, et Bar. in l. 1, §. Si certa supra alleg., et Bal. in rubrica 
c. de positi, et Bar. in l. 1, §. fur. aduersus naut.

p. 59, nota 103: Hoc est necessarium, ut actio ista habeat locum si aliquid in domum tuam 
reponerem, et tu non suscepisses custodiam, non teneris depositi, ut in §. Praetera Inst. Quibus 
mod. re contr. oblig., et Iohan. Fab. et Ias. in §. Sequens, Inst. de actio.

p. 59, nota 104: Hoc est, necessarium, alias si gratis non fieret, non habet locum ista actio, 
sed habet locum actio ex locato, vel praescriptis verbis, ut in l. 1, §. Si quis seruum.

p. 60, nota 105: Hoc est necessarium, ut actio ista habeat locum: quia mandatum debet esse 
gratuitum ut in l. Si tibi rem, et in l. Si tibi pollienda, ff. de praes. verbo. De quo vide Bar. in l. 
Naturalis, §. Sed si facio, ff. eodem titulo.

p. 60, nota 107: Nota quod si praecedit mandatum meum, ut emas pro metalem equum, 
et tu emas etiam longo interuallo, interueniente: licet non exprimas te emere nomine meo, 
tamen praesumitur: quod emisti nomine meo, ut in l. Qui aliena, §. Si is qui, et ibi Bar. ff. de 
acquir. haer. Facit, quod notat gl. in l. Si pupilli, §. I in gl. magna, ff. de nego. gestis, quod est 
verum quantum ad me mandante ut habeat actionem mandati contra ementem, secus tamen 
est quo ad illum, a quo emit, nisi ipse hoc sciuerit. De quo per Doct. in dicta l. Qui aliena, §. Si 
is qui, ff. de acquir. haer. De quo vide per Bar. in l. 4, §. Unde quaeri pont., ff. de manu missis.

p. 60, nota 108: Ista depositio, seu oblatio non sufficit, quod sit verbalis: sed requiritur, quod 
sit realis, et actuales: et quod coram iudice dictam pecuniam ostendas et consignes, ut tenet 
singulariter Ang. in §. Sequens, Inst. de actio., per tex. singularem in l. Si rem, §. finale, ff. de 
pign. actio. Et de materia isitius libelli, ut Doct. post Ang. in §. Sequens, Inst. de actio, et in 
dicta l. Si rem, §. finale supra alleg.

p. 60, nota 109: Nota quod actio ista pro socio datur ad varios effectus. Aliquando ad societatem 
contractam adimplendam, et ut fiat cessio iurium, et collatio rerum in communi: et tunc potest 
intentari statim in ita societate. Aliquando datur ad personales praestationes, puta ad fructus, et 
redditus in communi diuidendos: et ad lucra communicanda, et ad impensas et damna: Et tunc 
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etiam datur ista actio, durante societate. De quo vide gl. noc. in l. Tandiu, c. pro socio. Et in his 
supradictis casibus formam libelli vide per Angel. in §. Sequens, Inst. de actio. Quando aeque etiam 
datur et intendatur actio ista prohabenda uniuersali ratione lucri et damni inter socios diuidendi 
iuxta l. Verum, §. finale, cum l. Sequens, ff. pro soc., et tunc formatur libellus forma hic tradita.

p. 61, nota 110: Hoc est licitum de iure, quod unus ponat pecuniam alius ponat operam, 
iuxta tex. in l. I, c. pro soc. Et an ille qui contulit pecuniam debet habere in diuisione dictae 
societatis capitale saluum, et postea lucrum ex ea proueniens, debeat euitare: et quid si non 
reperitur, nisi capitale vide glo. et ibi scribentes in l. 1, c. pro soc., et Cal. in l. Mutuis, ff. eodem 
titulo, et Iohan. Fab. in §. I, Inst. co.

p. 61, nota 111: Nota quod actio ista pro socio pro habenda universali ratione lucri, et damni 
, de qua in praesenti libello non intentatur, nisi finita societate, ut dictum est, et notatur in l. 
Tandiu, et ibi gl. pro soc., et est in gl. in l. 1, §. Ad haec, et ibi Bal. in 5 col., c. de annali exceptio. 
Unde euenit quod qui dat pecuniam mercatoribus ad dimidiam partem lucri: et damni solum 
in fine anni potest petere rationem reddi et non ante. Hoc singulariter tenet Bar. in l. Nemi-
nem, c. de suscep. et arca., lib. ij, de quo etiam vide Sal. in l. Si aduersus, et in l. Rationes, c. de 
administ. tutor.

p. 61, nota 113: Quid si principale sit perditum, an ille qui operam tantum ponit aliquid 
teneatur conferre seu reficere ei, qui pecuniam posuit vide glo. et ibi Doct. in l. Si non fuerit, §. 
Fuerit, in verbo Solus, ff. pro soc., et Doct in l. 1, c. eodem titulo, et ibi Bar. et plenissime Bal. et 
circa istam actionem, et plures alias quaestiones singulares, et contingibiles in hac materiam vide 
per Doct. in §. Sequens, Instit. de actio., maxime per Ias. in n. 47 et 48, cum pluribus sequentes, 
et per Ang. qui ponit diuersas formulas libellorum in ista materia.

p. 62, nota 115: In dubio pro quanto tempore praesumatur locatio, vide gl. et Doct. in l. 
Item queritur, §. finale, ff. locat., et Bar. in l. Iuris peritos, in principio, ff. de excusat. tuto. Et 
quando dicatur locatio: et quando venditio notatur in l. Conuenit de contr. empt., et in l. 2, §. 
Adeo, et ibi Bar., ff. locati.

p. 62, nota 116: Nota quod locatio et conductio prope est pro mercede existente in pecuni, 
numerata ut in l. 1, §. Si quis seruum, ff. de pos., et Ang. in §. Sequens, Instit. de actio. Si autem 
non in pecunia consistetet merces: puta, quia concessit fundum pro decem corbibus frumenti, 
ut quotidie fit, non est proprie locatio sed est contractus in nominatus, ut in dicta l. 1, §. Si 
quis seruum, ff. depositum in isto casu, si dicerem in libello, quod locati fundum [pro decem]252 
corbibus frumenti, licet verba sint impropria libellus sustentabitur. Quia intelligitur locaui, 
idest, concessi, ut est tex. et ibi Bar. et gl. in l. Si olei, c. locat. quem vide.

p. 62, nota 117: Istud verbum, videlicet, quod locator accomodauit patientiam est utile apponi 
in libello: quia si per locatorem steterit, quominus conductor utatur re conducta non tenetur 
ad pensionem, ut tenet singulariter Ang. in §. Sequens, Instit. de actio. Idem est, si conductor 
non fuerit usus aliquo impedimento: ut est tex.. Et ibi notant Doct. in l. Habitatores, ff. locat.

p. 63, nota 119: Istud est requisitum necessarium, videlicet, quod precium interueniat in 
pecunia numerata: alias non est emptio, ut est tex. et ibi Doct. in §. Precium, Instit. de emptio 
et vend. Quod habet locum in principio in celebratione contractus: alias pro solutione dicti precij 
bene potest solu creditori quaelibet res aestimata, ut in l. Precij causa, et ibi Doct., c. de rescind. 
vend., et Bar. in l. Singularia, ff. Si cer. per.

252 Em BDMII151: proecedem.

V13 OP_Direito_2.indd   95 15/07/17   17:03



obras  pioneiras  da  cultura  portuguesa96

p. 63, nota 120: Hoc est etiam necessarium, videlicet quod precium sit solutum vel illud 
offerat in iuditio, ut est tex. in l. Iulianus, §. offerri, ff. de act. empt., et ibi Paul.

p. 63, nota 121: Ad hoc datur ista actio, videlicet ad tradendam possessionem rei vacuae, ut 
est tex. et ibi notat Bar. et Doct. in l. Cum res, c. de prob., et in l. 2, §. vacua, ff. de actio. empti. 
Et possessio vacua dicitur, quando a nemine detinetur, ut est tex. et ibi Bar. in l. 2, §. I, ff. de 
actio. empti., quem omnino vide.

p. 63, nota 122: Nota quod venditor conuentus cogitur praecise rem praestare, si habet facul-
tatem rei praestandae, alias si non habet, nec dolo desinit habere condemnatur in interesse: ut 
notat gl. in §. Precium, Instit. de empt. et vend. Et Bar. in l. 1, ff. de actio empt., et in l. 1, tit. 
24, lib. 4 ord.

p. 63, nota 123: Ad hoc etiam datur ista actio, quia venditor tenatur ad tradendam rem, et 
etiam fructus pendentes, ut est tex. in l. Iulianus, §. Si fructibus, cum l. Seq. Et ibi gl. Et Bar., 
ff. de actio. empt. et vendit.

p. 63, nota 125: Ista obligatio, seu promissio de euictione est, quia licet qui scienter emit rem 
alienam non habeat istam actionem de euictione, ut in l. Si fundum, c. de euictio. Si tamen 
stipulans est de euictione habet actionem licet scienter ematrem Alienam, vide Bar. in dicta l. 
Si fundum per textum ibi.

p. 64, nota 126: Ista denunciatio est necessaria: alias emptor non habet actionem, ut tenet 
Bar. et Bal. et Doct. in l. 1, c. de pericu. et como. rei vend., et §. Outro sit, tit. 30, l. 3 ord. Et 
quando venditor est absens, an sufficiat, ut denuncietur domui uel familiae uel procuratori. 
vide gl. et Doct. in l. qualiter, §. Et si forte, ff. quod vi aut clam, et in l. Non solum, §. Morte, 
ff. de noui oper. nunc.

p. 64, nota 127: Nota quod denunciatio ista debet fieri tali tempore quod ius venditoris sit 
saluum: et quod ipse possit facere defensiones, ut in l. Sirem, §. finale, et ibi gl. et Bar., ff. de 
euictio.: Et de iure regio est limitatum tempus usque ad publicationem testium, ut in d. §. Outro 
si. supra alleg. Et formam denunciationis vide per Bal., Bar. et Sal. in l. Empt., c. de euictio.

p. 64, nota 128: Nota quod emptor tenetur appellare, et prosequi appelationem, nisi summa 
caderet in iurisdictione iudicis, ut in d. §. Outro si. De quo vide Bar. et Doct. in l. Haeremus, 
§. Gaia., ff. de euict.

p. 64, nota 129: Ad istud interesse tenetur venditor emptori, quod est verum, nisi in contractu 
venditoris expresse sit cautum de duplo nomine euictionis. Quia tunc habet emptor actionem 
ad duplum, ut in §. d. Outro si., tit. 30, l. 3 ord. De quo vide Bar. in l. Qui concubinam, §. Si 
haeres., ff. deleg. 3, et in l. Aristo., §. 1, ff. de donat., et Bar. in l. venditores, ff. de verb. oblig.

p. 64, nota 130: Nota quod ad hoc, ut actio ista habeat locum, et agi possit de euictione 
requiritur, quod res euincatur iudicialiter, per sententiam iudicis, ut est tex. cum ibi notatis 
per gl. et Doct. in l. 1 et 2 iuncta l. Non tamen, et l. Habere licere, ff. de euictio. Secus tamen 
esset si euictae sit per compromissum, ut est tex. expressus in l. Si dictum, §. Si compromissor., 
ff. de uictio, quem omnino vide.

p. 64, nota 131: Ista actio datur etiam ad sumptus factos in lite per ipsum emptorem, etiam 
si ipse emptor obtineat in causa. Et sic, licit iniuste fuerit sibi mota lis, ut in l. Venditores. Et ibi 
Bar. et Ang. et Doct., ff. de ver. obli.. Et de materia huius libelli vide: quam plures quaestiones 
per Ang. et Ias. in §. Actionum, Instit. de actio.
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p. 65, nota 133: Ad hoc ut competat actio ista familiae herciscundae necessario requiritur, 
quod sint cohaeredes. Item requiritur, quod iste cohaeres, qui vult intentare istam actionem non 
negetur ab alio cohaerede, esse cohaeres, nisi possideat, et in possessione haereditatis sit. Quo 
casu, quamuis negetur cohaeres, nihilominus sibi competit ista actio, de utroque est casus in l. 1, 
ff. Famil. hercis., et ibi gl. et Bar. et rationem vide per Bal. in Non epistolis, in 2 col., c. de probat.

p. 65, nota 134: Nota quod actio ista competit a tempore aditae haereditatis, et non a morte 
testatoris ut tenet Iohan. Fab. in §. Quaedam, Instit. de actio.

p. 65, nota 135: Num quid in ista actione veniant iurisdictiones, et iura patronatus, et feuda, 
et nota debitorum, vide Fab. in §. Quaedam, supra alleg.

p. 65, nota 136: Quid si neuter cohaeredum possideat, utrum competat ista actio: et sic an 
veniant res neutro possessa dic, quod sic. Ita tenet Bal. in l. Non epistolis, c. de probat. per textum 
in l. Sed et si ususcapio, ff. Familiae hercis. Et an in isto iudicio veniat euictio, dic quod aut diuisio 
est facta per testatorem, et non venit euictio, ut in l. Si cogitationem, c. Familiae hercis. Aut 
fuit fact per partes, uel iudicem euenit euictio, ut in l. Si familiae herciscundae, c. eodem titulo.

p. 65, nota 137: Hoc procedit et habet locum, si iudex commode res haereditarias diuidere 
potest, alias si commode diuidi non possunt, tunc omnes assignabit iudex uni, uel maiorem 
partem, ut sibi visum fuerit. Ita tenent Doct. in §. Quaedam, Instit. de actio., et in §. penultimo, 
et fit instit. de offi. iud. Et si semel actum fuit ista actione familiae herciscundae possit iterum 
agi pro rebus non diuisis, vide textum glo. et Bal. in l. 1, c. famil. hercis., et Doct. in l. Si filia., 
ff. eodem titulo, et Iohan. Fab. in d. §. Quaedam, supra alleg.

p. 66, nota 139: Et an sit necessarium exprimere in libello titulum uel causam, quare res 
sit communis, et an sufficiat, quod actor possideat vide gl. in l. Communi diuidundo, §. inter 
praedones, ff. Communi diuidundo, et Iohan. Fab. et Ang. in §. Quaedam, Instit. de actio. Et 
an actio ista detur personis ecclesiasticis pro rebus, quas ecclesia habet communes cum alto, et 
quomodo et qualiter sit facienda diuisio ista vide per Doct., et melius per Ias. in d. §. Quaedam, 
Instit. de actio., n. 53 et 58, cum pluribus sequentibus.

p. 66, nota 140: Nota quod actio ista datur possidenti vel quando non possidet si tamen non 
negatur socius, ut tenet Ias. post Doct. in d. §. Quaedam, Instit. de actio., n. 55. Non tamen datur 
actio ista inter praedones, nec clam, uel praecario ossidentes, ut in l. Communi diuidundo, §. 
Inter praedones, et in §. Iulianus, ff. communi praediuid. Necetiam datur simplici detentatori, 
ut in l. Communi diuid., §. Idem est, ff. eodem titulo.

p. 66, nota 141: Ut est tex. in l. Cum pater, §. Dulcissimis, ff. de leg. 2. Et quod communiter 
possidetur communi, solet negligi, ut in l. 2, c. Quando et quibus, 4 pars, deb. lib. 10. Et ideo 
nemo cogitur stre in communione, ut in l. finale, c. Communi diuid. Nisi in casibus enumeratis 
per gl. indicata, l. finale, c. Communi diuid. quos vide.

p. 66, nota 142: Nota quod in ista actione habetur ratio sumptum factorum iure communi, 
uel occasione rei communis, ut est tex. et ibi Doct. in l. Si quis putans, in principio ff. Communi 
diuid. Et etiam habetur ratio damni dati per ipsum socium, uel ab alio propter dictum socium, 
uel in despectum dicti socij, ut est tex. in l. Si is cum quo, et in l. Seruus communi, ff. communi 
diuid. De quo vide tex. in l. Seruus communis, ff. communi diuid., et l. Si socium, qui et Bar., 
ff. pro socio.

p. 66, nota 143: Aduerte, quod pro confinibus competunt quatuor remedia. Primum actio 
finium regundorum, de qua hic. Secundum, condictio ex l. Si constiterit, c. finium reg., scilicet, 
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quando post Item contestatam qui inuadit, et usurpat rem propria autoritate ante sententiam. 
Quia tunc punitur poena illius legis. Tertio competit accusatio criminalis et poenalis contra eos, 
qui remouent, et euellunt terminos iam positos iuxta l. 1 et 2, ff. de term. mo. Quartum poena 
legis agrariae: que est quinquaginta aureorum, ut l. agrariam, ff. de termino mo.

p. 67, nota 144: Et an ille, qui intentat istud iudicium finium regundorum teneatur dicere 
in libello se esse dominum, et dominium postea probare, vide tex. in l. 3, c. finium regum, et 
Angel. et Johan. Fab. in §. Quaedam, Instit. de actio.

p. 67, nota 145: Nota quod actio ista datur ad diuisionem fundorum. Et quod termini et 
confinia ponantur, vel si positi fuerint et euulsi: quod reponantur, iuxta l. in finalibus, et l. Si 
irruptione, in principio, ff. fin. regund. Item nota, quod quando iudex committiat alicut, quod 
vadat, et mensuret, debet statuere terminum partibus, ut sint tali die et hora in tali loco. Ita 
tenet singulariter Bar. in l. Qui bona, §. fin., ff. de dam. infect.

p. 67, nota 146: Qualis autem debet esse forma iudicij, et procedendi per iudicem in hac 
actione, et forma sententiandi, vide l. Tertia et ibi gl. et Bar. et Bal. et Cyn. et Sal., c. fin. regum, 
et gl. in c. Ex literis de probat. in verbo. Duobus et ibi Doct. maxime Abb. Et nota, quod isti 
agrimensores debent pro forma prius iurare, ut tenent singulariter Bal. et Sal. in l. Hac aedictali., 
§. His illud, c. de sig. nunt. Facit, quod dicit Bar. in l. Theopopus, ff. de dote praeleg. Et de hoc 
sis cautus et tene menti.

p. 68, nota 147: Nota, quod in hac actione veniunt damna, et sumptus, ut in l. 4 et in l. Post 
litem, ff. fini. regund. Et ideo sis cautus, ut hoc in libello petas.

p. 68, nota 149: Nota quod ad hoc, ut competeat ista actio requiritur, quod dominus sit 
absens, et idem est, si fuerit praesens, et ignorans, ut tenens et declarant Ang. et Johan. Fa., §. 
Omnium inst. de actio.

p. 68, nota 150: Hoc est necessarium, ut actio ista negociorum gestorum competat, et gerens 
habeat actionem contra dominum, videlicet, quod negotium sit utiliter gestum et inceptum res-
pecta domini: licet effectum utiliter non habuerit: uel licet non fuerit utiliter gestum, respectu 
gerentis, uel rei gestae, ut in l. Si pupilli, §. Sed siquis ita, ff. de neg. gest. Sed si gerens putaret 
esse utile domino cum non esset, non obligat dominum, ut ibi notatut, et est glo. in l. Si seruum, 
c. de negoc. gestis. Quod est verum um voluntario gestore: secus est in necessario ut notato in 
dicta l. Si seruum, supra alleg.

p. 69, nota 153: Iste potest esse testamentarius, aut legitimus, aut datiuus. Testamentarij 
tutores sunt qui testamento, uel codicillis testamento confirmatis dati sunt, ut in l. 3, ff. de test. 
tut. Non autem dantur ab intestato codicillis, vel epistola, ut notato in dicta l. 3. Et dantur per 
patrem, uel auum, et eos, qui habent pupillos, natos, uel nascituros in potestate, siue eos insti-
tuerit, siue exhaeredauerit. Ut tex. in l. 1, ff. de test. tut. Legitimi autem tutores sunt agnati, uel 
cognati, ad quos defertur haereditas pupilli, excepta foemina, ut in l. penultimo et fine de leg. 
tut. Dati visunt, qui dantur a iudicibus competentibus, ut in l. Muto., §. Tutoris, ff. de tutelis.

p. 69, nota 155: De hoc est tex. in §. I Institi. quib. mod. tut. fine.

p. 69, nota 156: Hoc est verum in tantum, quod licet tutor non legitime sit datus, non potest 
prius desinere admninistrare, nisi alium dare postulet, et legitime excusatus sit: alias teneretur 
pupillo etiam pro futura admnistratione, ut est tex. notabilis et ibi notat Bar. in l. Tutores qui 
post., §. I, ff. de administ. tut.
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p. 69, nota 157: Nota quod tutor tenetur conficere solemne Inuentarium bonorum pupilli, 
ut est tex. et ibi notat Bar. in l. Tutor qui repertorium, ff. de administ. tut., et in l. Tutores, c. 
de administ. tut. Nisi testator remiserit confectionem inuentari, tunc excusatur si non conficit, 
ut in l. finale, in fine c. arbit. tut. Nisi non obstante remissione facta a testatore videatur in 
dici ex causa iusta inuentarium fieri debere pro utilitate pupilli, vide in l. In confirmando, et 
ibi Bar. de confir. tuto.

p. 69, nota 158: Tutor tenetur de leui culpa, ut in l. Quicquid, c. arbit. tut. Non autem tenetur 
de leuissima, ut Bar. in l. Quod nerua, ff. de positi.

p. 70, nota 160: Hoc est necessarium, quia licet quis rem alienam possit vendere, et teneat 
venditio in sui preiudicium. Rem alienam, ff. de contra. empt. Non tamen potest eam obligare, 
nisi dominus consetinat, uel fraudulenter, dissimuliter, ut est tex. in l. 2, c. Si res aliena: pign. data 
sit et intellige, suum large, hoc est, quod habet ius vendicatiuum, ut in l. Si ab eo, ff. de pignor.

p. 70, nota 161: Videlicet in totum. Nam etiam si minimum quid ad soluendum restat, et 
non cogeretur creditor restituere pignus, ut in l. Quandiu, c. de distracti pigno. Aduertas tamen, 
quod si pignus consistat in re, ex qua fructus creditor [potuit]253 percipere, tunc fructus percepti 
ipso iure, etiam si per partem non opponatur, extenuant sortem, ut habetur in l. 1 et 2 per gl. 
et Doct., c. de pignor. actio., et est tex. in l. 1, c. de distract. pignor. Et in isto casu offerendo 
residuum debiti, potest pignoratitiam intentare, ut in l. 2, c. de pactis pignor.

p. 70, nota 162: Ista oblatio sufficit, si fiat in iudicio: secus est, si fiat extra iudicium. Quia 
tunc debet praecedere depositio: ut in l. Si rem, §. si, ff. de pignor. actio.

p. 71, nota 164: Hoc est primum requisitum istius actionis, petitionis hareditatis: quia 
actio ista competit illi, qui est haeres, siue ex testamento, siue ab intestato, siue per se, siue 
per interpositam personam, etiam extraneam, ut in l. 1 et 2 et tertia, ff. de pet. haereditatis. 
Quod procedit non facta mentione illorum, qui medij fuerunt in successione. Quia qui haeres 
est haeredis, primi restatoris est haeres, ut in l. Pater familias, ff. de vulg. et pupill. Et aduerte, 
quod in isto libello non tenetur actor exprimere, an sit haeres ex testamento: an ad intestato 
sufficit dicere, se haerendem. Ita tenet Bar. in l. 3, ff. de pet. haere. De quo etiam per eundem 
Bar. in l. Si defensor, §. Illud, ff. de inter. actio.

p. 71, nota 165: Ista verba non sunt de necessitate quia eo ipso quod quis agit ista actione, 
tamquam haeres, vide adiuuisse haereditatem. Ut Bar. in l. Potest, ff. de acquir. haer., verbo Venio.

p. 71, nota 166: Nota quod sufficit quod articuletur, et probetur, quod res quam petit actor 
detinebatur per defunctum, tempore eius mortis: licet dominium non probet. Ita Bar. et ibi tex. 
in l. Ita videndum, §. finale cum l. Sequente, ff. de petit. haered.

p. 71, nota 167: In isto libello sufficit haereditatem rebus non specificatis petere, et non este 
necesse specificare res haereditarias. Ita Bar. in l. 1, ff. de edendo.

p. 71, nota 168: Hoc est requisitum ex parte rei conuenti videlicet, quod possideat pro haerede: 
et non titulo. Quia actio ista non datur contra titulo possidentem, ut in l. Haereditatis petitionem, 
c. de petit. haered. Et qualiter hoc debet intelligi vide latissime per Ias. in §. Actionum, Instit. 
de actio., n. 218, cum pluribus sequentibus.

253 Em BDMII151: poruit.
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p. 71, nota 169: In ista actione petitionis haereditatis, cum sit actio universalis veniunt 
fructus, etiam si expresse non petantur a parte, secus est in iudicio particulari. Ita tenet Bar. 
in l. 2, c. de pet. haer. ed. Et in l. 1, ff. Solut. matri., Et nota, quod in ista actione veniunt tam 
res incorporales, quam corporales et omnia iura, et actiones: Seruitutes autem debitae praedijs 
haereditarijs non veniunt: sed pro eis actione negatoria, uel confessoria agi debet. Ita tenet Ias., 
ind. §. Actionum supra alleg., n. 232 et 233, quem ominino vide.

p. 72, nota 171: Nota quando dos est premissa ad diem certam: utile est, quod apponatur in 
libello, ut in isto libello declaratur. Quia ex illa die debentur fructus, et usurae dotis promissae, 
si maritus interim sustineret onera matrimonij, ut est tex. et ibi illum ad hoc notat Bal. in l. 
unica, §. Ex actio., c. de rei uxor. actio. Et facit tex. in l. Magnam, c. de contra. et com. stip. Et 
idem est, si interuenisset interpellatio mariti. Quia tunc a die interpellationis debentur etiam 
fructus, et usurae. Ita tenet Angel. in §. fuerat, Instit. de actio.: de quo vide tex. cum ibi traditis 
in l. Si ex legaticam, ff. de verb. oblig. Et quando in promissione non apponitur dies solutionis, 
nec interuenit interpellatio, utrum tunc debeantur isti fructus, et usurae vide per Angel. in §. 
Fuerat supra alleg., et per Doct. in l. finale, §. Praeterea, c. de iur. Dot. ,et in l. de diuisione, ff. 
solut. matr., et ibi Doct. modernis.

p. 72, nota 172: Hoc est necessarium ut articuletur et probetur ad hoc, ut actor habeat 
actionem. Quia promissio dotis habet in se tacitam conditionem, videlicet, si matrimonium 
sequatur, ut l. Non enim et in l. Promittendo, ff. de iur. Dot.

p. 72, nota 173: Anteresse et usurae debeatur, et veniant in ista actione, de iure ciuili est sine 
dubio, quod debeantur, ut est tex. in l. insulam, §. usuras, ff. sol. mat. Et quid de iure canonico, 
cum in isto casu, cui agitur de peccato standum est etiam in foro ciuili, vide per Bar. et Iohan. 
de Imol. in dicta l. Insulam, §. Usuras. Et per tex. Doct. in c. Salubriter, et in c. Conquestus de 
usur., et Cyn., Bal. et Sal. in l. unica, §. Ex actio., c. De rei uxori actio.

p. 73, nota 174: In quibus contractibus actio ista habeat locum, vide tex. de iur. in §. E tudo o 
que dito é tit. 30, l. 4 ord. Et Doct. in l. 2, c. de rescin. vend. Et an habeat locum in transactione 
dic, quod sic, ut tenet Bar. in l. Si quiscum aliter, de verbo Oblig., licet Ias. et alij teneant con-
trarium, et pro ista opinione est tex. in d. §. E todo o que, ibi. Avenças, quod idemest, quod 
transacto, ut est tex. cum gl. in l. Cum postea quam, c. de pactis.

p. 73, nota 175: Nota quod licet quando fit mentio in articulo de scriptura, ilico debet offerri 
per legem regiam hoc fallit quando talis scriptura est penes partem aduersam, ut hic: Ita tenet 
Abb. in c. 1 de probat, et Bar. in l. Si legatum, ff. de edendo.

p. 73, nota 176: Nota quod ad tempus venditionis de necessitate debes in libello, et in arti-
culis, et in probatione te referre circa valorem, et non sufficit, quod ante uel post venditionem 
tantum valebat, ut est tex. in l. Si voluntate, c. de rescind. vend., et ibi Doct. quod vide et in l. 
2, c. eodem titulo.

p. 73, nota 178: Nota quod fundus potest aestimari multis modis. Primo si probetur, quod 
ex tali fundo communiter tot fructus recolliguntur, et quod in dicto loco fructus tanti redditus, 
est tantae aestimationis. Secundo per relationem peritorum praestito iuramento eisdem ut in 
l. Hac aedictalim, §. His illud, c. de secum. Tertio per subhastationem, si subhastatur per plures 
dies, et communiter tantum precium offeratur: de quo per Angel. in §. Si quis agens, Instit. 
de actio., quemmonino vide, et Bar. et Doct. in l. Precia rerum, §. finale, ff. ad l. Falcidiam, et 
Doct. in l. 2, c. de rescind. venditione.
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p. 74, nota 179: Istam conclusionem, et formam laudat Bar. in dicta l. 2 supra alleg., nec opus 
est in isto casu, quod precium offeratur. Tamen si conclusio non sit istius formae, sed tantum 
modo, quod condemnetur ad restitutionem rei, et precium recipiat bene procedit libellus: licet 
detur emptori facultas restituendi rem, uel supplendi iustum precium, ut notatur in dicta l. 
2, c. de rescind. vendit.

p. 74, nota 181: Actio ista habet locum pro rebus se mouentibus: puta quando venditur equus, 
uel aliud animal, ut in l. 1, ff. de aedit. Datur etiam pro rebus imobilibus: puta si vendas mihi 
praedium, quod ferat herbam pestiferam, ut in l. finale, §. Praedium, et ibi Bal. et Sal., c. de 
aedil. actio. Sicut dicimus in simili, quando venditur fundus, et habet malos vicinos, venditor 
debet illud exprimire, alias tenetur emptori ad interesse, ut est tex. cum gl. in l. Quod saepe, 
§. finale, ff. de contr. emp. Competit etiam ista actio pro rebus, puta quando venduntur carnes 
morbosi, ut in l. 1, §. 1, ff. de ardilit. aedit.

p. 74, nota 182: Nota quod actio ista quando datur pro equo qui erat claudus vel dolens, datur 
infra mensem tantum modo, per tex. de iure regio, in §. 1, tit. 16, lib. 4 ord. Pro alijs autem vitijs 
datur infra sex menses utilis a tempore venditionis, ut in l. Sciendum, §. finale, et in l. Aediles, 
ff. de aedil. aedicto. Quanto minoris autem actio datur infra annuum utile, ut in dicta l. Scien-
dum, §. finale supra alleg., de quo per Bal. singulariter in l. 2, c. de aedilit. actio. Quod limita 
quando redibetur equus propter vitium ornamenti: quod potest fieri, ut est tex. in l. Aediles, §. 
vendendi, ff. de aedilit. aedit. Quia tunc debet rediberi infra quadraginta dies continuos, ut in 
dicta l. Aediles supra alleg. Quod nota ad declarationem l. reg. supra alleg.

p. 74, nota 183: Nota quod venditor tenetur emptori siue sciuerit vitium siue ignorauerit, ut 
etiam tex. singulariter in l. 1, §. Causa huius aedicte., ff. de aedil. aedict. Quod limita quando 
vitium est manifestum, quia tunc non tenetur, ut in l. Ea quae commendandi causa, §. 1, ff. de 
contra. empt., et in l. Quaeritur, §. finale, ff. de aedil. aedict.

p. 75, nota 184: Ad hoc etiam tenetur venditor, puta ad soluendam gabellam, quam emptor 
causa venditionis soluit, ut in l. Aedil., §. finale, cum l. Sequenti, ff. de aedil. aedi. Et tenetur etiam 
ad expensas factas post litem constestatam exceptis expensis victus: quia cum usu compensantur, 
ut in l. Quasi nolit, ff. eodem titulo. Et ad quid teneatur emptor, vide textum singulariter in l. 
Aediles etiam ff. de aedict., et ibi Doct.

p. 75, nota 186: Haec est sufficiens causa, ut redibeatur, quia equus retrogradus potest rediberi, 
ut Bal. in 1, c. de aedil. actio. Idem est, si est calcitrosus, et in isto casu non datur redibitoria, sed 
datur ista actio, quanto minoris, ut est gl. in l. Bouem, ff. de aedilit. aedicto. quo vide Doct. ibi.

p. 75, nota 187: Nota quod in ista declaratione debet venditor carere omni fraude, et dolo, et 
non sufficit dicere. Vendo tibi equum istum pro male sano, uel quia totus vitiosus est, si unum 
tantum modo vitium habet sed debet expresse, et expecifice expecificare vitium, sine alia inuo-
lutione verborum: alias teneatur, ut tenet Bal. et Sal. in l. 1, c. de aedil. actio, et etiam boa gl. et 
ibi notat Bal. in l. Pascisci, ff. de pactis, et Ang. et Io. de Imola in l. Si quis cum aliter, ff. de verb. 
oblig. De quo vide etiam tex. in l. Ea quae commendandi, ff. de contra empt.

p. 75, nota 188: Ad hoc datur ista actio: videlicet quanto minoris esset empturus emptor si 
sciuisset vitium uel morbum dicti animalis ut est tex., et ibi Doct. in dicta l. 1, §. finale cum 
lege sequente, ff. de aedilit. aedict.

p. 76, nota 190: Nota quod in ista actione, quod metus causa non est necesse exprimere cer-
tam personam in specie aper quam metus sit illatus. imo sufficit impersonaliter dicere, metum 
illum persona non designata, ut hic. Ratio est quia saepe nota talis metus infertur de nocte, ideo 
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tollerabillis est ignorantia personae, tex. est singularis et solemnis in l. Si cum exceptione, §. 
In hac, et ibi glo., ff. quod met. caus., et Ang. et Johan. de Plat. in §. Quadrupli, Instit. de actio.

p. 76, nota 191: JHoc est requisitum necessarium in ista actione: videlicet, quod metus sit 
talis, qui caderet in constante virum: Puta mortis uel cruciatus corporis, uel quid simile. Quod 
totum committitur arbitrio iudicis, ut in l. 1 in fine cum l. sequente, c. Quod met. caus., et in 
l. Interpositas, c. detransactio, et gl. in c. Cum dilectus, eodem titulo. Et in isto caesu magis 
creditur duobus restibus deponentibus de metu, quam mille de spontanea valuntate, ut tenet 
Inn. in c. Sup. hoc, de renun., et Bal. in l. Si quis in hoc genus, c. de epis. et cleri.

p. 76, nota 192: Hoc est multum utile, quod articuletur et probetur, quia si res est magni 
precij, et vendatur pro paruo, hoc simpliciter probato, praesumitur metus, et rescinditur con-
tractus si alius color metus intervenisset. Ita Ad. d. §. Quadrupli supra alleg., allegans Bar. in 
l. Interpositas supra alleg.

p. 76, nota 193: Nota quod actio ista infra annum datur ad quadruplum, et post annum ut hic 
ad simplum, ut l. Si cum except., §. Post annum, ff. quod met. caus. Et de forma libelli quando 
datur ad quadruplum vide per Bar. in l. finale cum except., §. haec autem actio, ff. eodem titulo.

p. 77, nota 194: In ista actione veniunt fructus percepti, et qui percipi potuerunt, ut est gl. 
sing. qui ponit alios casus in l. Sed et partus, in ver. Oportet, ff. Quod met. caus.

p. 77, nota 195: In ista actione iuratur in litem, si petatur a parte, alias non, ut tenet Flor. 
in l. Arbitrio, ff. de dolo, quod nota.

p. 77, nota 196: Hoc est necessarium per tex. in l. Tertia, c. Quod metus causa, et ibi gl. et Doct.

p. 77, nota 197: Dolus iste probatur per praefationes et suasiones, et admonitiones et similia, 
ut est glo. et ibi Bar. in l. Apud Celsum, in vers. Decipiendi, ff. de doli except. Et probatur etiam 
per indicia perspicua, ut est tex. in l. Dolum, c. de dolo, et non sufficiunt leuia indicia, secundum 
Bar. et Doct. d. l. Dolum supra alleg.

p. 77, nota 198: Ex hoc probatur, et praesumitur dolus, ut tenet in expressis Bal. et Sal. in d. 
l. Dolum. Et idem [est]254, si ego praedico tibi aliquid et mentior, ut tenet Bar. in dicta l. Dolum 
supra alleg. Facit tex. in l. Si quis affirmauerit. Et ibi glo. et Doct. et in l. Quod venditor, ff. de dol. 
Et quando praesumatur dolus tam ingestis et fact. quam id omissis et neglectis, et quid in permissis, 
et quid in prohibitis, vide per Doct. maxime per Bar. in dicta l. Dolum, et Flor. in l. Quotiens, §. 
Qui dolo, ff. de probat., et in l. 1 et ibi Bar., ff. Si quis test., lib. ess., et in l. 1, c. de sicarius. Et an 
dolus dans causam testamento annulet testamentum, vide Bal. in l. Si frater, c. qui testam. fecere 
poss. Et quid in dolo dante causam legi uel statuto, vide tex. in l. 1, ff. de dol. except., et ibi glo. et 
Bar. in l. Omnes populi, ff. de iustit. et iur. Et quid in dolo danto causam matrimonio, vide tex. 
in l. Adiuo Pio et ibi gl., ff. de ritu nu., et Abb. in c. Dilecti, de emptio. et vend.

p. 78, nota 199: Hoc est verum si deceptus vult: secus si vallet stare contractui, ut est glo. not. 
ab. in l. Eleganter, ff. de dolo, et ibi Bar. Et iste dolus debet esse talis qui capiat prudentissimum, 
ut tenet Inno. in c. Cum dilectus, extra quod metus causa quod nota.

p. 78, nota 201: Nota quod in isto casu cum ista scriptura sit communis, tenetur reus exhibere, 
ut est tex. et gl. ibi, et Doct. in l. finale c. de aedendo, et nota quod actio ista non tantum modo 

254 Em BDMII151: em.
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datur domino, uel quasi domino, sed etiam olim possessori, uel qui praetendit modo aliquo suum 
inter esse, ut est tex. in l. 3, §. Est autem cum l. sequente, ff. ad exhibendum. Et nota quod iudex 
examinabit summatim, ante omnia, an actor habeat iustam cammex hibitionis petendae nec 
ne, ut est tex. in dicta l. 3, Eleganter, ff. ad exhibendum.

p. 78, nota 202: Ista actio datur contra possidentem, et contra nudum de tentatorem, uel 
custodem rei, et contra illum, qui quomodo libet habet facultatem, rei exhibendae, ut est tex. 
in l. Celsus, ff. ad exhibendum. Et si reus non exhibet ad mandatum iudicis iuratur in litem 
contra eum, ut est tex. in l. Non ignorabit, c. Ad exhibendum.

p. 78, nota 203: Nota quod sententia lata super ista actione non parit exceptionem rei iudi-
catae in rei vendicatione, ut in l. 1, c. eodem titulo.

p. 79, nota 204: Hoc est requisitum necessarium ex parte actoris, videlicet quod possideat: 
cum eijcitur de possessione ut in l. 1, §. Interdictum, ff. de vi et vi arm. Quod procedit, siue 
possideat iuste, siue vi. siue clam, uel praecario, ut in l. Sed si vi armata, ff. de vi et vi arm. Et 
isti possessori non potest ei obijci exceptio dominij, ut in l. Si quis ad se fundum, c. ad Iul., de vi. 
pluui, et Bar. in l. Naturaliter, §. Nihil conue., ff. de acquir. poss., et in §. tit., lib. 3, ord. Quod 
intellige nisi expoliatus assentiat, quod cognascatur de dominio, quod praesumitur allegando de 
illo in processu quia tunc cognoscetur, ut tenet Bar. in l. 1, §. Sed si his in fine, ff. de nou. oper. 
nunt., et est tex. in c. 1, de restitutione spoliarum. 

p. 79, nota 206: Nota quod spoliatus possideat per se, uel per procuratorem, factorem, uel 
per colonos suos. Nam si colonus fuerit deiectus, videtur dominus deiectus, ut in l. 1, §. Quod 
seruus, et §. Non autem, ff. de vi ar., et Bar. in 1, §. Siue autem, ff. eodem titulo.

p. 79, nota 207: In hoc interdicto debet inseri annus, et mensis, sic ut cum de delicto agitur 
criminaliter, ut Bar. in l. 1, §. Siue autem, et §. Rectissime, ff. de viar., et sis cautus quod apponas 
verum tempus deiectionis: quod si apposueris unum, et probaueris de alio debes succumbere, 
ut Bar. in l. Denunciasse, §. Quid tamen, ff. de adulter. quem vi.

p. 79, nota 208: Hoc est etiam requisitum necessarium in isto interdicto videlicet se spolia-
tum, ut in l. Si quis ad se fundum, et ibi Sal. Co. ad l. Iul., de vi plu., et tunc spoliatus est ante 
omnia restituendus, non tantum si fuerit spoliatus propria autoritate aduersarij, sed etiam 
autoritate et licentia vel decreto inualido iudicis, ut in l. Meminerint, Co. unde vi, et Bar. in l. 
Sequitur, §. Si fundum, ff. de Usucap., et nota quod istud interdictum non datur, solum contra 
deijcentem, sed datur etiam contra mandantem uel tactum habentem, ut in l. 1, ff. de vi ar. et 
an teneatur dominus, si familia sua uel filius uel mercenarius deiecit, vide l. 1, §. Quod igitur, 
et §. Si filius, et ibi Doct., ff. de viar.

p. 80, nota 210: Istud interdictum, uti possidetis, datur quando molestatur in possessione rei 
immobilis, ut in l. 1, ff. Utrobi. Sed hodie ista duo interdicta sunt ex aequata, ut habetur in dicta 
l. 1, supra alleg. Et pro seruitute habent causam discontinuam non datur istud interdictum: sed 
datur interdictum de itinere actuque; probato. Quod competit quando aliquis per fundum alterius 
iuerit, saltem per triginta dies etiam discontinuos in anno proximo retro, quod si prohibetur, 
agitur hoc interdicto: ita habetur in l. 1, ff. de Itin. actuque priu.

p. 80, nota 211: Istud interdictum datur possidenti, siue ciuiliter, siue naturaliter tantum 
possideat, ut in l. 1, et ibi Bar., ff. uti poss. nisi vi. clam uel praecario possideat, ut in dicta l. 1, 
§. perpetuo, et in l. 1, c. eodem titulo. Unde si aliquis fuerit in possessione causa rei seruandae 
non habet hoc interdictum, cum non possideat, ut in l. Si duo, §. creditores, ff. uti poss.
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p. 80, nota 212: Hoc interdictum datur contra perturbantem, ut in l. Si duo, §. Si vicinus, 
ff. eodem titulo.

p. 80, nota 213: Nota quod actor debet apponere quaelitatem turbationis, quae multiplex 
est, ut in l. Vim facit, ff. de vi ar. Quod qualiter procedat, ut Bar. in l. 1, §. Interdictum, ff. Uti 
poss. Et nota quod quando Actor et Reus asserunt se possidere, ille debet possidere qui probat 
per plures, et meliores testes, ut in l. hoc carmen, ff. de testibus. Si vero testes uniuscuisque sint 
aequales numero et dignitate, tunc ille vincet, qui probat de possessione antiquioris temporis, 
ut in c. Licet causam de prob. nisi secundus possessor probet se possedisse sciente aduersario, ut 
in l. 1, §. Arist., ff. de aqua quotid. et aesti. Sed si uterque probant de possessione aequali, tunc 
ille vincit, qui ostendit titulum. Et si ambo habent titulum, iudex debet diuidere, de quo per 
Bar. in l. 1, §. Si duo, ff. Uti poss., et per Ang. in §. Quadrupli, Instit. de actio.

p. 80, nota 214: Quae cautio debet esse cum fide iussore, ut Doct. in l. 1, ff. eodem titulo, sed 
ista cautio non est in usu in his regnis, nec solet peti in libellis.

p. 81, nota 216: Hoc interdictum competit tam haeredi venienti ab intestato, quam ex 
testamento, ut est tex. et ibi notat Sal. in l. 2, c. quorum bonorum, et tenet Bar. in l. finale, c. 
de aedict. Diu. Adr. tol. Et in hoc interdicto non potest refricari quaestio dominij, ut notat glo. 
in l. 1, in ver. Restituas, ff. quorum bonorum. Et hoc patet cum sit interdictum summarium, 
in quo non potest opponi ulla exceptio requirens altiorem indaginem ut in l. Ille a quo, §. Si de 
testamento, ff. ad Trebelli. Unde in hoc interdicto sufficit summaria et praesumpta probatio, ut 
notat Bar. et gl. et omnes Doct. in l. 1, c. quorum bono. Nam sufficitque, summatim doceat se 
haeredem uel ex testamento, uel ab intestato, uel quod fit de liberis, uel de agnatis. Nota tamen 
quod quamuis sit hoc interdictum summarium, est tamen dandus libellus, et lis est contestanda, 
ut notat Bar. in l. finale, c. de aed. diui. Adri. tollen. ver. sumus.

p. 81, nota 218: Hoc interdictum datur contra possidentem pro haerede, uel pro possessore, 
uel qui dolo definit possidere, ut Bar. in dicta l. finale, ver. Item oppono.

p. 81, nota 219: Ad hoc competit interdictum hoc. Videlicet pro omnibus rebus, quae erant 
in bonis defuncti, siue per eum essent possessae tempore mortis, siue non, dum modo pro eis 
habebat actionem, uel exceptionem. Ita tenet Bar. in l. 3, circa finem, c. quorum bonorum, 
quem omnino vide.

p. 82, nota 221: Tempus comissae iniuriae debet de necessitate poni in libello: dies vero non 
debet poni, nisi petatur a parte, ut tenet Bar. et Doct. in l. Libellorum, ff. de accusat., et in l. 
iniuriarum, l. 2, et in l. Praetor edixit, ff. de iniur., Alex. de Imol. in l. 1, ff. de aedend., et in 
consilijs suis cons. 290.

p. 82, nota 222: Locus ubi commissa fuit iniuria debet de necessitate poni in libello, ut tenet 
Bar. in dicta l. Iniuriarum supra allegata, et Bal. et Frand. de Aret. in l. Aedicta, c. de aedend.

p. 82, nota 223: Ista verba, videlicet quod fecit animo iniuriandi, non sunt de necessitate, 
ut tenet Ang. in l. Si non conuincij, c. de iniur., et Ias. in principio Inst. de actio., licet Cyn. in 
dicta l. Si non conuincij teneat contrarium.

p. 82, nota 224: Nota quod si iniuria est corporalis debet inseri in qua parte corporalis sit 
illata, quia acrius punitur illa, quae est in facie, quam in alia parte corporis, ut tenet Sal. post 
Iacob. Butr. quem refert in l. Atrocem, c. de iniur., et hoc etiam tenet Iason. in l. principio 
Instit. de actio., n. 5.
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p. 82, nota 225: Qualitas personae iniuriatae, et habitus eius debet inseri in libello, ut in l. 
Atrocem et ibi Doct., c. de iniur.

p. 82, nota 226: In isto libello debet peti certa aestimatio iniuriae secundum Ang. in principio 
Instit. de actio., licet gl. et Doct. sunt varij in l. iniuriarum, et in l. Praetor edixit, ff. de iniur.

p. 82, nota 227: Nota quod in ista aestimatio potest habere relatis ad lucrum uel addam 
numeros: unde possumus dicere, nollem esse lucratus tantum. Vel potius tantum perdidisse, 
et non fuissem passus talem iniuriam secundum Bar. in dicta l. Iniuriarum supra allegata, et 
Saly in l. Actionem, c. de iniur.

p. 83, nota 228: Nota quod aestimatio ista iniuriae debet semper taxationi iudicis subijci: 
ut Ang. in principio Inst. de actio. Et quae verba sine iniuriosa, vide per Bar. in l. Item apud 
labeonem, §. Praetor. de iniur., et in l. 3 de lib. et posthum., et in l. Turpi. et ibi Ias., ff. de leg. 2.

p. 83, nota 230: Ideo hoc dicitur, quia actio ista non datur, nisi domino, ut in l. Idem mela, 
§. Legis, ff. ad l. Aquil., et debet esse dominus verus et non fictus, ut in legatario ante a dictam 
haereditatem, ut est text. in l. Arbitrio, §. Si dominum, ff. de dolo, et in l. huic scripturae, ff. 
ad l. Aquil. Et datur domino utili, ut emphiteotae, et superficiario, ut in l. Cedere, §. 1 et 2, et 
ibi nota ff. arbor. furt. cess.

p. 83, nota 231: In ista actione, l. Aquiliae, non est necesse, quod apponatur locus uel tempus 
dicti delicti, ut in l. Idem Neracius, in fine, et ibi Bart., ff. ad l. Aquil.

p. 83, nota 232: Nota quod quando mors secura est, ut in hoc libello habet locum primum 
caput legis aquiliae, et tenetur quantum res valuit infra annum retro: et secundum caput habet 
locum quando quis non occidit: sed vulnerauit seruum uel quadrupedem, uel aliter laeserit, et 
tunc tenetur quantum plurimum valuit infra triginta proxime praeteritos, ut Inst. ad l. Aquil. 
in principio, et in §. Tecio capite, eodem titulo.

p. 83, nota 233: Ut in l. Contra negantem, c. Ad l. Aquil. Et si hoc non petatur, non potest 
sequi condemnatio dupli. Ita Bal. in dicta l. Contra negantem. Et qualiter formetur libellus contra 
incidentem siluam, iuxta l. 1, c. ad l. Aquil. vide ibi Bal. et Specul. de iniurijs, et damno dato, §. 1.

p. 84, nota 235: Actio ista noxalis intentatur contra dominum uerum uel putatiuum, ut in 
l. Si bonae fidei, ff. de nox. et etiam contra bonae fidei, uel malae fidei possessorem, ut in l. Non 
solum, eodem titulo, dummodo habeat et possideat ipsum seruum, ut in l. Quotiens, eodem titulo, 
ff. Nisi dolo desijsset possidere, ut in l. Noxalis, ff. de nox. Quo casu potest agere eligere, utrum 
agat contra desinentem dolo possidere, uel conueniat nouum possessorem. Contra creditorem 
habentem seruum obligatum noxaliter, non datur, sed defensionem omittens priuabitur iure 
suo iuxta l. Noxalem, eodem titulo.

p. 84, nota 236: Hoc est verum quando dominus estignorans seruum deliquere. Si autem 
fuerit sciens, et valuit prohibere, [et] non prohibuit, tunc dominus tenetur in solidum, et non 
liberatur dando seruum, vt in l. 1 et 2 et ibi. Flor. ff. de noxal, de quo vi. Bar. et Doct, in l. In illa 
stipulatione perte. ff. de verb. obligat. quem omnino vi.

p. 84, nota 237: Sufficit petere damni emendationem in libello, licet non petatur seruus pro 
noxa, ut in l. Miles., §. Decem, et ibi Doct., ff. de re iudic. Et usque ad quantum tempus datur 
ista facultas praestandi seruum, vide tex. in l. Item veniunt, §. Idem recte, et ibi Doct., ff. de 
petit. haered.
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p. 85, nota 239: Filius non potest vocare patrem in iudicio, siue venia, et idem in omnibus 
descendentibus in infinitum, ut est gl. et Ioh. Fab. et Nicol. deneo pol. in §. Poenales, Instit. de 
actio. Et idem est in matre, etiam si sit meretrix ut in l. 4, §. finale, et in l. sequente, ff. de inius. 
vo., et Ias. in dicto §. Poenales, n. 53. Et quae personae non possunt vocari, sine venia, vide per 
tit. 8, lib. 3 ord., et Ias. in praedicto loco.

p. 85, nota 240: Idem in filio naturali, et adoptiuo, secus tamen est in filio incestuoso: Quia 
isto potest vocare patrem sine venia, ut tenet Imol. in l. Lutius, §. finale, ff. de lege 2, et est gl. 
unica in l. Quia semper, ff. de inius. voc., et idem est in filio nato dum pater habebat duas conco-
binas, ut tenet Odrofre in l. Quia semper, et Imola in l. Ex facto, §. Si quis rogatus, ff. ad Trebell.

p. 85, nota 241: Secus tamen si filius poenituit, et non peruenit ad iudicium quia nunc non 
incidit in poenam, ut in l. Quanuis, ff. de inius. voca. Et idem fide sistit ab instantia iudicij, 
anteaquam conueniatur, ut in tit. 8, §. Outrosi. prope finem, lib. 3 ord.

p. 85, nota 242: Non sufficit quod venia petatur: nisi quod impetretur. Ita Ang. per tex. ibi 
1, §. Poenales, Instit. de actio., et Doct. in l. 1, ff. de inius. voc.

p. 85, nota 243: Ut est tex. in §. finale, Instit. de actio., et in dicto §. outrosi. supra allegato.

p. 85, nota 245: Hoc opponi est utile et necessarium, et simus certi utrum poena maior, uel 
minor sit imponenda, secundum distinctionem legis regiae, ut l. praeses., et in l. si de inter-
pretatione, ff. de poenis, de quod vide Bar. in l. Pedius, §. Diuus, ff. de incend. ruin. et naufra.

p. 85, nota 246: Nota quod tempus est necessario apponendum in criminalibus publicis, uel 
priuatis, ut est tex. et ibi Doct. in l. Libellorum in principio, ff. de accus. Et idem est in inquisi-
tione speciali: licet non in inquisitione generali, ut Bar. in dicto l. Libellorum, et in l. pen. et ibi 
glo. et Doct. et Sal., l. c. de accus., et Sal. l. Ea quidem, eodem titulo, et Bar. in l. 2, §. Si publico, 
ff. de adulter., et Cyn. in l. 1, ff. de eo quo certo.

p. 86, nota 247: Hoc videlicet quod clam uel palam debet adijci per l. 1, iuncta l. sequenti, 
ff. de furtis.

p. 86, nota 248: Nota quod dicendo simpliciter, quod furatus fuit, uel furto substraxit, satis 
est quia ista verba preganantia sunt, et importantia dolum et delictum, ut notat Cyn. in simili 
in l. Nec exemplum, c. de fals., et Bar. in l. Aurelius, §. Scio, ff. de liber. leg., et hoc tenet Angelus 
in §. ex maleficijs, Instit. de actio.

p. 86, nota 249: Ista conclusio procedit de quo vide Bar. in l. Rerum amotarum, ff. rerum 
amotarum, et Bal. in l. Gallus, §. Eius, ff. de liber. et post.
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da  ordem  do  secular 255  
da  ordem  do  juízo  eclesiástico

255 Nesta segunda parte é apresentada a tramitação processual e os despachos comuns. As principais 
características do processo são: a apresentação da ação, que pode ser verbal ou escrita; o chamamento 
a juízo; a resposta do réu ou contestação; a resposta do autor da ação à contestação do réu ou réplica; 
e a possível resposta deste último à réplica, denominada por tréplica. Após as peças processuais, 
inicia-se a fase de discussão e julgamento com a obtenção de provas por meio de testemunhas ou 
de confissão das partes em processo. Por fim, o juiz decide a causa através de sentença. Da sentença 
pode haver recurso de apelação e de suplicação. No recurso de apelação, recorre-se da sentença do 
juiz inferior para uma instância superior, onde se procede ao reexame dos factos e à avaliação do 
direito aplicado; no recurso de suplicação, recorre-se para o rei, que deverá decidir de acordo com 
a sua consciência.
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forma  das  alegações  judiciais

forma  da  ordem  judicial  do  juízo  secular  
que  se  usa  e  pratica  em  estes  reinos

Tanto que o réu for citado256, se o juiz pelas perguntas que fizer às 
partes não puder determinar a causa, mandará ao A. que venham com 
libelo257, sendo caso de libelo258, até primeira audiência259. O qual fará 
na forma seguinte:

Senhor juiz

Diz como A., ff., com sua mulher, moradores em tal parte, contra ff., 
R., morador em tal, e sua mulher. E se cumprir260.

I. Provará que, entre os mais bens de raiz que a eles, AA., perten-
cem, bem assim é tal quintã, com todas suas pertenças, sita em tal 
parte, que parte com ff. e ff., etc. A qual por deles, AA., é havida e 
conhecida, e nisto não há dúvida.

II. Provará que haverá oito ou nove anos, ou o tempo que em verdade 
for achado, que eles, RR., trazem e ocupam a dita quintã com suas 
pertenças, levando os frutos dela indevidamente, não a querendo 
alargar aos AA., a quem pertence, sendo por vezes requeridos, sem 
contenda de juízo. 

III. Provará que de todo o sobredito é pública voz e fama.

256 «Podes ver profusa matéria sobre a forma da citação e sobre o seu conteúdo em Hipp. in l. De uno-
quoque, ff. de re iud., et tex. in titulo 1, lib. 3 ord. per totum». (G)

257 «Vê se se deve, antes da publicação do libelo, interpor um ato por parte do autor em per Spet. de lib. 
obli. Vê se a citação deve preceder ao libelo em Bal. in rubri. c. de inius. voc.». (G)

258 «Vê em que casos não se requer libelo em titulum 19, lib. 3 ord., et Spec. in tit. de lib. concept. Agora 
podemos ver esta questão amplamente tratada em Alc. in practica suam in tit. de lib. oblat., vers. inqui 
causa offer. lib.». (G)

259 O libelo é a petição inicial apresentada pelo autor em juízo e através da qual descreve os factos que 
fundamentam a ação e apresenta a sua pretensão ou pedido.

260 Este texto constitui um modelo de petição inicial.
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Pede recebimento e sobre tudo cumprimento de justiça, e se outro 
pedimento é necessário condene aos RR. que abram mão da dita quintã, 
e suas pertenças, e a deixem livre e desembargada aos AA., com os 
frutos da indevida ocupação até à real restituição, fazendo as mais 
pronunciações ao cabo necessárias. O que pedem com as custas.

Tanto que o libelo for apresentado ao juiz na audiência261 sem o ver 
nem mandar ler em pessoa dos RR., sendo presentes, e não o sendo à 
sua revelia, mandando-os apregoar dirá que recebe quanto com direito 
deve ser recebido, e o contesta por negação por parte dos RR. Aos quais 
manda que venham com sua contrariedade262 até à segunda audiência. 
A qual farão na forma seguinte:

Senhor juiz 

I. Contrariando os RR.263. E se cumprir provarão que eles, RR., estão 
em posse da quintã da contenda há x, xx, xx, xl anos, lavrando-a e 
desfrutando-a a olhos e face dos autores sem contradição, pagando a 
eles, AA., uma certa e uniforme pensão em cada um ano, que deles, 
RR., receberam. Pelo que eles, RR., adquiriram e se presume264 terem 
título enfitêutico de direito.

II. Provará que de todo o sobredito é voz e fama. 

Pede recebimento e serem absoltos, com custas.

Tanto que à contrariedade265 for oferecida, o juiz na audiência, sem 
a ver a receberá quanto é de receber e mandará aos AA. que venham 
com a réplica à primeira audiência. A qual fará na forma que se segue:

261 «Isto é verdadeiro atendendo ao direito régio, de acordo com tit. de offic. iud., §. “E offerecendo-se”. 
Secus de iure communi, ut est tex. et ibi Doct. in l. Miles, §. sexaginta, ff. de adul.». (G)

262 «Tem em conta que se deve comunicar o libelo ao réu, para que responda com os seus recursos, 
porque este é o costume. Se assim não for, vê Bart. et Pau. in l. prima, ff. de aden., et gl. in clem. 2 de 
appell., et in clem. Saepe de verb. significat.». (G)

263 O presente texto constitui um modelo de contestação do réu. Esta pode ser feita por exceção peren-
tória ou dilatória. As exceções, que constituem alegações utilizadas por uma das partes para a sua 
defesa, podem ser dilatórias, por diferirem no tempo o processo, como a incompetência do tribunal, 
ou perentórias, que consistem na invocação de factos que impedem, modificam ou extinguem o 
efeito jurídico dos factos apresentados pelo autor, levando à absolvição total ou pacial do pedido. 
Vide notas infra.

264 «Assim o indica a glosa e doct. in l. 2 c. de iur. emphi. et ibi ius. quemli. et Bar. in l. Comperit, c. de praes. 30 
uel 40 annorum». (G)

265 «Vê se é possível apresentar simultaneamente diversas exceções em Bar. in l. Nemo, ff. de except.». (G)
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Senhor juiz

Replicando266 os AA. E cumprindo267.

I. Provará que os RR. trazem a dita quintã da mão e em nome dos 
AA., como seus colonos, pela renda em que se concertavam, sem 
eles, RR., terem título nem causa legítima.

Para o que:

II. Provará que eles, RR., soíam de pagar cada ano a eles, AA., pela dita 
quintã, l alqueires de centeio. E depois, dali a certos anos, por eles, 
AA., lha não querem dar por a tal pensão a tomaram por lxxx alquei-
res e um carneiro, e pagaram as tais pensões diversas, alternando e 
mudando a tal pensão, e não pagaram sempre uniforme pensão, pelo 
que de direito se presumem simples colonos268, como são. 

III. Provará que, pertencendo as vinhas, sitas em tal parte, à dita quintã, 
eles, RR., a venderam a ff., morador em tal parte, por tantos mil 
reais, sem licença e consentimento dos AA., e sem lho fazerem a 
saber, como da carta que se apresenta consta. Pelo que eles, RR., 
perderam269 todo direito que tiveram, que não têm.

IV. Provará que de todo o sobredito é voz e fama. 

Pede recebimento e justiça, com custas.

Sendo a réplica apresentada, o juiz a receberá na maneira que dito é na 
contrariedade, e mandará aos RR. que venham com tréplica à primeira. 
A qual se fará na forma seguinte:

266 «Tem em conta que as refutações se inferem no libelo e ajudam o libelo, como afirma Bal. in l. finale, 
c. De haere. instit., 17 q.». (G)

267 À contestação responde o autor com a réplica. Com esta peça processual pretende o autor elidir a 
contestação ou a exceção do réu.

268 «Assim o sustenta particularmente l. Comperit, c. de praes. 30 uel 40 annorum. Quod tene menti, etc.». (G)
269 «Como consta em l. 3, c. de iur. emph. et in., §. 1, tit. 64, lib. 4 ord. De quo vide Ias. in dicta l. 3». (G)
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Senhor juiz

I. Treplicando os RR270. E cumprindo. Provará que ele, R., ff., é casado 
com a R., ff., segundo preceito da madre Santa Igreja há bem xl 
anos, e sempre pagaram l alqueires de centeio cada ano. E caso, e 
não concesso, que ele, R., alguma hora pagasse mais, ela, R., não 
consentiu nunca em tal. E portanto não lhe pode271 prejudicar a 
seu direito.

II. Provará que a certa carta das vinhas que se apresentou nunca houve 
efeito, nem por ela nunca se tomou posse272 nem ele, dito ff., possuiu 
as tais vinhas: antes sempre as possuíram eles, RR., como hoje em 
dia possuem, com a dita quintã. Pelo que de direito eles, R[R]., não 
perdem seu direito. 

III. Provará que de todo o sobredito é pública voz e fama. 

Pede recebimento e o que pedido tem, com custas.

Tanto que se oferecer a tréplica, o juiz receberá na forma da réplica, e 
logo assinará na mesma audiência lugar à prova, assinando-lhe o termo, 
como adiante se dirá. E se, antes de se dar lugar à prova cada uma das 
partes disser que tem artigo acumulativo ou de pendente, o juiz lhe 
mandará dar à vista, e que venha com ele à primeira audiência. O qual 
fará na forma seguinte:

Senhor juiz

Acumulando, os AA. dizem. E sendo necessário.

I. Provará que na própria carta de venda que os RR. fizeram das ditas 
vinhas ao dito ff. lhe deram logo a posse, entregando-lhe e dan-
do-lhe a própria273 escritura, e constituindo-se desde o dia da dita 

270 Após a réplica do autor podem os réus responder com a tréplica.
271 «Baseia-se no texto que se encontra em l. 1 iunto, §. E o que dito havemos, lib. 4, tit. 6 ord.». (G)
272 «Isto está de acordo com o direito, porque o enfiteuta, ainda que venda sem o consentimento do 

dono, no caso de não ter feito a transferência da posse, não cai em comisso, como sustenta Sal. in 
l. 3, c. de iur. emph., in penultima col., et Alber. ibi Spec in tit. de locat., §. Nunc aliqua, vers. 85, et Iohan. et Ant. 
de Butr. in c. Potuit de locat.». (G)

273 «Mediante este ato se realiza a transferência da posse, de acordo com l. 1, c. de donat. et ibi doct.». (G)
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venda por simples colonos274 das ditas vinhas, em nome do dito 
ff., comprador. Pelas quais cláusulas ele, ff., foi feito possuidor, e 
eles, RR., encomissaram. 

II. Provará que de todo o sobredito é pública voz e fama. 

Pede recebimento. Et quod supra.

Apresentando o acumulativo, o juiz o receberá na forma da réplica e 
tréplica, e mandará aos RR. que o contrariem à primeira audiência. 
A qual fará na forma que se segue: 

Senhor juiz

Contrariando o acumulativo, dizem os RR. E sendo necessário.

I. Provará que, ao tempo que fez a dita nula carta de venda, que há 
sete anos, ela, R., era já casada com o R., seu marido, como dito é, 
e não outorgou na tal nula venda, nem disso soube parte, pelo que 
é nula e por ela275 se não fez obra.

II. Provará que de todo o sobredito é voz e fama.

Pede recebimento e o que pedido tem, com custas.

O juiz receberá esta contrariedade por si et in quantum, como dito é, e 
mandará aos AA. que venham com sua réplica à primeira. A qual fará 
na forma seguinte:

Senhor juiz

Replicando os AA. E se cumprir.

274 «Se esta claúsula for incorporada na venda, a enfiteuse perde o seu direito; assim o sustentam Ant. 
de Butr. in cons. 34, no início de De iure, Ias. in l. 3 de iure emph., na coluna antepenúltima». (G)

275 «Isto está de acordo com o direito, porque, quando a venda é anulada por qualquer claudicação, o 
enfiteuta não perde o seu direito. Isto o explica perfeitamente Bal. in l. 2, c. de episcopa. Aud.; toma 
nota disto». (G)
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I. Provará que ao tempo que ele, R., outorgou a dita carta de venda, 
que aos ditos sete anos, ele, R., estava apartado276 da R., ff., sua 
mulher, pelo juízo da Igreja por sentença, e cada um vivia apartado 
sobre si, pelo que277 ele, R., podia muito bem fazer a tal venda sem 
outorga da R.

II. Provará que de seis para sete anos a esta parte eles, RR., não pagaram 
a renda e pensão da dita quintã a eles, AA., pelo que encomissaram. 

III. Provará que de todo o sobredito é pública voz e fama.

Pede recebimento e justiça, com custas.

O juiz receberá esta réplica na forma dos mais artigos de arriba, e 
mandará aos RR. que venham com sua tréplica à primeira audiência. 
A qual farão na forma que se segue:

Senhor juiz

Treplicando os RR. E se cumprir.

I. Provará que eles, RR., sempre pagaram a pensão que eram obrigados 
pagar da dita quintã aos AA. e a seus recebedores e mandatários. 
E assim o pagaram dos três anos próximos passados. E eles, AA., a 
receberam, pelo que se presume278 a pagarem sempre.

II. Provará que do sobredito é voz e fama.

Pede recebimento e justiça, e custas.

Apresentando-se a tréplica, o juiz a receberá no modo sobredito. 
E sem se mais poder alegar, assinará lugar à prova de palavra às partes. 
E devendo de fazer sua prova no lugar onde andar a demanda, dará 
uma só dilação279, que não passe de xx dias. E se nesta a parte fizer 

276 «Tem em conta que neste caso o marido pode vender sem o consentimento da esposa. E a venda é 
válida e assim o foi determinado por sentença régia neste reino, a qual tem força de lei, de acordo 
com l. finale, c. de leg. De quo vide Palat. Ruui. in sua rep., §. 64 in fol. 40». (G)

277 «Como consta no texto de l. 2, c. de iur. emp., et in l. 1, tit. 65, lib. 4 ord.». (G)
278 «Assim se afirma em gl. et ibi communiter doct. in l. 2, c. de iure emph., per l. Quicumque de apochis. publ. Vê 

como se deve interpretar isto em doct. e especialmente em Ias., na referida l. 2 mencionada acima». (G)
279 «Sobre isto, vê em Doct. in l. Romae, et in l. finale, ff. de ser., et ibi Ias. Esta dilação deve ser comum ao 

A. e ao R., mesmo que se resolva mediante restituição, de acordo com Spec. in tit. de dilat., versic. 
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diligência e durando pedir a segunda dilação, jurando que a não pede 
maliciosamente, o juiz lhe dará a segunda, não passando de dez dias. 
E quando se houver de fazer a prova fora, se guardará a ordenação do 
lib. 3, tit. 12.

Tanto que a dilação for acabada, o juiz a requerimento de alguma das 
partes os lançará da mais prova, e lhes mandará que, tendo embargos, 
venham com eles à primeira audiência. E mandará ao escrivão que dê 
às partes os nomes das testemunhas. E os embargos da contrariedade 
farão na forma seguinte:

Senhor juiz

Por via de embargos de contraditas280, diz o A. ou o R., a fim de lhe 
não prejudicarem os ditos das testemunhas seguintes. E se cumprir.

I. Provará que ff., testemunha do A., ao tempo281 que testemunhou 
era, como hoje em dia é, imigo282 capital do R., sobre brigas que 
houveram, pelo que diria contra ele, etc.

II. Provará que ff., testemunha do A., etc.

III. Provará que de todo é voz e fama.

Pede recebimento e justiça com custas.

E com os embargos e contraditas que alguma das partes não vier, o 
juízo o lançará. E com as que vierem, mandará ir o feito concluso. E se 
não forem de receber, porá o despacho seguinte:

Sumo. Bar. et doct. in l. Petendae, c. de temp. in inter. Tem em conta que na dilação é suficiente que as 
testemunhas jurem, embora posteriormente sejam chamadas a depor, de acordo com Bar. et Bal. in 
l. Si quando, c. de test., et in c. 2 de test.». (G)

280 O embargo de contraditas constitui a impugnação de testemunhas.
281 «Tem em conta que a condição da testemunha diz respeito ao tempo do julgamento, de acordo com 

Barto. in l. 1, c. de testa., et ibi Bal. et Bar. in l. Ad testis, §. “condição”, no mesmo título». (G)
282 «Vê as causas legítimas para a rejeição de testemunhas em Petr. Fer., no título referido à forma do 

juramento das testemunhas, e Spec., no princípio do título relativo às testemunhas, e no título 43 
e 44, lib. 3 ordi.». (G)

 imigo = inimigo.
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Despacho do juiz

Não recebo as contraditas apresentadas ex causa. Hei as inquirições por 
abertas e publicadas. Razoem283 as partes a final.

E sendo as contraditas de receber, porá o despacho seguinte: 

Despacho

Recebo as contraditas apresentadas. Faça-se delas certo, em termo de 
cinco dias.

Tanto que a prova das contraditas for feita, ou o termo acabado, o juiz 
a requerimento de parte, não vindo a parte com reprovas (o que já não 
está em estilo284), dirá que há as inquirições por abertas e publicadas, 
e que manda às partes que arrazoem a final. As quais razões se farão 
na forma seguinte:

Senhor juiz

Quatro ou cinco coisas Vossa Mercê deve prover, pelas quais e cada uma 
delas a justiça dos AA. está muito clara. A primeira é porque o autor 
prova a quintã da contenda lhe pertencer, etc. Pelo que de direito é tal 
coisa, por tal lei285. A segunda causa é, etc.

Ao qual não obsta dizer tal coisa, porque, etc.
Et ideo pede justiça com custas. 

283 «Tem em conta que, se o juiz te aplicar uma penalização, por não admitir estas exceções, tu a deves 
incluir nos atos do processo e, posteriormente, não deves alegar nada na causa, de outra maneira 
parecerá que contestas o gravame, de acordo com Gratum, de offic. deleg., et in c. Cum venisset, de test. 
et gl. in c. Eum qui ded. dol. et contu., lib. 6, et in §. Eoque tit. 53, lib. 3 ord.». (G)

 Razoem = Aleguem.
284 O estilo ou estilo da corte é um costume judicial, emanando da prática processual de um determi-

nado tribunal. O estilo da corte tem, em regra, uma natureza adjetiva, ou seja, refere-se ao modo de 
ordenar o processo em tribunal. Cada tribunal, ou cada instância, tem regras próprias, conhecidas 
dos juizes, dos advogados, das partes, que as devem seguir para intentar uma ação e obter uma 
decisão judicial. Estas regras, quando criadas pelo tribunal e não impostas por lei, constituem o 
estilo. Cf. Ruy e Martim de Albuquerque, História do direito português, 1140-1415, I vol., 11.ª edição, 
Lisboa, Pedro Ferreira, 2004, pp. 251-253 e Pedro Caridade de Freitas, O estilo da corte (do século xiii à 
lei da Boa Razão), in Estudos em homenagem ao professor doutor Raul Ventura, Vol. I, Edição da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, 2003, pp. 741-805

285 «Tem atenção a que não aleguem uma lei ou cânone falso ou derrogado; deves verificar também 
que a lei não se faça pública, mas que se diga ao juiz ao ouvido, para não instruir a parte adversária, 
algo que nesse reino pouco se observa». (G)
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Apresentadas as razões dos AA., o juiz sem as ver mandará que arre-
zoem os RR. até à primeira audiência. E sendo o feito grande, dará 
termo para isso que lhe bem parecer. As quais razões se farão na forma 
sobredita, ou na seguinte:

Senhor juiz

Os RR. provam tal e tal coisa, pelo que de direito, e tal por tal lei286, etc. 
Praeterea prova mais tal e tal coisa. E portanto deve ser absolto.
E assim o pede, et in omnibus et singulis justicie complementum, cum 

expensis.

Tanto que ambas as partes arrazoarem, o juiz mandará ir o feito con-
cluso. E porá a sentença287. Se for condenatória, na forma seguinte:

Sentença condenatória

Visto este feito, scilicet, o libelo dos AA. e a contrariedade dos RR. com 
os mais artigos recebidos, e aprova a tudo, dada prova se a quintã da 
contenda, etc. E tal e tal coisa, o que visto com o mais que dos autos 
se mostra, condeno aos RR. que abram mão da dita quintã, com todas 
suas pertenças, e a deixem livre e desembargada aos AA. com os fru-
tos da lide contestada por diante, e condeno aos RR. nas custas288 dos 
autos somente.

Sentença de absolvição

Nisto este feito, etc., prova-se os RR. possuirem a quintã da contenda. 
E tal e tal coisa, o que visto com o mais que dos autos consta, absolvo 

286 «Toma nota de que se deve indicar o nome e a lei em causa, como é habitual. Vê se basta exprimir 
o seu pensamento e em língua vulgar em Spec. in tit. de aduoc., §. Nunc. et ve. in summa». (G)

287 «Vê o que é sentença definitiva, e a matéria sobre ela e sobre as sentenças interlocutórias em 
Alex. in rubrica ff. de re iud., et per Doct. in l. Quod iussit, eodem titulo. Vê também o que é uma sentença 
quádrupla, e quem pode fazer sentença sobre os frutos, e qual é o efeito da sentença definitiva e 
de que maneira se deve impugnar em Ferr. in practica sua in tit. de forma sententiae diffinit., in principio. 
Vê em que casos a sentença definitiva não transita para a coisa julgada em Hippo. in pratica sua, §. 
Ordinem». (G)

288 «No caso de o juiz omitir a condenação ao pagamento das custas, vê se uma parte tem direito a 
ação contra a outra parte ou bem um juiz em Bal. in l. Terminato, c. de fru. et lit. exp.». (G)
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aos RR. do contra eles pelos AA. pedido e demandado, e condeno aos 
AA. nas custas dos autos.

Dada a sentença, a parte condenada pode apelar dela, não cabendo na 
alçada do julgador, por palavra ou por escrito; a qual fará na forma 
seguinte.

Apelação289

Senhor juiz

Diz o R. que ele se sente muito agravado, e o é defeito em a sentença 
da contenda e em o condenar por as razões seguintes. A primeira por 
a tal sentença ser dada ex abrupto, pretermissa e não guardada a ordem 
de juízo. A segunda é por tal e tal, etc. Pelas quais causas, e por outras 
muitas que do processo desta causa constam, que aqui há por expressas 
e declaradas, e por outras muitas que em seu tempo e lugar se dirão, 
salvo o direito de nulidade, ele, R., apela da dita sentença perante quem 
com direito deve, e protesta ser provido com justiça e custas.

Sendo recebida a apelação, o juiz, sendo primeiro feita a avaliação, 
assinará dia de aparecer às partes em suas pessoas, ou a sua reviria, 
sendo citados para isso, assinando-lhes o termo que lhes bem parecer, 
segundo a distância do lugar, que apareçam ante os superiores.

E sendo apresentada a apelação ante os superiores, eles mandarão 
dar a vista à parte para arrazoar primeiro ao apelante. E se ele ou o 
apelado quiserem alegar artigos de novo no caso da apelação, há de 
dizer nas razões as causas de que quer fazer artigos, e pedir licença 
para os alegar, o que há de fazer na fim das razões na forma seguinte: 

289 «Sempre que a apelação se interponha em x dias, de acordo com Aut. Hodie, c. de anpe., quod currita 
tempore scientiae, ut in l. 1, §. finale, ff. quando appel. sit, et in §. 4, lib. 4 ord., mesmo que o procurador 
não tenha interposto apelação, por algum problema, ou mesmo que o condenado seja pobre, de 
acordo com l. 1, et ibi Bar. ff. quando appell. sit. Tem em consideração que se pode apelar todos os dias, 
inclusivamente em dia feriado, de acordo com l. 1, et ibi Doct. ff. de fer. Pode apelar todo aquele que 
tenha sido agravado ou a quem interesse contestar a maneira como foi aplicada a ciência jurídica, 
de acordo com l. Sententia, de appel. et forma appellationis. No caso de que seja um terceiro a apelar, vê 
Inn. in c. Cum super de iud. No caso de que não se encontre um juiz, deve-se apelar perante nobres, 
de acordo com Iason in l. Cum specialis, c. de inof. test.». (G)

 A apelação constitui uma forma de recurso judicial da decisão proferida por um juiz inferior para 
um superior.
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Senhor juiz

O juiz algo julgou mal em condenar ao R., porque se mostra a tal e tal 
coisa, etc.

E para maior clareza e justificação de sua justiça.
Diz ele, R., que ora novamente em esta segunda instância quer arti-

cular e provar como ao tempo da nula venda estava reconciliado com 
a R. sua mulher, e estavam ambos de umas portas adentro, e tal e tal 
coisa, o que é exclusivo da intenção dos AA. apelados. E porque não foi 
o sobredito alegado290 na primeira instância, e o quer ora alegar, pede a 
Vossa Mercê lhe dê para isso licença, segundo a forma da ordenação291, 
e sobretudo pede justiça com custas.

Arrazoando ambas as partes, mandará ir o feito concluso. E se os artigos 
que quer articular foram já alegados, ou que são impertinentes, porá 
logo a sentença definitiva, sem lhe dar licença para os alegar. E se lhe 
parecer que são pertinentes, porá o despacho seguinte:

Despacho

Dou licença ao apelante ou apelado que forme artigos292 de novo nesta 
instância, da matéria que aponta em suas razões, com os quais satisfará 
até à primeira audiência.

Tanto que vier com os artigos, o juiz os receberá por si e in quantum, e 
mandará a parte que as contrarie, e receberá a contrariedade, réplica 
e tréplica, e dará lugar de prova, assim e da maneira que é dito que se 
faça na primeira instância, até ir o feito para final concluso, no qual 
porá a sentença na forma seguinte: 

290 «“Porque não se alegou isto na causa da alegação, e o provarei”, de acordo com §. 1, tit. 66, lib. 3 ord., 
et tex. etiam ibi Doct. quos vide in l. Per hanc, c. de tempor. appellar.». (G)

291 Refere-se às Ordenações do reino. Na data da publicação desta obra, encontravam-se em vigor as 
Ordenações Manuelinas de 1539, que alteraram a edição aprovada, no reinado de D. Manuel I, em 1521.

292 «São relevantes estes artigos ou o libelo, porque na causa de apelação é requerido o libelo, como se 
vê em Spec. in tit. de appell., §. Dicendum restat. Vê se para a apelação é requerida a contestação da lide 
em gl. et ibi Doct. in l. finale, §. Illud, c. de temp. app.». (G)
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Sentença na segunda instância confirmatória293

Bem julgado é por vos, juiz, em condenardes aos RR. Confirmo vossa 
sentença em tudo por vossos fundamentos, e pelo mais que dos [autos]294 
consta, e condeno aos RR. apelantes nas custas dos autos.

Sentença revocatória

Não é bem julgado por vos, Juiz, em condenardes aos RR. que abram  
mão da quintã da contenda e alarguem os autos. E revogando em tudo 
vossa sentença, visto como se prova295 tal e tal coisa, com o mais que 
dos autos se mostra, absolvo aos RR. do contra eles pelos AA. pedido, 
e condeno aos AA. nas custas dos autos.

Forma das exceções declinatórias e dilatórias296 

Tendo o R. alguma exceção dilatória297, ou declinatória298, ou exceções, 
as alegará todas juntamente299 antes de responder ao libelo, nem vir 
com sua contrariedade, e virá com eles à segunda audiência. As quais 
exceções, principalmente a declinatória, fará na forma seguinte:

293 «Uma vez pronunciada a sentença confirmatória da primeira, ela poder-se-á constestar com uma 
nova ação, ou poder-se-á solicitar a sua execução. Sobre isto, vê Doct. in l. Fur., §. 1, ff. de his qui nota 
in fam., et in l. Eos, c. de appel.». (G)

294 Em BDMII151: A. 
295 «Trata-se da sentença revocatória da primeira, que consta em c. Cum Bertholdus, de re iure; tem também 

em conta gl. et Doct. in c. Sicut nobis, eodem titulo». (G)
296 «Vê quantos são os tipos de exceções dilatórias por Ferr. in prat, sunt in tit. de forma respo. rei., vers. 

saluis alijs. Devem-se alegar antes da contestação da lide, a não ser que elas ocorram entretanto, de 
acordo com Bar. in l. 2, §. Munerum, ff. de excu. tit.». (G)

297 As exceções dilatórias não resolvem o litígio, mas adiam-no por algum tempo, em face das situações 
invocadas, e que podem dizer respeito à jurisdição do tribunal, ao réu, ao advogado, ao processo 
ou ao negócio jurídico subjacente à ação, ou à suspeição levantada contra o juiz. Nas Ordenações 
Manuelinas, l. III, tít. 37, prevê-se que: «As exceções dilatórias são de três maneiras, uma opõem-se 
contra a pessoa do autor, quando contra ele se alega que não é pessoa legítima para estar em juízo, 
ou contra o procurador, que não tem suficiente procuração, ou é inábil para poder ser procurador, 
ou contra a pessoa do juiz quando é recusado por suspeito. A outra opõe-se à jurisdição do juiz, 
quando o réu declina o seu foro por direito ou privilégio especial, que por nós seja outorgado. 
A outra opõe-se ao processo, e bem do feito, quando o reú alega espaço à demanda, o qual lhe é 
outorgado por direito ou por graça especial nossa, ou alega espaço à dívida por que é demandado, 
dizendo que não é obrigado se não a certo dia, o qual ainda não é chegado, ou sob certa condição, 
que ainda não é cumprida, e outras semelhantes».

298 A exceção declinatória de foro é aquela que põe em causa a competência do tribunal, por exemplo, 
por questões territoriais ou por foro pessoal, atribuído a certos grupos sociais, como o clero, pelo 
que deve ser apresentada antes das outras, nomeadamente antes da exceção de suspeição do juiz.

299 «De acordo com o texto em §. “E tendo o réu”, em tit. de offi. iud.; vê também, no caso de alguém 
ter diversas exceções, como se devem alegar adequadamente em Bar. in l. Quidam consulebant, ff. de 
re. iud.». (G)
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Senhor juiz

I. Por via de exceção declinatória300, ou como de direito dizer-se pode, 
diz o R. E se cumprir.

II. Provará que ele, R., é vizinho e morador em tal vila ou cidade, e 
ali tem seu domicílio. Na qual vila ou cidade há juiz ordinário e 
justiças que conhecem de todas as causas. Ao qual pertence301 o 
conhecimento da causa da contrariedade, e perante ele, ele, R., 
deve ser demandado.

III. Provará que do sobredito é voz e fama. 

Pede recebimento e sobre tudo justiça, e se outro pedimento é neces-
sário, declare o conhecimento do caso não lhe pertencer, e pertencer 
ao juiz da dita vila ou cidade, absolvendo ao R. da citação da contenda, 
o que pede como melhor pode, com as custas.

Apresentando-se a exceção na audiência, o juiz a mandará ir conclusa, 
e não sendo de receber, pronunciará o despacho seguinte:

Despacho

Não recebo302 a exceção apresentada, e sem embargo dela mando ao R. 
que satisfaça com sua contrariedade a primeira audiência.

E sendo a tal exceção de receber, porá o juiz o despacho seguinte: 

Despacho

Recebo a exceção do R. e mando ao A. que a contrarie até à segunda 
audiência.

300 «Podes verificar qual exceção se pode objetar nas causas sumárias em Bal. in l. pen., c. de pact.». (G)
301 «De acordo com o texto em §. 1, tit. 1, lib. 3 ord., e todo o título c. Ubi in rem actio.». (G)
302 «A partir deste despacho é possível sancionar, porque se trata de uma sentença interlocutória, como 

sustenta Bal. in l. 2, c. de epis. aud., et in §. “E tendo o réu”, tit. 1 de offic. iud., et Sal. in l. Post sententiam, c. 
de sententijs, et inter omnium iur.». (G)
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Vindo o A. com contrariedade a tal exceção, o juiz a receberá, quanto 
com direito deve ser recebida. E assim mesmo a réplica e tréplica, e 
procederá sobre ela em tudo, como dito é na causa principal303, até ir 
concluso sobre a tal exceção sobre final, e porá entonces304 a sentença, 
se a exceção proceder, na forma seguinte:

Sentença sobre a exceção que procede

Vista a exceção do R. e a contrariedade do A. com o mais sobre ela ale-
gado e provado por uma e outra parte, e como se prova tal e tal coisa, 
com o mais que dos autos se mostra, julgo e declaro o conhecimento 
do caso não me pertencer, e pertencer ao juiz de tal parte, ao qual juizo 
mando que as partes vão requerer sua justiça do dia que for notificado 
ao R. a xv dias, sendo requerido305 pelo A. ou seu procurador, e condeno 
ao A. nas custas306 dos autos desta exceção.

Sentença sobre a exceção quando não procede

Vista a exceção, etc. Prova-se tal e tal coisa, o que visto com o mais 
que dos autos se mostram julgo e declaro o conhecimento do caso me 
pertencer, e ser juiz competente. E mando ao R. que, sem embargo da 
tal exceção, satisfaça com sua contrariedade até à primeira audiência, 
e condeno ao R. nas custas retardadas307.

Se a parte se sentir agravada desta sentença, pode agravar dela por 
sentença interlocutória.

E estando o corregedor da comarca mais das cinco léguas do lugar 
donde se agrava, hão de ir o trelado308 dos autos por estormento309. 

303 «Isto é assim de acordo com o direito, porque a exceção declinatória se deve expedir sempre que 
reconhecida na causa, de acordo com l. 2, §. Dies, et ibi doct., ff. de re iudic.». (G)

304 entonces = então.
305 «Isto é necessário para que se possa fazer a remissão, de outra maneira não se pode fazer a remissão, 

como se colige do texto de §. E despois, tit., lib. 3 ord.». (G)
306 «Isto é, as despesas que deve pagar. Se o autor tiver citado o réu por segunda vez, antes de ser 

ouvido em audiência, e se faltar algum dinheiro, o autor não será ouvido, de acordo com Ias. in l. 
Sancimus, c. de iud., in 3 col., et §. finale, tit. 13, lib. 3 ord.». (G)

307 «O juiz pode-se pronunciar sobre tais custas até a sentença definitiva, mas, na própria sentença 
interlocutória, não se pronunciará; assim o afirma Abb. em c. Saepe, de appell. in fine per l. Terminato, 
c. de fru. et li.». (G)

308 trelado = traslado, cópia.
309 estormento = instrumento.
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E estando dentro das cinco léguas, entonces hão de ir310 os próprios 
autos, e para irem há de fazer a parte, ao corregedor, petição na forma 
seguinte:

Petição para irem os autos

Senhor corregedor311

Diz fuão, morador em tal parte, que movendo lhe demanda ff. por 
tal e tal coisa, perante o juiz de tal parte, ele veio com uma exceção 
declinatória que o demandassem perante seu juiz, donde era morador. 
Sobre a qual exceção se processou até que ele, juiz, ora julgou, que era 
juiz do caso, e que respondesse ante ele sem embargo da dita exceção. 
Do que agravou para Vossa Mercê. E por estar dentro das cinco léguas, 
pede a Vossa Mercê mande ao escrivão do caso, lhe mande os próprios 
autos por pessoa fiel, e o proveja com justiça, no que receberá mercê. 

Sendo apresentada a tal petição ao corregedor, porá nas costas dela o 
despacho seguinte:

Despacho do corregedor

Passe mandado para o tabelião em cujo poder estão estes autos que 
mos mande por pessoa fiel, à custa do requerente. 

Tanto que vierem os autos por este mandado e petição, ou estormento 
com o trelado deles, quando o corregedor está fora das cinco léguas, 
se as partes quiserem arrazoar no caso de agravo, pedindo a vista, o 
podem fazer. E não pedindo vista, o corregedor mandará ir concluso. 
E achando que o agravante não é agravado, porá o despacho seguinte:

310 «Tem em consideração que este instrumento se deve apresentar perante o corregedor em 30 dias, 
segundo §. finale, tit. 59, lib. 3 ord.». (G)

311 Os corregedores surgem durante a I dinastia e assumem com as Ordenações Manuelinas a designação 
de «corregedor da corte dos feitos crimes e corregedor da corte dos feitos cíveis» (l. i, tít. v e vi). 
O corregedor era um juiz superior com competência cível e crime nas causas determinadas pelo 
rei nas causas em que os órgãos judiciais locais não pudessem decidir e em processos de apelação. 
Cf. Ruy e Martim de Albuquerque, História do direito português, I vol., ob. cit., pp. 566-567 e 573-575.
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Despacho do corregedor

Não é agravado312 o suplicante ff. pelo juiz. Cumpra-se313 o por ele 
mandado, e condeno ao suplicante nas custas dos autos deste agravo.

E achando o corregedor que o agravante é agravado, entonces porá o 
despacho seguinte:

Despacho do corregedor

Agravado é o suplicante por vós, juiz, em vos pronunciardes por juiz 
do caso da contenda, e em o não remeterdes ante o juiz de seu foro. 
E corregendo no que dito é, visto como se prova tal e tal coisa, com o 
mais que dos autos se mostra, julgo o conhecimento do caso não vos 
pertencer, e pertencer ao juiz de tal parte, perante quem o A. poderá 
ir requerer sua justiça, e condeno ao A. nas custas dos autos somente.

E a determinação e despacho que o corregedor puser, a parte que se 
sentir agravada poderá apelar, ou agravar, qual no caso couber. E no 
caso da apelação se guardará a ordem e forma que dita é.

Forma das exceções perentórias314

Tendo o réu alguma exceção perentória, scilicet, sentença, transação, 
juramento, paga ou quitação, pode vir com ela ao tempo que lhe foi 
assinado para contrariar. A qual fará na forma seguinte:

312 «Isto é, a pronunciação sobre a sentença interlocutória feita pelo corregedor é, por seu lado, uma 
sentença interlocutória e não definitiva, como declara Guid. in quaest. suis, q. 220». (G)

313 «Tem em conta que o agravante não pode dar lugar a outra causa além desta, a partir da qual agra-
vará de acordo com o grau de agravo: o corregedor não pode prover sobre ela nem sobre a causa 
do agravo, tal como acontece com a apelação, de acordo com Abb. in c. Ut debitus, de appell.». (G)

314 «Vê a matéria relativa às exceções perentórias e quando se podem contrapor em Doct. in l. Peremptorias, 
c. Sententiam resci. non postest, et in l. 1, c. de iur. et fa. igno., et in tit. 38, lib. 3 ord.». (G)

 As exceções perentórias são as que põem termo à ação. São exemplos de exceções perentórias o 
pagamento, a prescrição, a caducidade do direito, o perecimento da coisa. A exceção perentória 
encontra-se prevista nas Ordenações Manuelinas, tit. xxxviii.
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Senhor juiz

Por via de exceção perentória, ou como de direito dizer se pode, diz o 
R., a fim de se não proceder nesta causa. E se cumprir.

I. Provará que sobre a causa da contenda ele, A., e o R. se concertaram 
e fizeram transação315: em que o A. desistiu de todo o direito e a 
ação que nos bens da contenda lhe podia pertencer, e o cederam 
nele, R., e ele, R., lhe deu dez cruzados, que ele, A., dele recebeu, o 
qual concerto e transação houve efeito, pelo que se não pode316 ir 
mais por esta causa em diante.

II. Provará que de todo o sobredito é pública voz de fama.

Pede recebimento e justiça, e se outro pedimento é necessário absolva 
ao R., mandando que se não proceda mais nesta causa. O que pede 
com custas.

Tanto que se apresentar esta exceção, o juiz a receberá na audiência, 
em quanto de direito é de receber. E assinará logo317 ao R. dez dias em 
que faça certo da dita exceção, os quais dez dias passados mandara ir 
o feito concluso. E achando que o R. não provou sua exceção, porá o 
despacho seguinte:

Despacho

Visto como o R. não prova sua exceção, a não recebo318, e sem embargo 
dela lhe mando que satisfaça com sua contrariedade à primeira audiên-
cia, e condeno o R. nas custas retardadas da exceção.

E se o juiz achar que o R. provou sua exceção, porá o despacho seguinte:

315 Por «transação» entende-se a celebração de um acordo.
316 «Isto é verdadeiro, porque esta exceção impede a constestação, segundo Bar. in l. Fratris, c. de transactio., 

et in l. Eleganter de cond. in d. Isto não procede no caso de transação ligada a um crime capital, porque 
nesse caso é dilatória e pode-se mover nova acusação, segundo Ang. in l. Transigere, c. de transactio.». (G)

317 «Isto é verdadeiro porque as exceções objetadas com a intenção de impedir um processo se devem 
provar imediatamente, segundo Bar. in l. Cum quaerebatur, ff. de re iur., et in §. E querendo, de offic. iud.». 
(G)

318 «Tem em conta que o réu sucumbe nas provas orais, embora tenham sido ou não objetadas estas exceções 
que impedem o início do processo. Podem-se objetar novamente segundo §. E querendo». (G)
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Despacho

Vista a prova que o R. à exceção deu, recebo sua exceção, e mando ao 
A. que a contrariem319 à segunda audiência. 

E vindo o A. com contrariedade, o juiz a receberá na audiência por si 
e in quantum, e assim a réplica e tréplica, e procederá na causa como 
dito é nas exceções dilatórias, até o feito ir concluso a final, sobre a 
tal exceção. No qual porá a sentença (se a exceção proceder) seguinte:

Sentença quando a exceção procede

Vista a exceção perentória320, e apresentada, e tudo o sobre ela por uma 
e outra parte provado e alegado, e como se prova tal e tal coisa, etc., 
com o mais que dos autos parece. Mando que por esta causa mais se 
não proceda, e absolvo o. R. do pelo A. contra ele pedido, e condeno 
ao A. na custas dos autos.

E se a exceção não proceder, porá o juiz a sentença seguinte:

Sentença quando a exceção não proceder

Vista a exceção, etc., como se prova tal e tal coisa, etc., com o mais que 
dos autos consta, julgo e declaro o R. não provar sua exceção na forma 
que era obrigado, e sem embargo da tal exceção mando a ele, R., que 
satisfaça com sua contrariedade até à primeira audiência; e condeno 
ao R. nas custas321 retardadas dês o tempo que primeiramente lhe foi 
mandado que viesse com sua contrariedade.

319 «Vê quando se deve objetar tal classe de exceção e de que maneira se deve proceder, uma vez com-
provada, em Spec. in tit. de excepti., §. Post., vers. super exceptione». (G)

320 «Vê que classe de pronunciação exigem estas exceções, uma vez provadas, em Spec. in tit. de excep., 
§. 3 prope finem, et §. 4». (G)

321 «Vê este tipo de custas retardadas em Bar. in l. Omnem, c. quando prou. non est necesse. Et in §. E querendo, 
de offic. iud.». (G)
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Forma dos embargos322 que se alegam  
antes de abertas e publicadas

Se o R. ou o A. tiver embargos a se abrirem e publicarem as inquirições, 
como a ser restituído323 à prova, os alegará tanto que o juiz lançar as 
partes da prova, antes de vir com contraditas, os quais se farão na 
forma seguinte:

Senhor juiz

A razão de embargos que o R. tem a ser restituído a fazer sua prova é 
a seguinte, e se cumprir.

I. Provará que, sendo assinado nesta causa xx dias de dilação, aos x 
dias de tal mês ele, R., aos xii dias do dito mês adoeceu324 de uma 
terçã, de que caiu logo, e esteve doente em cama até ora, pelo que 
não pôde fazer sua prova, e deve ser restituído a isso.

II. Provará que de todo o sobredito é voz e fama. 

Pede recebimento e ser restituído a fazer sua prova, e sobre tudo jus-
tiça, com custas.

Tanto que estes embargos forem apresentados, o juiz os mandará ir 
conclusos. E achando que não são de receber, assim o pronunciará, por 
seu desembargo. E sendo de receber, dirá que os recebe. E mandará que 
a parte os contrarie, a qual contrariedade receberá por si e in quantum. 
E sobre estes embargos não assinará mais que dez dias de prova. Os 
quais, acabados, mandará logo ir concluso, e sem as partes alegarem 
contraditas, nem mais arrazoarem, porá logo a sentença sobre os tais 
embargos, se restitui à prova o embargante, ou não. 

322 Constitui embargo uma oposição suscitada pelo devedor contra uma execução feita pelo credor.
323 «Vê as causas justas de restituição, que permitem que alguém seja restituído em Gui. in quaest. 108. 

Vê se um impedimento ou causa justa de restituição se pode provar mediante juramento da parte 
em Guidam, q. 64». (G)

324 «Esta é uma causa justa de restituição. Sobre isto, vê Doct. 1, l. Quaesitum, ff. de re. iua., e em l. Qui 
tertiana, ff. de edilici actio. Isto procede se o juiz ignora a doença ou se, tendo conhecimento dela, 
mesmo assim não concedeu nove dias. Porque nesse caso se pode alegar nulidade, de acordo com 
§». (G)
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Forma da ordem das suspeições

Se alguma das partes quiser recusar, o juiz ou o escrivão o recusará em 
sua pessoa325 de suspeito, declarando logo a causa porque lhe é suspeito 
de palavra, e virá com as suspeições por escrito. Se for ao escrivão, até 
outro dia, e se for ao juiz, até à primeira audiência. As quais fará na 
forma seguinte:

Senhor juiz

A razão de suspeições que tem ff. a recusar de suspeito ao senhor 
ff., juiz, em uma causa que trata com ff., e em todas suas coisas, é a 
seguinte. E se cumprir.

I. Provará que ele, senhor juiz ff., é imigo326 dele, recusante ff., sobre 
tal e tal causa, pelo que lhe é suspeito. 

II. Provará que de todo o sobredito é voz e fama.

Pede recebimento, e ele juiz lhe ser julgado por suspeito, e pede justiça 
e custas.

Tanto que as suspeições forem apresentadas, o juiz recusado mandará 
às partes que se louvem em juiz327 para as suspeições. Sendo citadas as 
partes para se virem louvar, e tanto que se louvarem em juiz, o juiz 
recusado lhes dará juramento em forma. O qual juiz louvado mandará ir 
as suspeições conclusas. E se não procederem, porá o despacho seguinte:

325 «Tem em consideração que a recusa de um juiz se deve fazer perante o próprio juiz a quem se deve 
entregar o libelo da acusação e, no caso de estar ausente, se deve entregar ao corregedor, segundo 
l. Apertissimi iuncta l. finale, c. de iud. Et Lanfr. in c. quoniam contra de proba.; também tem em conta c. 
Postremo de appell., et tex. in §. Inquando, tit. 22, lib. 3 ord.». (G)

326 «Vê quais são as causas legítimas de recusa em gl. in c. Causam quae., e em c. Cum inter de offic. dele., et 
Ias. in l. apertissimi supra alleg., et Spec. de recus., §. 2, et §. finale, tit. 2, lib. 3 ord.». (G)

327 «Tem em conta que o juiz recusado não é obrigado a permitir um árbitro de acordo com a vontade 
de quem faz recusa, segundo Abb. in c. Cum speciali. de appella. Estes árbitros podem ser de uma região 
afastada mediante o pagamento de uma dieta, segundo c. statutum de reser. in 6. Et in c. Secundo requiris 
de appell. Também podem ser laicos numa causa temporal entre clérigos, segundo Gemin., c. Legi, de 
appell. in 6. Mas vê se, neste caso, estes árbitros podem ter conhecimento de tudo em Spec. de recusa., 
§. 5 et 6 per totum, et Spec. in tit. de offic. dele. 4 pert.». (G)
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Despacho

As suspeições não procedem, e por tais as declaro, e sem embargo delas 
poderá ir o juiz recusado por a causa da contenda em diante.

E procedendo as suspeições, porá o juiz o despacho seguinte.

Despacho

As suspeições procedem. Deponha o recusado a elas, e do seu depoi-
mento haja a parte a vista, e diga se é dele contente.

Havendo vista a parte do depoimento do recusado, dizendo que é 
contente dele, o juiz porá logo a sentença nas suspeições conforme 
ao depoimento. E se a parte disser que não é dele contente, que quer 
provar suas suspeições, o juiz lhe assinará três dias328 do termo para 
prova, o qual termo passado o juiz mandará ir as suspeições conclusas 
sem mais se alegar nem razoar; e achando que se provam as suspeições, 
porá o despacho e sentença seguinte:

Despacho e sentença

Vistas as suspeições, e como se prova, o senhor juiz ff., recusado, ser 
imigo do recusante, etc., com o mais que dos autos consta, julgo ao dito 
senhor juiz por suspeito329 ao dito recusante, ff., na causa da contenda, 
e em todas suas coisas. E mando que lhe seja dado juiz sem suspeita, 
e seja sem custas.

Se o recusante não provar as suspeições, porá a sentença seguinte:

328 «Isto é verdadeiro quando a prova se deve fazer no local em questão; se assim não for, deve-se 
seguir o formulário que se encontra em §. E quando alguma, tit. 22, lib. 3 ord.» (G)

329 «A partir de esta pronunciação ou sentença se agrava segundo §. E quando, prope finem, super alleg. 
Se não se agrava, o processo feito pelo juiz recusado continua a ser válido, segundo Abb. in c. Quoniam 
contra, de probat.». (G)
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Sentença

Visto como o recusante não prova suas suspeições, declaro330 ao dito 
juiz por juiz, e mando que sem embargo das tais suspeições conheça da 
causa da contenda; e condeno ao recusante nas custas destas suspeições.

Forma dos embargos que se alegam  
à sentença, ou à execução dela

Se alguma das partes tiver embargos, assim à sentença como à execução, 
da nulidade ou de outra qualquer maneira331, os fará na forma seguinte:

Senhor juiz

Por via de embargos de nulidade, ou como de direito dizer se pode, diz 
o R., ff., a anular a sentença da contenda, e a se não poder fazer por 
ela obra nem execução332. E se cumprir.

I. Provará que, para a sentença da contenda, ele, R., embargante, 
nunca foi citado, como dos autos consta e parece, pelo que a tal 
sentença é nula e não se pode por ela fazer obra nem execução.

II. Provará que do sobredito é voz e fama.

Pede recebimento e a dita sentença ser julgada por nula, e por ela se 
não poder fazer execução, o que pede com custas.

Apresentando-se333 os embargos, sendo citada a parte para falar a eles, 
mandará dar a vista à parte para que arrazoe sobre o recebimento deles, 
e com as ditas razões, ou sem mais dar vista às partes para razoar, 
mandará ir os embargos conclusos. E não sendo de receber, porá o 
despacho seguinte:

330 «A partir de esta declaração não se agrava segundo l. Regia in supra allegata». (G)
331 «Vê que exceções se podem alegar após a sentença em §. E os embargos. Et Ias. et Car. in l. c. de iur., 

et fact. igno.». (G)
332 «Vê se a exceção da nulidade impede a execução da sentença em Bar. in l. 4, §. Condemnatum, ff. de re. 

iud., et ibi Paul. et Bar. in l. 1, §. Pariu., ff. quod vi. aut claui., Lanfr. in c. Quoniam contra de prob., Paul. in l. 
Si feriantis de fer. Sobre isto, vê também o texto em doct. l. finale, c. de or. cog., onde podes encontrar 
alguns casos que impedem a execução da sentença, e em c. suscitata de in int. rest.». (G)

333 «Toma nota de que antes de mais a parte deve jurar que os alega sem fraude, segundo §. E em todo 
caso, tit. 71, lib. 3 ord.». (G)
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Despacho

Vista a forma dos embargos apresentados e o que dos autos consta, os 
não recebo. E sem embargo deles mando que a sentença embargada 
seja levada à devida execução com efeito; e condeno ao embargante 
nas custas em dobro334.

E se os embargos forem de receber, porá o despacho seguinte: 

Despacho

Recebo os embargos335 apresentados, vista a forma deles, e mando que 
o embargado os contrariem até à segunda audiência. 

Vindo o embargado com contrariedade, o juiz a recebera por si e in 
quantum, e assim a réplica e tréplica, e os mais artigos, e procederá 
em todo como dito é na causa principal da primeira instância, até dar 
sentença final.

Requerimento de agravo336 

Do requerimento que eu, o bacharel ff., morador desta cidade de Coim-
bra, faço ao senhor licenciado ff., juiz de fora nesta cidade, vós, tabelião 
presente, me dareis um estormento de agravo: em como é verdade 
que, sendo eu bacharel feito por exame neste estudo geral da univer-
sidade de Coimbra, e sendo por bem do dito grau escuso das fintas337 
do concelho, ele, senhor juiz, me compele e manda com penas que 
pague e contribua nas tais fintas do concelho, sendo delas escuso. Pelo 
que lhe peço e requeiro a ele, senhor juiz, me não compila a pagar e 
contribuir nas tais fintas, e me haja por escuso delas, por assim ser 
intitulado, como consta do título do dito grau, de que faço presenta-
ção. E do contrário que se não espera agravo para o senhor corregedor. 

334 «Assim se diz em §. E em todo o caso, tit. 71, lib. 3 ord.». (G)
335 «Embora o juiz admita os embargos e dê seguimento à causa ou os devolva, ou bem sem os receber 

admita a apelação, deve em todo caso dar seguimento à execução, segundo §. 2, eodem titulo 71 supra 
citado». (G)

336 O agravo constitui uma modalidade de recurso.
337 «De acordo com §. E as pessoas, tit. 47, lib. 1 ord. Igualmente diria em relação àqueles tributos que 

foram criados por ciência específica pelo rei, e que só ele pode ditar, de acordo com Ang. in l. 1 et 
in l. Salutatus de sententiam pas. Vê de que maneira se faz esta contribuição da finta, e se tem que ser 
feita com os bens localizados noutro lugar em Gid. in quaestionibus suis 95». (G) 
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E peço a vós, escrivão, me deis meu estormento de agravo. E protesto 
pelo senhor corregedor ser provido com justiça e custas.

Outra intimação de agravo 

Do agravo que a mim, ff., é feito pelo senhor ff., juiz de tal parte, vós 
ff., escrivão do caso, me dareis um estormento de agravo, que intimado 
tenho. Em como é verdade que movendo-me, demanda ff., clérigo de 
missa, por tal quintã que me pertence, por ser pessoa eclesiástica e 
ser exempto338 da jurisdição secular, requeri a ele, senhor juiz, que lhe 
mandasse dar fiança às custas, e não a dando me absolvesse da instância 
do juiz segundo forma da ordenação339; o que ele, senhor juiz, não quis 
nem quer fazer, e o admite e vai pela causa em diante, sem dar a dita 
fiança. Da qual sem razão agravo, como agravado tenho para o senhor 
corregedor. E sendo-me denegado, peço carta testemunhável, com fé 
de vós, escrivão, do que sabeis do sobredito, e protesto pelo senhor 
corregedor ser provido com justiça, e as custas me serem pagas por 
ele, juiz, ou por quem direito for. 

Petição da carta de seguro negativa340

Senhor corregedor

Fuão, morador em tal parte, faço saber a Vossa Mercê que a mim me 
é dito que ff., morador em tal lugar, querelou e denunciou de mim às 
justiças, dizendo que em um dos dias de tal mês lhe furtara tal e tal 
coisa, e fizera tal e tal, etc. Dizendo mais que era um arrenegador de 
Deus e dos seus santos, forçador de mulheres, passador de coisas defesas. 

338 exempto = isento.
339 «De acordo com §. “E sendo requerido”. Esta fiança é suficiente; se não for concedida, o processo 

não é anulado, de acordo com Bal. in l. Generaliter, c. de episcop. et cler. Tem em consideração que nesta 
fiança fidejusória do juiz, mesmo que seja simples, se deve fazer a execução das custas, como consta 
em gl. in l. finale, c. de vi rei iud., Bar. in l. 1, ff. iud. fol.». (G)

340 A carta de seguro, específica do processo crime, constitui uma promessa judical concedida ao réu 
que, sob certas condições, se exime à prisão até à conclusão da causa. Quando o réu nega os factos 
de que é acusado, a carta de seguro é negativa. Cf. Joaquim José Caetano Pereira e Sousa, Primeiras 
linhas sobre o processo criminal, 3.ª edição emendada e acrescentada, Lisboa, Na Typografia Rollandina, 
1820, títulos lxvi, lxvii e lxviii, pp. 73 e segs.
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O que tudo nego341 fazer, e de tudo sam342 sem culpa e inocente, e por 
tal me quero mostrar. Pelo que peço a Vossa Mercê me mande passar 
sua carta de seguro perante o juiz de tal parte, onde se diz fazer o tal 
delito; no que receberá mercê.

Petição de carta de seguro, com defesa343

Senhor corregedor

Fuão, morador em tal lugar, faço saber a Vossa Mercê que a mim me é 
dito que ff., morador em tal parte, querelara e denunciara de mim às 
justiças, dizendo que, sendo eu seu imigo, e não lhe falando dantes, de 
propósito saltara com ele em um dos dias de tal mês, em tal parte, e lhe 
dera, com uma lança que levava, uma lançada que lhe atravessara uma 
tal couxa, de que lhe fizera uma ferida aberta e sanguenta. Dizendo 
mais que eu era um público ladrão, forçador de mulheres, passador de 
coisas defesas, etc. O que tudo nego fazer, somente a dita lançada e 
ferida confesso dar344, mas não pela dita maneira: antes quero provar 
que, sendo o queixoso meu imigo, me foi aguardar de propósito ao 
dito lugar, e em passando arremeteu a mim com uma lança que levava, 
atirando-me grandes e mortais botes. E vendo-me assim perseguido 
dele, me emparei com outra lança que levava dos botes que me lançava, 
porque345 me não matasse. E em me assim defendendo lhe acertei de 
dar a dita lançada e ferida em minha necessária defensão, sendo o quei-
xoso o agressor e culpado, como mais largamente entendo articular e 
provar346 em minha defesa. E porque de tudo sam sem culpa, e por tal 
me quero mostrar, peço a Vossa Mercê me mande passar sua carta de 

341 «Tem em conta que, existindo uma queixa contra ele, embora existam provas contra ele por teste-
munhas sumárias e a carta seja negativa, ele não pode ser preso antes de que as testemunhas sejam 
chamadas a declarar pela via ordinária ou ele próprio as tenha apresentado para declarar. O proce-
dimento é diferente na inquisição, porque nela, se há provas, pode ser preso imediatamente; isto 
pratica-se neste reino, pois foi assim determinado por decisão do rei, que tem força de lei, como 
consta em l. final, c. de legibus». (G)

342 sam = sou.
343 A carta de seguro é confessativa quando o réu confessa o crime por que vem acusado. Cf. Joaquim 

José Caetano Pereira e Sousa, op. cit., títulos lxvi, lxvii e lxviii, pp. 73 e segs.
344 «Tem em consideração que, no caso de não se encontrar culpa suficiente para a sua prisão, mesmo 

tendo confessado nesta carta este delito, tal confissão não lhe será prejudicial, de acordo com §. 
E ainda, tit. 1, lib. 5 ord. Ora, se o réu confessa isto no processo, e não se prova o delito, o réu não 
deve ser condenado a pena ordinária, mas apenas a pena arbitrária, de acordo com Abb. in c. Auditis 
de prescrip. et in l. Ut uim, ff. de iustitia et iure». (G)

345 porque = para que.
346 «Tem em consideração que, neste caso, isto é, na prova de legítima defesa, as testemunhas provam 

a sua credibilidade, como sustenta principalmente Iason, depois de Bar., que alega em l. Ut uim, ff. de 
iust. et iure». (G)
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seguro com defesa, para ante o juiz de tal parte onde aconteceu347 o tal 
ferimento. No que receberá justiça e mercê. 

Nestas cartas de seguro o corregedor porá o despacho que se segue:

Despacho do corregedor

Passe carta de seguro ao suplicante, hoje, tantos dias de tal mês de 
mdxlix, às tantas horas.

Petição para o corregedor avocar o feito348

Senhor corregedor

Diz ff., morador em tal lugar, que ele traz movida demanda contra ff., 
morador em tal parte, por uma sua quintã, perante o juiz de tal vila; o 
qual ff. é fidalgo muito principal e valido na dita vila, e a mor349 parte 
dos principais da dita vila são seus parentes, ou são de sua feitura, pelo 
que na dita vila não pode alcançar com ele justiça, por nela se fazer 
tudo o que ele quer. Pede a Vossa Mercê avoque perante si o dito feito, 
e tome dele conhecimento nos termos em que estiver, e lhe fará justiça, 
no que receberá mercê.

Despacho do corregedor na petição de arriba350

Faça o suplicante certo do que diz em sua petição.

Tanto que a parte fizer sua prova, mandará o corregedor ir concluso, e 
provando-se causa por onde se deve de avocar o feito, porá o despacho 
seguinte:

347 Em BDMII151: acontecer.
348 Os corregedores podem conhecer das causas quando os juízes da localidade não as possam conhecer, 

por exemplo, por incompatibilidade ou suspeição.
349 mor = maior.
350 arriba = acima.
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Despacho

Vista a prova que o suplicante fez, avoco este feito e causa perante mim 
em este juízo, e mando que passe mandado para o escrivão me mandar 
o feito por pessoa fiel, e notifique as partes que venham perante mim 
em este juízo requerer sua justiça da notificação a três dias. 

Petição para carta de confirmação dos juízes

Dizem os juízes e vereadores de tal vila que, no pelouro que se ora 
sacou dos oficiais351 do ano vindouro de md e tantos anos, saíram por 
juízes ordinários ff. e ff., moradores em tal parte, etc. Pelo que pedem 
a Vossa Mercê lhe passe carta de confirmação para poderem servir na 
forma acostumada, no que receberão mercê. 

Petição para carta de finta352

Dizem os vereadores e procurador da vila de tal parte que a dita vila 
e concelho dela faz tal coisa ou obra muito útil e proveitosa para o 
dito conselho, para o que tem necessidade de dinheiro, até quantia de 
tantos mil reais. O qual o dito concelho não tem nem coisa donde o 
haja, como consta da certidão do escrivão da câmara que se apresenta. 
Peço a Vossa Mercê lhe passe carta de finta353 de quantia de quatro mil 
reais na forma acostumada. No que receberão mercê. 

351 «Repara que nesta eleição dos oficiais se tem em consideração a nobreza; sobre isto, veja-se o passo 
notável de gl. in rubrica c. Quemadmodum ciui. mu. indi., lib. 10, et in Aut. de defenso. ciui., §. Interim, col. 3, 
et ibi Ang. A razão é que o governo de uma cidade deve-se confiar a nobres e não a trabalhadores, 
de acordo com §. 1 in Auth. de defens. ciuit., col. 3». (G)

352 A carta de finta é utilizada quando as rendas de um concelho não são suficientes para realizar alguma 
obra no concelho e é necessário pedir uma contribuição adicional aos moradores. Neste caso, os 
oficiais do concelho são obrigados a enviar uma carta ao corregedor a pedir o dinheiro e autorização 
para lançar a finta, declarando quais as obras que devem ser realizadas. Compete ao corregedor 
autorizar o lançamento da finta, assim como determinar quem está isento do seu pagamento e em 
que circunstâncias a isenção deve operar. Cf. Ordenações Filipinas, l. i, tít. lxvi, comentário n.º 40.

353 «Tem em conta que os exatores designados para cobrar tal imposto podem ser presos e encarcerados, 
e podem posteriormente ser obrigados à restituição de tudo, de acordo com Bar. et Doct. in l. 4, §. 
Actor., ff. de re iud., per tex. in l. 1, ff. de muner. et hono.». (G)
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Petição a Sua Alteza para demandar o R.  
perante algum certo juiz fora354 do seu foro

Diz ff., morador em tal parte, que ff., morador em tal lugar, lhe traz 
há certos anos tal quintã que lhe pertence, pelo que o quer demandar. 
O qual ff. é muito liado355 e parentado de todos os principais da dita 
vila e dos da governança dela. E os juízes têm com ele devido e razão. 
Pelo que pede a Vossa Alteza haja por bem que o juiz de fora de tal 
parte tome conhecimento356 do caso e o possa demandar perante ele, 
onde há quatro ou cinco léguas357, no que receberá mercê.

Petição para algum certo juiz tomar  
conhecimento da demanda que pende

Diz ff. que ele traz movida demanda358 contra ff., morador em tal parte, 
perante o juiz de tal lugar, sobre tal coisa, o qual ff. é muito valido na 
dita vila e tem tal e tal razão com ff., oficial dela. Peço a Vossa Alteza 
haja por bem que o juiz de fora de tal parte, onde há quatro léguas, 
tome conhecimento do caso no ponto359 e estado em que estiver a dita 
demanda, e lhe sejam trazidos os próprios autos, no que receberá mercê.

Petição para conhecer da causa que pende

Petição para perdão do caso antes de se livrar

Diz ff., morador em tal parte, que andando em demanda com ff., mora-
dor em tal lugar, e querendo-se mal, ele, suplicante, o aguardou de noite 
em uma rua do dito lugar e lhe deu uma ferida na cabeça, de grandura 
de uma mão travessa, da qual era são e sem aleijão e disformidade. 

354 Os juízes de fora surgem a partir dos reinados de D. Afonso III e D. Dinis; são nomeados pelo rei e 
substituem as justiças concelhias em situações de prevaricação ou de deficiente aplicação da justiça. 
Cf. Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque, op. cit., pp. 573-575.

355 liado = ligado; aliado.
356 «Vê se este escrito é perpétuo ou anual em Bal., l. Falso, c. de diuer. rescript.». (G)
357 «É necessário que se especifique isto, porque neste reino está vigente o costume de não se conceder 

para além de estas 5 léguas numeradas, de acordo com Statutum, de rescript.». (G)
358 «Tem em conta que se deve fazer menção da causa pendente; de outra maneira, o rescrito não é 

válido, de acordo com Bal. in l. 1, c. de rela., et Abba. in c. Per literas, de donat. inter vir. uxor.». (G)
359 «Isto é suficiente: ainda que não se exprima o estado da demanda, será, no entanto, útil incorporar 

esta cláusula: “cujo estado haja por bem considerar a favor do referido”. Sobre isto, vê Pal. rubricam 
in sua rep. rubrica, §. 24 in 4, nota b, n. 12». (G)
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E ele, ff., tem perdoado360 a ele, suplicante, como consta do perdão que 
se apresenta. E por ele, suplicante, andar ausente e não fazer vida com 
sua mulher e filhos, pede a Vossa Alteza lhe perdoe sua justiça, no que 
receberá esmola e mercê.

Petição para perdão do degredo361

Diz ff., morador em tal parte, que sendo acusado pela justiça por passa-
dor362 de gado para Castela, foi condenado por sentença de sua rolação 
em dois anos de degredo, para cada um dos lugares de além, como 
consta da sentença que se apresenta. E já outra vez por outro tal caso 
foi ele suplicante condenado em um ano de degredo e houve dele per-
dão363 de Vossa Alteza. E porque por este caso anda absente e é pobre, 
e tem mulher e filhos que manter, pede a Vossa Alteza lhe perdoe os 
ditos dois anos de degredo, no que receberá esmola e mercê.

Petição para perdão da fugida da cadeia  
quando se quer livrar do caso porque era preso

Diz ff., morador em tal parte, que ele foi preso por dizer que furtara a 
um ff. tal e tal coisa, e estando preso na cadeia de tal parte em ferros, 
ele, suplicante, quebrou os ferros364 com que estava preso, e depois 
de quebrados furou a cadeia pelo telhado e se saiu e fugiu por ele só. 
E porque anda absente, e se quer livrar por seguro do caso por que 
era preso, e amostrar ser sem culpa, pede a Vossa Alteza lhe perdoe a 
fugida365 da dita cadeia e escalamento dela, e a pena que por isto merece, 
no que lhe fará Vossa Alteza esmola e mercê.

360 «Isto é requisito formal; vê o necessário para que esta petição seja admitida em §. Item em todo caso, 
tit. 3, lib. 1 ord. Vê também outros requisitos necessários em §. Item se a petição, eiusdem titulus». (G)

361 Em regra, os sentenciados com pena de degredo eram enviados para os territórios portugueses no 
continente africano e no Brasil.

362 «Isto é necessário que se diga; se assim não for, o reescrito é sub-reptício, segundo Bal. in l. Prescrip-
tione, c. Si contra ius uel util. pub., 12 col.». (G)

363 «É necessário que se faça menção do primeiro perdão, no caso de ter sido condenado numa outra 
ocasião pelo mesmo delito; se assim não for, o rescrito ou perdão é sup-reptício, segundo Gilher., de cu. 
in l. 3, c. de episcupi. aud., et Andr. Sicul. in c. Sup. literis, de rescr., et Fel. in c. postulati, no mesmo título». (G)

364 «É necessário que se exprima isto, porque agrava o delito, como se vê em todo o tit. 35, lib. 5 ord.». (G)
365 «Vê a forma desta petição em §. E quando, tit. 3, lib. 1 ord.». (G)
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Petição para legitimação

Diz ff., clérigo de missa morador em tal parte, que depois de ser clérigo 
de ordens sacras houve366 um seu filho por nome António em uma ff., 
mulher solteira moradora no dito lugar. E porque ele, suplicante, não 
tem outro herdeiro descendente nem ascendente que sua fazenda haja 
de herdar, e a quer deixar ao dito António, seu filho, como consta do 
estormento que se apresenta, pede a Vossa Alteza haja por bem de 
legitimar e fazer legítimo ao dito António, seu filho, na forma acostu-
mada, no que receberá mercê. 

366 «Vê se um pai ou nobre pode legitimar um filho póstumo, estando ainda no útero, ou até um filho 
ainda não concebido em Bal. singulariter in l. Eam quam, c. de fit. commiss., n. 33 in fine numeri». (G)
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Se o vigário pelas perguntas367 que fizer às partes não puder determi-
nar a causa, haverá as partes por citadas para todos os termos e autos 
judiciais, e mandará ao A. que venha com libelo à primeira audiência. 
Com o qual virá na forma que se segue:

Senhor vigário

Diz ff., morador em tal parte, como A. contra ff., morador em tal, R. 
E se cumprir.

I. Provará que o R. em um dos dias do mês passado de janeiro, ou o 
dia que em verdade for achado, se casou com a A. e a recebeu por 
sua mulher por palavras formais da madre Santa Igreja, que cau-
saram matrimónio de presente, que as testemunhas declararam. 
Prometendo outrossim o R. de nunca receber368 outra por mulher 
senão a A. E isto é notório, etc.

II. Provará que, depois de o dito R. casar com a A., ele houve cópula 
carnal com a A., sua mulher, por muitas vezes em diversos lugares 
ocultos e suspeitosos, onde foram vistos ambos sós, por onde se 
efetuou mais o tal matrimónio. E ora o R. recusa fazer vida mari-
dável com ela, A., e a receber em seu consórcio, sendo requerido 
que o faça, sem contenda de juízo.

III. Provará que do sobredito é pública voz e fama, etc.

Pede recebimento369 e cumprimento de justiça. E se outro pedimento 
é necessário, condene ao R. que faça vida maridável com a A. e a 
receba em sua companhia segundo mandamento da madre Santa Igreja, 
fazendo as mais pronunciações ao caso pertencentes, com as custas.

367 «Tem em consideração que, se uma parte não quer responder a estas perguntas, ter-se-á por confessa, 
de acordo principalmente com Abb. in c. Quoniam contra de probat.». (G)

368 «Vê se estas palavras se aplicam ao matrimónio no presente ou às núpcias no futuro em doct. in c. 
Ex parte, desponsal.». (G)

369 «Vê a forma deste libelo matrimonial em Spec. in tit. de spon.». (G)
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Tanto que o A. apresentar o libelo, está em estilo jurar o A. de calú-
nia370, e ora jure ou não, o vigário antes de o receber mandará dar do 
tal libelo a vista ao R. e lhe mandará que arrazoe sobre o recebimento 
dele até à primeira audiência. O qual arrazoará, e se não será lançado 
das razões. E arrazoando, o fará na forma seguinte:

Senhor vigário

O libelo da A. não é de receber, por ser inepto371 e mal formado, por tal 
e tal causa. Et ideo petit, quod non admittatur372. Quod cum expensis.
Tanto que o R. der suas razões, o vigário, sem as ver nem se lerem 
na mesma audiência, mandará dar a vista ao A., e que arrazoe até à 
primeira audiência. E o fará na forma seguinte.

Senhor vigário

O libelo está na forma que deve, por tal e tal razão, etc. Pelo que pede 
o receba, e pede justiça, com as custas.
Tanto que estas razões se apresentarem ao vigário, na mesma audiência 
mandará que lhe vá o feito concluso. E sendo o libelo de receber, porá 
o despacho seguinte:

Despacho

Recebo o libelo da A. e mando ao R. o conteste até à audiência.

Se o R. não quiser contestar, procede-se contra ele omissão de posição 
do primeiro decreto, se a causa é sobre ação real373, em que se possa 

370 «É relevante que este juramento não se dê no exórdio, mas no início do processo; basta que se faça 
imediatamente após a contestação da lide. Se se prestar juramento muito depois, não por isso se 
arruinará o julgamento, apenas se for omitido completamente, como diz Abb. in c. 1 de iuram. calum. 
Sobre isto vê tex. et Doct. in c. 1, eodem titulo in 6». (G)

371 «Tem em conta que o libelo será inválido se for obscuro, segundo Spec. de lib. concept., 2 col., vers. Item 
non valet. Não se deve aceitar também se o libelo tem uma conclusão incerta, segundo Flot. in l. Si 
seruus, §. 3, ff. Ad l. Aquil, se contém contradições, segundo Paul. de Castr. in 390, se não contém uma 
causa válida, segundo Bar. et gl. in l. 2, §. Circa, ff. de doli except., Lanfr. in c. Quoniam de probat., se não 
exprime a coisa que se solicita, segundo Bal. in l. Aedita, c. de aed., se contém palavras agressivas, 
segundo Bal. in addit. ad Spec. de posiss. ver., Si libellans. Vê outros muitos motivos que podem invalidar 
um libelo, em Spec. in tit. de libell. concept., §. 15». (G)

372 «Sobre isto vê a glosa em l. 1, ff. de offic. assessor., ibi Doct.». (G)
373 «Nesta ação real cabe a posse de um bem; é diferente se tratar de uma ação relativa a uma pessoa, 

porque, nesse caso, se deve proceder mediante censuras e excomunhões. Isto não procede na causa 
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dar a posição. E sendo sobre ação pessoal, procede-se contra ele com 
censuras e excomunhões até vir contestar, salvo se é a causa matrimo-
nial, para apartar ou ajuntar o matrimónio, como o libelo da contenda, 
que neste caso procede-se na causa até à sentença definitiva. E quando 
o R. contestar, fará a contestação na forma seguinte: 

Senhor vigário

O R., com prema374 de Vossa Mercê e medo das censuras eclesiásticas, 
contesta375 o libelo da A. por negação, segundo vem proposto, negando 
narrata pro ut narrantur, et petita fieri. E protesta de vir com sua contra-
riedade em seu tempo. E pede justiça, com as custas.

Às vezes o réu vem logo com sua contrariedade juntamente com a 
contestação. E ora venha ou não, o vigário mandará ir concluso, e 
receberá a contestação e contrariedade por despacho, e mandará à A. 
que venha com sua réplica à primeira audiência. E quando não vier 
senão com a contestação sem a contrariedade, mandará ir concluso, 
como dito é, e porá o despacho seguinte.

Despacho

Recebo a contrariedade, digo, contestação ao R., e tendo contrariedade 
ao libelo venha com ela até à primeira audiência.

Daqui em diante, vindo o R. com contrariedade e o A. com réplica, 
e o R. com tréplica, o vigário receberá tudo na audiência por si e in 
quantum, e assim mesmo os artigos acumulativos, se vierem com eles, 
e guardará daqui em diante em tudo a forma que se diz na ordem 
judicial do juízo secular, até acabar de dar a sentença. Salvo no termo 
da prova, se usa no juízo eclesiástico se dar três dilações376, cada uma 

sobre a ação de contrair ou dissolver um casamento, porque, neste caso, se deve proceder com uma 
causa até à sentença definitiva. Sobre isto, vê Abb. in c. Tuae, de litis contesta.». (G)

374 prema = peia; pressão.
375 «Sobre isto, vê Bal. et Doct. in auth. Offeratur, c. de lit. contest. Vê se na causa de apelação e nulidade 

é necessária a contestação da lide em gl. et Doct. in l. finale, §. illud et de temp. appellat., et Innoc. in c. 
Reynaldus, de test.». (G)

376 «A quarta dilação, porém, é denegada segundo Innoc. in c. Significauit, de testib. A segunda e terceira 
dilação dão-se com conhecimento da causa, de acordo com l. oratione, ff. de feris. A causa e o impedi-
mento provam-se, mediante juramento das partes, de acordo com o direito canônico, segundo Bal. 
in l. 1, c. de dilatio., per tex. in c. Quia propter, §. Illud, de electio. Isto admitir-se-á duas vezes e não mais. 
Pondera a segunda e terceira dilação seguindo doct. in l. finale, §. finale, ff. de bonis autho. iud. poss., et 
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de nove dias. E em alguns auditórios se dá as duas que é dito no juízo 
secular. E nestas dilações e todo arbitrário do julgador, segundo os 
lugares onde se há de fazer a prova.

Depois de dada a sentença definitiva, se alguma parte quiser apelar, 
intimará a apelação por escrito na forma seguinte:

Apelação

Senhor vigário

Diz o R. que ele se sente muito agravado de o condenar pela sentença 
da contenda, e o é de feito, pelas causas e razões seguintes. A primeira 
por tal e tal causa, etc. A segunda por tal, etc. Pelas quais causas, e 
por outras que o processo da dita causa se coligem, que aqui há por 
expressas e declaradas. E por outras muitas que em seu tempo e lugar 
se dirão. Saluo iure nulitatis377. Apela da dita sentença para o nosso mui 
Santo Padre Papa, ou perante os senhores desembargadores de tal corte. 
Sob cuja proteção e amparo põe sua pessoa e bens, e pede os apósto-
los378 saepe sapius sapissime, instanter instantius, instantissime, simul e uno 
contexto. E outra vez os pede com as maiores instâncias e afincamento 
que pode. E pede ao escrivão lho dê por estormento, e aos presentes 
lhe sejam testemunhas. 

tenet Ang. in l. finale, §. finale, ff. de fer. et circa hoc; vê muitas otras questões relativas a esta dilação em 
Lanfr. in c. Quoniam contra de probat.». (G)

377 «Isto põe-se porque se a sentença é nula por consenso das partes quem faz a apelação simplesmente 
apelando confirma a sentença, a não ser que seja nula por outro defeito. Sobre isto consulta Bar. 
et gl. in l. 2, c. Si ex fals. instr., et in l. 1, c. quando proo ucare non est necesse, et in l. Si expressim, §. finale, de 
appelat.». (G)

378 «Isto é necessário porque se alguém faz a apelação e não invoca os apóstolos, a apelação não é válida 
de acordo com c. Quamuis rigor. de appellat. Sobre isto vê Guid. in quaest. suis quaest. 43, in n. 13, qui hoc 
limitat in rustico.». (G)
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(glosas  em  latim)

p. 109, nota 257: Forma citationis, et de eius materia vide latissime per Hipp. in l. De uno-
quoque, ff. de re iud., et tex. in titulo 1, lib. 3 ord. per totum.

p. 109, nota 258: Antequam producatur libellus, an [actum]379 debet poni per actorem 
[verbatim, uide]380. Vide per Spet. de lib. obli. Et an libello debeat praecedere citationem, vide 
Bar. et Bal. in rubri. c. de inius. voc.

p. 109, nota 259: In quibus casibus non requerendus libellus vide titulum 19, lib. 3 ord., et 
Spec. in tit. de lib. concept. § Nunc videamus et latissime per Alc. in practica suam in tit. de lib. 
oblat., vers. inqui causa offer. lib.

p. 110, nota 262: Hoc est verum de iure regio. Ut in tit. de offic. iud., §. E offerecendo-se. 
Secus de iure communi, ut est tex. et ibi Doct. in l. Miles, §. sexaginta, ff. de adul.

p. 110, nota 263: Nota quod libellus est edendus reo, ut respondeat suis sumptibus: quia sic 
se habeat consuetudo: alias secus, ut Bart. et Pau. in l. prima, ff. de aden., et gl. in clem. 2 de 
appell., et in clem. Saepe de verb. significat.

p. 110, nota 265: Ita tenet glos. et doct. in l. 2 c. de iur. emphi. et ibi ius. quemli. et Bar. in l. 
Comperit, c. de praes. 30 uel 40 annorum.

p. 110, nota 266: Et an possit simul proponi plures exceptiones vide Bar. in l. Nemo, ff. de 
except.

p. 111, nota 267: Nota quod replicationes videntur deductae in libello et adiuuant libellum. 
Ut Bal. in l. finale, c. De haere. instit., 17 q.

p. 111, nota 269: Ita tenet singulariter in l. Comperit, c. de praes. 30 uel 40 annorum. Quod 
tene menti, etc.

p. 111, nota 270: Ut est tex. in l. 3, c. de iur. emph. et in., 1, tit. 64, lib. 4 ord. De quo vide 
Ias. in dicta l. 3.

p. 111, nota 272: Fundatur per textum in l. 1 iunto, §. E o que dito havemos, lib. 4, tit. 6 ord.

p. 112, nota 273: Ita est de iure, quia emphiteuta licet vendat, sine consensu domini, si non 
tradat non incidit incomissum. Ita tenet Sal. in l. 3, c. de iur. emph., in penultima col., et Alber. 
ibi Spec in tit. de locat., §. Nunc aliqua, vers. 85, et Iohan. et Ant. de Butr. in c. Potuit de locat.

p. 112, nota 274: Per quem actum transfertur possessio, ut in l. 1, c. de donat. et ibi doct.

379 Em BDMII151: factum.
380 Em BDMII151: verbotnim.
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p. 113, nota 275: Per quam clausula, si aponatur in venditione, enphyteutica cadit a iure 
suo. Ita singulari tenent Ant. de Butr. in cons. 34, incipiente De iure, Ias. in l. 3 de iure emph. 
in antepenultima col.

p. 113, nota 276: Ita est de iure quia quando venditio est nulla aliquo dejectu, emphiteota non 
cadit a iure suo. Ita notabiliter tenet Bal. in l. 2, c. de episcopa. aud. Quod nota.

p. 114, nota 277: Nota quod in isto casu bene potest vir sine consensu uxoris vendere. Et valet 
venditio et sic fuit iudicatum per sententiam principis in isto regno, quae habet vim legis, ut 
in l. finale, c. de leg. De quo vide Palat. Ruui. in sua rep., §. 64 in fol. 40.

p. 114, nota 278: Ut est tex. in l. 2, c. de iur. emp., et in l. 1, tit. 65, lib. 4 ord.

p. 114, nota 279: Ita tenet glo. et ibi communiter doct. in l. 2, c. de iure emph., per l. Qui-
cumque de apochis. publ. Et quomodo hoc intelligatur vide per doct. maxime per Ias. in dicta 
l. 2 supra allegata.

p. 114, nota 280: De quo vide per Doct. in l. Romae, et in l. finale, ff. de ser., et ibi Ias. Et 
ista dilatio debet esse communis A. et R., etiam si concedatur per viam restitutionis. Spec. in 
tit. de dilat., versic. Sumo. Bar. et doct. in l. Petendae, c. de temp. in inter. Et nota quod sufficit 
quod testes iurent in dilatio licet postea deponant. Ut Bar. et Bal. in l. Si quando, c. de test., et 
in c. 1 de test.

p. 115, nota 282: Nota quod testis conditio aspicitur tempore iuramenti bel. exonis, ut Barto. 
in l. 1, c. de testa., et ibi Bal. et Bar. in l. Ad testis, §. Conditionem, eodem titulo.

p. 115, nota 283: Causas legitimas repellendi testes vide per Petr. Fer. in pratica sua in tit. 
de forma iuramenti test. ver., Protestante, et Spec. in tit. de testi. in principio, et in tit. 43 et 
44, lib. 3 ordi.

p. 116, nota 284: Nota quod si Iudex in non admittendis his exceptionibus te grauabit, debes 
aggrauare in actis processus, et postea nihil allegare debes in causa, alias videris renunciare 
grauamini, ut in c. Gratum, de offic. deleg., et in c. Cum venisset, de test. et gl. in c. Eum qui 
ded. dol. et contu., lib. 6, et in §. Eoque tit. 53, lib. 3 ord.

p. 116, nota 286: Caueat ne falsam uel abrogatam legem, uel canonem allegent: et sit cautus, 
ne legem pro se facientem publico alleget sed iudici in aurem dicat, ne partem aduersam instrua. 
Ita tenet Alcia. in pratica sua, in tit. de disputa. Quod male obseruatur in hoc regno.

p. 117, nota 287: Nota quod debet exprimere nomen, et quotam legis: et ita est in usu. Et 
an sufficiat exprimere mentem eius, et in vulgari vide Spec. in tit. de aduoc., §. Nunc. et ve. 
in summa.

p. 117, nota 288: Quid sit sententia definitiua, de qua hic, et quid inter locutoria vide per Alex. 
in rubrica ff. de re iud., et per Doct. in l. Quod iussit, eodem titulo. Et quotuplex sit sententia, et 
quis potest facere sententiam de fructibus, et quis sit effectus diffinitiuae, et qualiter impugnetur 
vide Ferr. in practica sua in tit. de forma sententiae diffinit., in principio. Et in quibus casibus 
sententia definitiua non transit in rem iudicatam, vide Hippo. in pratica sua, §. Ordinem. 

p. 117, nota 289: Si iudex omisit condemnationem expensarum, utrum pars habeat actionem 
contra partem, uel iudicem, vide Bal. in l. Terminato, c. de fru. et lit. exp.
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p. 118, nota 290: Dum modo interponatur infra x dies, ut in Aut.. Hodie, c. de anpe., quod 
currita tempore scientiae, ut in l. 1, §. finale, ff. quando appel. sit, et in §. 4, lib. 4 ord. Et hoc 
licet procurator non appellauerit, si ipse colluserit, uel condemnatus sit pauper ut in l. 1, et ibi 
Bar. ff. quando appell. sit. Et nota quod omni tempore potest appellare, etiam in die feriato, ut 
in l. 1, et ibi Doct. ff. de fer. Et quilibet grauatus uel cuius interest, sententiam non esse sic latam, 
potest appellare, ut in l. Sententia, de appel. et forma appellationis. Quando tertius appelat, vide 
per Inn. in c. Cum super de iud. Et quando non reperitur iudex, appellatur coram nobilibus, ut 
Iason in l. Cum specialis, c. de inof. test.

p. 119, nota 291: Quia in causa appellationis non allegata, et probabo, ut in §. 1, tit. 66, lib. 
3 ord., et tex. etiam ibi Doct. quos vide in l. Per hanc, c. de tempor. appellar.

p. 119, nota 293: Isti articuli, seu libellus est de substancia quia in causa appellationis requiritur 
libellus, ut Spec. in tit. de appell., §. Dicendum restat. Et an ista causa appellationis requiratur 
litis contestatio vide gl. et ibi Doct. in l. finale, §. Illud, c. de temp. app.

p. 120, nota 294: Et an quando lata est ista sententia confirmatoria primae, ex qua erit 
agendum uel cuius petenda erit executio, vide per Doct. in l. Fur., §. 1, ff. de his qui nota in 
fam., et in l. Eos, c. de appel.

p. 120, nota 296: Is ista sententia reuocatoria prioris, ut est tex. in c. Cum Bertholdus, de re 
iure, et nota per gl. et Doct. in c. Sicut nobis, eodem titulo.

p. 120, nota 297: Dilatorias quot sint species exceptionum dilatoriarum, vide per Ferr. in 
prat, sunt in tit. de forma respo. rei., vers. saluis alijs. Et debent allegari ante litem contestatam, 
nisi superueniant de nouo, ut Bar. in l. 2, §. Munerum, ff. de excu. tit.

p. 120, nota 300: Ut est tex. in §. E tendo o réu, in tit. de offi. iud., et quando quis habet 
plures exceptiones quomodo eas intentare, et alleganter debet vide Bar. in l. Quidam consule-
bant, ff. de re. iud.

p. 121, nota 301: Quae exceptio potest opponi in causis summarijs ut Bal. in l. pen., c. de pact.

p. 121, nota 302: Ut est tex. in §. 1, tit. 1, lib. 3 ord. et per totum titulum: c. Ubi in rem actio.

p. 121, nota 303: De ista pronunciatione potest agrauare. Quia est sententia interlocutoria, 
ut tenet Bal. in l. 2, c. de epis. aud., et in §. E tendo o réu, tit. 1 de offic. iud., et Sal. in l. Post 
sententiam, c. de sententijs, et inter omnium iur. 

p. 122, nota 304: Hoc est de iure: quia exceptio declinatoria fori debet expediri causam 
cognita, ut in l. 2, §. Dies, et ibi doct., ff. de re iudic.

p. 122, nota 306: Hoc requiritur ad hoc ut fiat remissio: alias non fit remissio, ut colligitur 
ex tex. in §. E despois, tit., lib. 3 ord.

p. 122, nota 307: Quas expensas debet [soluere]381. Si iterum citauerit reum antea quam 
audiatur et si unus nummus deficiat, non audietur actor, ita tenet Ias. in l. Sancimus, c. de iud., 
in 3 col., et §. finale, tit. 13, lib. 3 ord.

381 Em BDMII151: solui.
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p. 122, nota 308: Super quibus potest iudex proferre usque ad sententiam definitiuam, 
licet in ipsa interlocutoria non pronunciabit: it tenet Abb. in c. Saepe, de appell. in fine per l. 
Terminato., c. de fru. et li.

p. 122, nota 311: Nota quod instrumentum hoc debet presentari coram superiori infra 30 
dies, ut in §. finale, tit. 59, lib. 3 ord.

p. 124, nota 313: Dic quod pronunciatio ista super sententia interlocutoria facta per superiorem 
est sententia interlocutoria et non definitiua. ita tenet, et declarat Guid. in quaest. suis, q. 220.

p. 124, nota 314: Nota quod agrauans non potest exprimere aliam causam ultra eam, de qua 
agrauabit in causam e gradu grauaminis: nec potest praeses super illa prouidere nisi super causa 
grauaminis. Et est sicut in appellatione, ut Abb. in c. Ut debitus, de appell.

p. 124, nota 315: De materia exceptionum peremptoriarum, et quo tempore opponi possunt 
vide per Doct. in l. Peremptorias, c. Sententiam resci. non postest, et in l. 1, c. de iur. et fa. igno., 
et in tit. 38, lib. 3 ord.

p. 125, nota 317: Et hoc est verum, quia ista exceptio transactionis impedit litis contestationem, 
ut Bar. in l. Fratris, c. de transactio., et in l. Eleganter de cond. in d. Et hoc fallit in transactione 
facta super crimine capitali, quia tunc est dilatoria, et potest noua accusationem intentari, ut 
tenet Ang. in l. Transigere, c. de transactio.

p. 125, nota 318: Hoc est verum, quia exceptiones oppositae ad impediendum processum 
statim probari debent, ut tenet Bar. in l. Cum quaerebatur, ff. de re iur., et in §. E querendo, 
de offic. iud.

p. 125, nota 319: Nota quod licet istae exceptiones impedientes litis ingressum non sint oppo-
sitae uel sint oppositae sed in orum probationibus succumbit reus. Possunt irerum opponi: ita 
tenet Bar. in extrauag. Ad rep., vers. summe, et in dicto §. E querendo.

p. 126, nota 320: Istae exceptiones quando opponatur et qualiter ea probata procedatur vide 
per Spec. in tit. de excepti., §. Post., vers. super exceptione.

p. 126, nota 321: Exceptiones istae probatae qualem pronunciationem exigant vide per Spec. 
in tit. de excep., §. 3 prope finem, et §. 4.

p. 126, nota 322: De his expensis retardatis vide Bar. in l. Omnem, c. quando prou. non est 
necesse. Et in §. E querendo, de offic. iud.

p. 127, nota 324: Iustas causas restitutionis, per quas quis potest restitui vide per Gui. in 
quaest. 108. Et an impedimentum, seu ista causa restitutionis potest probari per iuramentum 
partis vide Guidam, q. 64

p. 127, nota 325: Ista est iusta causa restitutionis, de quo vide tex. et Doct. 1, l. Quaesitum, ff. de 
re. iua., et in l. Qui tertiana, ff. de edilici actio. Et hoc procedit quando iudex ignorauerit aegritu-
dinem, secus tamen si sciuerit, et non dedit 9 dies. Quia tunc habet remedium nullitatis, ut in §.

p. 128, nota 326: Nota quod recusatio iudicis debet fieri coram ipso et debet ei libellus recu-
sationis porrigi et si fuerit absens superiori, ut in l. Apertissimi iuncta l. finale, c. de iud. Et 
Lanfr. in c. quoniam contra de proba., et nota in c. Postremo de appell., et tex. in §. Inquando, 
tit. 22, lib. 3 ord.
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p. 128, nota 327: Quae sint causae legitimae recusationis vide gl. in c. Causam quae., et in c. 
Cum inter de offic. dele., et Ias. in l. apertissimi supra alleg., et Spec. de recus., §. 2, et §. finale, 
tit. 22, lib. 3 ord.

p. 128, nota 328: Nota quod iudex recusatus non tenetur dare arbitrum ad libitum recusa-
tioris, ut tenet Abb. in c. Cum speciali. de appella. Et isti possunt esse de loco remoto per unam 
dietam, nota in c. statutum de reser. in 6. Et in c. Secundo requiris de appell. Et possunt esse laici 
in causam temporali inter clericos. Ut Gemin., c. Legi, de appell. in 6. Sed an possunt isti arbitri 
ubique cognoscere vide Spec. de recusa., §. 5 et 6 per totum, et Spec. in tit. de offic. dele. 4 pert.

p. 129, nota 329: Hoc est verum sit probatio debet fieri in loco ubi agitur alias debet obseruare 
formam §. E quando alguma, tit. 22, lib. 3 ord.

p. 129, nota 330: De ista pronunciatione seu sententia agrauatur per §. E quando, prope 
finem, super alleg. Et si non agrauatur, processus factus per iudicem recusatum valet, ut Abb. 
in c. Quoniam contra, de probat.

p. 130, nota 331: De ista declaratione non agrauatur per de l. Regia in supra allegata.

p. 130, nota 332: Quas exceptiones possunt allegari post sententiam, vide §. E os embargos. 
Et Ias. et Car. in l. c. de iur., et fact. igno.

p. 130, nota 333: Et an exceptio nullitatis impediat executionem sententiae, vide Bar. in l. 
4, §. Condemnatum, ff. de re. iud., et ibi Paul. et Bar. in l. 1, §. Pariu., ff. quod vi. aut claui., 
Lanfr. in c. Quoniam contra de prob., Paul. in l. Si feriantis de fer. De quo etiam vide tex. et 
doct. l. finale, c. de or. cog., ubi nota aliqui casus impedientes executionem sententiae, et in c. 
suscitata de in int. rest.

p. 130, nota 334: Nota quod ante omnia pars debet iurare, quod eos allegat, sine fraude ut in 
§. E em todo caso, tit. 71, lib. 3 ord. 

p. 131, nota 335: Ita dicit tex. in §. E em todo o caso, tit. 71, lib. 3 ord.

p. 131, nota 336: Et licet iudex eos admittat, et procedat in causa uel eos remisserit, uel eos 
non admittendo appellationem receperit sempre debet procedere in executione, ut in §. 2, eodem 
titulo 71 supra allegato.

p. 131, nota 338: Ut in §. E as pessoas, tit. 47, lib. 1 ord. Et idem dicerem in illis qui fuerint 
creati ex certa sciencia a Rege, quos solo verbao creare potest. Ut tenet Ang. in l. 1 et in l. Salu-
tatus de sententiam pas. Et quemadmodum debet fieri ista contributio fintae, et an debeat fieri 
de rebus alibi sitis vide Gid. in quaestionibus suis 95.

p. 132, nota 340: Ut in §. E sendo requerido. Quae satis datio, si non datur non annullatur 
processus, ut tenet singulariter Bal. in l. Generaliter, c. de episcop. et cler. Et nota quod in isto 
fide iussore iudicij licet sit simplex, debet fieri executio expensarum, ut est glo. in l. finale, c. de 
vi. rei iud., Bar. in l. 1, ff. iud. fol.

p. 133, nota 342: Nota quod si contra istum impetrantem est querella, quod licet per testes 
sumarij sit probatum contra ipsum, et carta sit negatiua, quod nihilominus non potest carce-
rari usquequo testes sint reproducti via ordinaria uel ipse eos habeat proproductis, secus est in 
inquisitione. Quia si in ea probetur, ilico potest capi et hoc sic praticatur in isto regno, et sic est 
iudicatum per sententiam principis, quae habet uim legis, ut in l. finale, c. de legibus.
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p. 133, nota 345: Nota quod si de isto non inueniatur culpa sufficiens ad capturam, quod licet 
in carta ista confiteatur delictum, non sibi praeiudicat, ut in §. E ainda, tit. 1, lib. 5 ord. Sed si 
hoc reus confiteatur in processu causae in sua exceptione, et non probetur delictum nihilominus 
reus non debet condemnari poena ordinaria sed tantum modo arbitraria, ut tenet Abb. in c. 
Auditis de prescrip. et in l. Ut uim, ff. de iustitia et iure.

p. 133, nota 347: Nota quod in isto casu, videlicet in probando defensionem testes de creduli-
tate probant, ut tenet singulariter Iason, post Bar. quem allegat in l. Ut uim, ff. de iust. et iure.

p. 135, nota 352: Nota quod in ista electione officialium est consideranda nobilitas, ut est bona 
gl. in rubrica c. Quemadmodum ciui. mu. indi., lib. 10, et in Aut. de defenso. ciui., §. Interim, col. 
3, et ibi Ang. et est ratio, quia regimen ciuitatis debet esse apud nobiles, et non apud mechanicos, 
ut in §. 1 in Auth. de defens. ciuit., col. 3.

p. 135, nota 354: Nota quod exactores deputari ad exigendum talem taleam seu collectam 
possunt capi, et incarcerari, et ipsi possunt postea exigi ab alijs de universitate, ita tenet Bar. et 
Doct. in l. 4, §. Actor., ff. de re iud., per tex. in l. 1, ff. de muner. et hono.

p. 136, nota 357: Et an istud rescriptum sit perpetuum, seu annale vide tex. et ibi Bal., l. 
Falso, c. de diuer. rescript.

p. 136, nota 358: Et hoc est necesse quod exprimatur, quia in isto regno viget consuetudo, quod 
non concedatur ultra istas 5 quod numeratur una dicta, ut credo per c. Statutum, de rescript.

p. 136, nota 359: Nota quod debet facere mentionem de litis pendentia: alias non valet res-
criptum, ut Bal. in l. 1, c. de rela., et Abba. in c. Per literas, de donat. inter vir. uxor. 

p. 136, nota 360: Hoc sufficit, licet non exprimatur status causae, utile tamen erit, si appo-
natur ista clausula. Cuius statum dignemini haberi pro expresso. De quo vide Pal. rubricam in 
sua rep. rubrica, §. 24 in 4, nota b, n. 12.

p. 137, nota 361: Hoc requiritur pro forma, et de substantia ad hoc, ut petitio ista admittatur 
per §. Item em todo caso, tit. 3, lib. 1 ord. Et alia necessaria requisita vide in §. Item se a petição, 
eiusdem titulus.

p. 137, nota 363: Hoc est necessarium ut exprimatur, alias rescriptum est surreptitium, ut 
Bal. in l. Prescriptione, c. Si contra ius uel util. pub., 12 col.

p. 137, nota 364: Hoc est necessarium quod fiat mentio de prima gratia, si pro alia vite de 
eodem delicto condemnatus fuit, alias rescriptum seu gratia est surreptitia, ut Gilher., de cu. in l. 
3, c. de episcupi. aud., et Andr. Sicul. in c. Sup. literis, de rescr., et Fel. in c. postulati, eodem titulo.

p. 137, nota 365: Hoc est necessarium ut exprimatur, quia hoc agrauat delictum, ut per 
totum tit. 35, lib. 5 ord.

p. 138, nota 366: Formam huius petitionis vide per §. E quando, tit. 3, lib. 1 ord.

p. 138, nota 367: Et an pater, uel princeps potest legitimare filium post humum existentem 
in utero, et an etiam filium nondum conceptum, vide Bal. singulariter in l. Eam quam, c. de 
fit. commiss., n. 33 in fine numeri.
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p. 138, nota 368: Nota quod si pars non uult respondere istis interrogationibus habetur pro 
confesso ut tenet singulariter Abb. in c. Quoniam contra de probat.

p. 139, nota 369: An verba ista inducant matrimonium de presenti, an sponsalia de futuro, 
vide singulariter praepositum post doct. in c. Ex parte, desponsal.

p. 139, nota 370: Formam libelli matrimonialis vide per Spec. in tit. de spon.

p. 139, nota 371: Et hoc iuramentum non est de substantia quod detur in exordio, seu in 
principio litis: sed sufficit quod detur emmediate post litis contestationem. Et si prestetur longe 
post non per hoc viciatur iuditium, etiam si in totum omittatur. Ita tenet Abb. in c. 1 de iuram. 
calum. De quo vide tex. et Doct. in c. 1, eodem titulo in 6.

p. 139, nota 372: Nota quod libellus erit ineptus, puta si est obscurus, ut Spec. de lib. concept., 
2 col., vers. Item non valet. Item si habet conclusionem incertam, ut Flot. in l. Si seruus, §. 3, ff. 
Ad l. Aquil. Item si continet contraria, ut Paul. de Castr. in 390. Item si non continet causam, 
ut Bar. et glo. in l. 2, §. Circa, ff. de doli except., Lanfr. in c. Quoniam de probat. Item sine 
expressione rei, quae petitur, ut Bal. in l. Aedita, c. de aed. Item si habet verba contumeliosa, 
non debet recipi. Bal. in addit. ad Spec. de posiss. ver., Si libellans. Et multos alios modos, quibus 
impugnetur libellus, ut per Spec. in tit. de libell. concept., §. 15.

p. 139, nota 373: De quo vide gl. in l. 1, ff. de offic. assessor., ibi Doct.

p. 140, nota 374: In qua cadit possessio, secus in actione personali, quia tunc proceditur per 
censuras, et excommunicationem. Et hoc fallit in causa coniungendi, uel dissoluendi matrimo-
nium. Quia in his proceditur in causa usque ad definitiuam. De quo vide Abb. in c. Tuae, de 
litis contest.

p. 140, nota 376: De hoc vide Bal. et Doct. in auth. Offeratur, c. de lit. contest. Et an in causa 
appellationis et nullitatis requiratur litis contestatum vide glo. et Doct. in l. finale, §. illud et de 
temp. appellat., et Innoc. in c. Reynaldus, de testa.

p. 141, nota 377: Quarta autem dilatio denegatur ut Innoc. in c. Significauit, de testib. Et 
2 et 3 ilatio dantur cum causae cognitione, ut in l. oratione, ff. de feris. Et de iure canonico 
probatur causam seu impedimento iuramento partis, ut Bal. in l. 1, c. de dilatio., per tex. in c. 
Quia propter, §. Illud, de electio. Et hoc admittitur bis, et non pluries, puta in secunda et tertia 
dilatione ut tex. est, et doct. in l. finale, §. finale, ff. de bonis autho. iud. poss., et tenet Ang. in 
l. finale, §. finale, ff. de fer. et circa hoc, et de multis alijs quaestionibus istius dilationis, vide 
Lanfr. in c. Quoniam contra de probat.

p. 141, nota 378: Hoc ponitur quia si sententia est nulla ratione consensus appellans appe-
llando simpliciter confirmat sententia, secus si est nulla ex alio defectu. De quo vide per Bar. et 
gl. in l. 2, c. Si ex fals. instr., et in l. 1, c. quando proucare non est necesse, et in l. Si expressim, 
§. finale, de appelat.

p. 141, nota 379: Hoc est necessarium, quia si aliquis appellat, et non petit Apostolos, non 
valet appellatio, iuxta c. Quamuis rigor. de appellat. De quo vide Guid. in quaest. suis quaest. 
43, in n. 13, qui hoc limitat in rustico.
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Procuração para casar

Saibam quantos esta procuração virem como eu ff., filho de ff. e de 
fuã, sua mulher, morador em tal parte, digo que, porquanto a serviço 
de Deus Nosso Senhor está concertado que eu case com ff., filha de ff., 
morador em tal parte, e porque por algumas ocupações eu não posso 
ir onde está a dita ff. para a receber por mulher; portanto, por esta 
presente, em a melhor via e forma que posso, dou todo meu poder bas-
tante, segundo de direito mais pode valer a vós, ff., que estais presente, 
ou absente382, para que por mim, em meu nome, como eu mesmo, me 
podais383 casar por palavras de presente384, segundo forma e preceito da 
madre Santa Igreja, com a dita ff.385, outorgando-me por seu marido e 
recebendo-a por minha mulher. E sendo por vós em meu nome feito 
e outorgado o dito casamento, eu desde agora para entonces, e dês 
entonces para agora, me outorgo por marido da dita ff. e a recebo por 
minha mulher. Para o que tudo assim ter e haver por firme, obrigo 
minha pessoa, com todos meus bens havidos e por haver. Em testemu-
nho do qual outorguei a presente escritura, que foi feita e outorgada 
em tal parte, aos tantos dias de tal mês386 do ano, etc. Testemunhas 
que foram presentes, ff. e ff. E eu, ff., tabelião, etc.

Procuração para se obrigar

Saibam quantos esta procuração virem como eu, ff., morador em tal 
parte, digo que dou todo meu cumprido poder, segundo de direito mais 
pode valer, a vós, ff., morador em tal parte. Especialmente387 para que 

382 absente = ausente.
383 podais = possais.
384 O termo «palavras de presente» contrapõe-se a «palavras de futuro», sendo que o primeiro refere-se a 

um casamento realizado imediatamente e de forma válida; o segundo, a uma promessa de casamento. 
Cf. Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque, op. cit., vol. i, tomo ii, Lisboa, 1983, p. 148.

385 «A forma desta procuração encontrar-se-á em c. fine, De procur. in 6, et ex l. Generali, ff. de ritu nupt., 
sobre isto, vê Doct. et Rotam in decis., 378. Isto foi objeto de dúvida». (G)

386 «Tem em conta que o dia é um dado substancial neste contrato, de acordo com l. Generali, c. de tabu., 
lib. 10, et in §. Item os ditos tabeliães, tit. 59, lib. 1 ord. Ora, no caso de se indicar um dia por outro, 
não será nulo, segundo Bal. in l. 2, c. de fals. caus. adiect. leg. Também não será nulo um instrumento 
sem dia, quando o contrato não precisa de escritura, segundo Bart. in cons. in c. Reperitur inst. Vê se 
é possível acrescentar o dia mediante notário, no caso de omissão do dia, em Bar. in dicto loco, et in 
l. Imperator. de stat. ho.». (G)

387 «Tem em conta que se obriga especialmente quando se obriga apenas ao dono, mas se obriga geral-
mente quando se obriga ao dono e ao administrador, de acordo com Bar. in l. Ab alio, ff. de instit.». (G)
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me podais obrigar convosco, cada um pelo todo, de dar e pagar a ff., 
morador em tal parte, tanta quantia, que vós ou ff. lhe está obrigado a 
pagar a tal dia, por razão de tal coisa, e para que me podais obrigar a 
quaisquer pessoas por qualquer quantia, por razão de quaisquer merca-
dorias que lhes comprardes, ou por qualquer via lhes fordes obrigado 
pagar a quaisquer termos, e aonde vós ficardes. E acerca delo podais 
fazer quaisquer obrigações que quiserdes, obrigando-me a mim só, ou 
convosco juntamente, com todas as obrigações de minha pessoa, e bens, 
e com todas as penas e solenidades que para sua firmeza se requeiram. 
E todas as obrigações que por vós forem feitas e outorgadas em meu 
nome. Eu desde agora para entonces as outorgo e hei por boas, e me 
obrigo de as cumprir. Para o qual vos dou todo meu poder, com livre 
e geral administração388, e obrigo minha pessoa e bens havidos e por 
haver. Em testemunho do qual outorguei, etc. 

Procuração para vender bens de raiz

Saibam quantos esta procuração virem como eu, fuã, mulher de ff., 
morador em tal parte, digo que dou todo meu poder bastante, segundo 
eu o tenho e de direito mais pode valer, a vós, ff., meu marido. Espe-
cialmente para que possais vender todos quaisquer bens de raiz, censos 
e pensões que nós temos e nos pertencem em tal parte, às pessoas e por 
o preço que vós quiserdes, e receber o preço que por eles derem389; e 
outorgar acerca delo cartas de venda, com todos os vínculos e obriga-
ções, e penas, e outras solenidades que para sua firmeza forem neces-
sárias390, desapossando-me da possessão e senhorio dos ditos bens, e 
entregando a possessão real e corporal deles aos compradores. E sendo 
por vós feitas e outorgadas as ditas cartas de venda, eu dês agora as hei 
por outorgadas e me obrigo de cumprir e guardar tudo o em elas con-
teúdo, sob as penas e obrigações que sobre mim e meus bens puserdes. 
Acerca do qual vos dou todo poder com livre e geral administração. 
Para o qual tudo assim ter e guardar obrigo minha pessoa com todos 
meus bens. Em testemunho do qual, etc.

388 «Tem em conta que este administrador pode substituir esta cláusula por uma cláusula livre, segundo 
principalmente Bal. in l. 1, c. de bon. mat.». (G)

389 «Tem em conta que a procuração para vender não implica ter uma procuração para receber o preço 
da sua venda ou a renda, como consta em l. 1, §. Igitur uer. si ad locandum, ff. de exercit., et ibi Gui. de 
cun. Bártolo sustenta o contrário em l. Filiae de sol. Vê isto por ti próprio e pensa». (G)

390 «Ainda que não se ponha isto, entende-se que a procuração para vender abrange também a procu-
ração para tratar da apresentação de contas e a procuração para garantir indemnização, segundo 
Flo. in l. Item sic, §. Qui haberet, ff. de ser. rust. prae.; tem em consideração também l. Bene a Zenone, c. de 
quad. pres.». (G)
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Procuração para aforar391

Saibam quantos esta procuração virem como eu, ff., morador em tal 
parte, dou e outorgo todo meu poder bastante, segundo que de direito 
mais pode e deve valer, a vós, ff., morador em tal parte. Especialmente 
para que em meu nome, como eu mesmo, podais aforar em vidas ou 
para sempre às pessoas que quiserdes tal coisa que eu tenho em tal parte, 
que parte com tal, etc. Por a pensão (expresso) e outra qualquer coisa 
que bem vos parecer, e delas em meu nome outorgar quaisquer cartas 
de foro ou censo, com todas as obrigações e condições, e solenidades 
que para firmeza delas forem necessárias. As quais, sendo por vós em 
meu nome outorgadas, eu dês agora para entonces as outorgo e hei por 
firmes, e me obrigo de ter e cumprir tudo o nelas conteúdo. Para o qual 
vos dou todo meu cumprido poder com livre e geral administração, e 
obrigo minha pessoa com todos meus bens móveis e de raiz, havidos 
e por haver. Em testemunho do qual outorguei a presente, etc.

Procuração para receber

Saibam quantos esta procuração virem como eu, ff., morador em tal 
parte, digo que dou todo o meu poder, segundo que eu o tenho de 
direito mais pode valer, a vós, ff., morador em tal parte, para que por 
mim e em meu nome podais pedir e demandar e receber, em juízo e 
fora dele, todo o dinheiro e outras quaisquer coisas que me são e forem 
devidas em quaisquer partes, por qualquer via que seja. E do que assim 
em meu nome receberdes podais dar cartas de pago, as quais e cada 
uma delas valham como se eu mesmo as desse. E para que se sobre o 
que dito é ou outra qualquer coisa a elo tocante for necessário podais 
aparecer ante todas e quaisquer justiças, e fazer quaisquer demandas e 
requerimentos, e execuções e outras diligências e autos judiciais e extra 
judiciais assim como eu mesmo fazer poderia392 sendo presente, posto 
que para isso se requeira minha pessoal presença ou mandado especial, 
para o qual tudo assim ter e guardar obrigo minha pessoa com todos 
meus bens havidos e por haver. E vos dou todo meu poder com livre e 

391 «Tem em conta que o administrador que contrai procuração para si não obriga o dono, de acordo 
com Bart. in cons. an procurator, Bal. in l. Falsus, in 6 col., c. De furtis. O dono não pode agir a partir 
daquele contrato, mas se o deseja deve combinar com o seu procurador, de acordo com Bar. in l. Si 
pupilli, §. Item si procuratori, in ultima col., ff. de neg. gest.». (G)

 Procuração para dar de arrendamento.
392 «Vê o que significa esta cláusula, isto é, “para fazer tudo o que pode fazer quem o manda” em Ang. 

in Aut. de col. et al. ca., §. Prohibemus, col. 9». (G)
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geral administração e vos relevo de toda carga de satisdação393 e fiadoria. 
Em testemunho do qual, etc. 

Procuração para tomar posse do ofício

Saibam quantos esta procuração virem como eu, ff., morador em tal 
parte, digo que, porquanto por morte de ff., Sua Alteza me fez mercê 
de tal ofício de tal parte, como por o título de Sua Alteza que para isso 
tenho consta; e porque ao presente estou ocupado, e por minha pessoa 
não posso ir tomar a posse do dito ofício, portanto, por esta presente, 
dou todo meu poder bastante, segundo direito mais pode valer, a vós, 
ff., morador em tal parte, especialmente para que em meu nome como 
eu mesmo podais aparecer ante o juiz e oficiais de tal parte, e apresen-
tar o dito título que eu tenho do dito ofício, e pedir que o mandem 
cumprir e fazer em minha alma a solenidade do juramento394 ou outra 
qualquer que em tal caso deve ser. E tomar a posse395 do dito ofício, e 
uso e exercício dele, e tirar disso estormento. E acerca do sobredito e 
a elo396 tocantes, fazer em meu nome as coisas e diligências necessárias 
e que eu mesmo faria sendo presente, posto que para isso se requeresse 
minha presença pessoal e mandado especial. Para o qual vos dou todo 
meu poder, com livre e geral administração, e obrigo minha pessoa 
com todos meus bens havidos e por haver. Em testemunho do qual.

Procuração do tutor em nome do menor  
de xii e quatorze397 anos

Saibam quantos esta procuração virem como eu, fuã, mulher que ficou 
de ff., defunto, morador em tal parte, em nome de ff. e ff., menores 
de xii anos398, meus filhos, como sua legítima tutora que sam399, em a 
melhor via e forma que posso dou todo meu poder, segundo de direito 

393 satisdação = caução.
394 «Isto é relevante, porque se requer uma procuração especial para jurar pelo dono, de acordo com 

Bar. in l. Quoties, §. Si tutor, ff. de nox., et tex. in l. Ius iurandum ex conuentione, ff. de iur. iur. in fine.». (G)
395 «Vê se é necessária uma procuração especial para tomar posse, em Doct. maxime Ias. in l. 1, §. Per 

procuratorem, ff. de acquir. poss.». (G)
396 elo = isso.
397 quatorze = catorze.
398 «Se são mais velhos, porém, é diferente, porque, nesse caso, os próprios menores devem determinar 

um administrador, de acordo com §. E mandamos, tit. 86, lib. 3 ord., de quo vide Bar. et Doct. in l. Nec, 
c. de procur.; vê tudo porque diz muitas coisas sobre isto». (G)

399 sam = sou.
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mais pode valer, a vós, ff. 400, morador em tal parte. Especialmente para 
que em nome dos ditos menores, assim como eu mesma, podais tomar 
a posse de quaisquer bens que os ditos meus filhos têm e lhe perten-
cem em tal parte. E assim vos dou o dito poder para todas as causas 
e demandas dos ditos menores, movidas e por mover, para que assim 
em demandando como em defendendo podais aparecer ante todas e 
quaisquer justiças, e fazer qualquer requerimento e execuções, e outros 
autos judiciais e extrajudiciais, assim como eu mesmo fazer poderia, 
sendo presente, posto que para isso de direito se requeira minha pre-
sença pessoal, ou mandado especial. Para o qual vos dou todo meu 
poder, com livre e geral administração, e obrigo minha pessoa e bens, 
e dos ditos meus filhos menores, a tudo ter e cumprir. Em testemunho 
do qual outorguei a presente, que foi feita e outorgada em tal parte. 

Procuração de convento, e revogação da que tem feita

Saibam quantos este estormento de revogação e nova procuração virem 
como eu, ff.401, prioresa de tal mosteiro, com fuã e fuã, freiras e con-
vento402 do dito mosteiro, estando todas juntas em capítulo por som de 
campã tangida, segundo é de costume, todas de um acordo e vontade 
dizemos que, porquanto até ora tivemos por procurador da dita casa a 
ff., morador em tal parte, deixando-o em sua boa fama lhe revogamos403 
e havemos por nenhumas todas e quaisquer procurações que desta 
casa tem e até agora lhe foram outorgadas ante quaisquer tabeliães ou 
notários, para que daqui a diante não tenha o dito cargo nem use dos 
poderes nelas conteúdos. E em a melhor via e forma que podemos, 
constituímos por nosso procurador e mordomo deste dito mosteiro a 
ff., morador em tal parte, ao qual damos inteiro poder, segundo que de 
direito o podemos dar, para que por nós e em nome da dita casa possa 
pedir e arrecadar em juízo e fora dele todos quaisquer bens móveis e de 
raiz e semoventes, e outras quaisquer coisas que à dita casa e mosteiro 
são e forem ao diante devidas. E para que possa arrendar quaisquer 
bens que pertencem à dita casa, e receber o preço por que se arenda-

400 «Vê quando se deve indicar que o administrador não é aquele que consta na escritura ou se deve 
presumir; vê também, no caso de constar um instrumento de procuração, como se deve agir neste 
caso em Bal. in l. Si qua per caluniam, c. de epis. et cler., et Abb. in c. Coram de offic. de leg., et Feli. in c. 2 de 
test., et Ang. in l. comparationes, c. de fid. instr.». (G)

401 «Sobre esta procuração, vê Spec. in tit. de sind., §. 1, et Abb. in c. Quanto, de his qui fi. a prelat.». (G)
402 «Tem em conta que a maioria basta para constituir procurador. Sobre isto tem em conta a glosa e 

c. Cum inter canonicos, in vers. capita. de elect. Vê como se deve interpretar isto em Doct. Ex quot faciunt 
capitulum; vê Innoc. in c. 1, de elect.» (G)

403 «Vê em que casos se termina ou revoga uma procuração, em Bal. et doct. in l. Mandatum, c. mandati». (G)

V13 OP_Direito_2.indd   157 15/07/17   17:03



obras  pioneiras  da  cultura  portuguesa158

rem, dando quitações e cartas de pago, as quais sejam valiosas como se 
nós mesmas as déssemos. E assim vos damos nossa procuração geral 
para todas as coisas e demandas movidas e por mover que esta dita 
casa há e tem, e daqui a diante tiver404, assim em demandando como 
em defendendo, ante quaisquer justiças, de qualquer foro e jurisdição 
que seja, com poder de fazer todos os requerimentos, e autos judiciais 
e extra judiciais, e apelar e seguir e intimar as apelações de quaisquer 
sentenças que contra nós ou em nosso prejuízo se derem, e fazer todas 
as outras diligências como nós fazer podíamos sendo presentes, ainda 
que se requeresse nossa presença ou mandado especial, reservando 
para nós405 toda nova citação. Porque esta queremos que nos seja feita 
em nossas pessoas, para informaremos ao dito nosso procurador. Para 
o que tudo assim ter e cumprir, obrigamos nossas pessoas e rendas e 
bens deste dito nosso mosteiro havidos e por haver, e vos damos todo 
nosso poder com livre e geral administração. Em testemunho do qual 
outorgamos a presente, etc.

Procuração geral406

Saibam quantos esta procuração virem como eu, ff., morador em tal 
parte, digo que dou todo meu cumprido poder, segundo eu o tenho e 
de direito o posso dar, a vós, ff. e ff., ambos juntamente e a cada um in 
solido407 geralmente, para todas minhas causas e demandas movidas e 
por mover, contra quaisquer pessoas e em qualquer maneira que sejam 
perante todas e quaisquer justiças, de qualquer foro e jurisdição que 
sejam, assim para demandar como para defender. E alegar por palavra e 
por escrito, e fazer todos os outros autos e requerimentos e diligências 
que necessárias forem, com poder de em minha alma jurar quaisquer 
juramentos408, assim de calúnia como decisórios, e de verdade dizer, 
e nas partes contrárias os deixar. E juízes, escrivães e inquirindores de 
suspeitos recusar, e em outros para quaisquer casos se louvar, e requerer, 

404 «Vê se um procurador designado de maneira simples se há de entender apenas para as causas 
presentes ou também para as futuras na glosa e em Bar. et doct. in l. Damni, §. Si es qui, ff. de damni inf., 
Bar. in l. Omnium de procur., Rot. in decis. 417.» (G)

405 «Vê como se deve realizar esta reserva de citação em vide §. 1, tit. 2, lib. 3 ord.». (G)
406 «Tem em conta que o procurador geral não pode fazer doação, de acordo com Bar. in l. procurator 

cui libera. de procu. Mesmo que na procuração se diga que pode fazer isto, tal como um dono na sua 
propriedade, de acordo com Bal. in l. 1, c. de bonit. Também não pode fazer alienação, de acordo com 
Bal. in l. procuratorum, c. no mesmo título, de procu.». (G)

407 «solidariamente; em conjunto».
408 «É necessário que se exprima isto, porque se requer uma procuração especial para jurar a propósito 

de uma calúnia, de acordo com a glosa e c. 1 de iud., in 5, et in c. fine de iur. cal., in 6, et Bar. in l. 2, §. Sin 
autem, c. no mesmo título». (G)
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e fazer tudo o mais que eu faria sendo presente, posto que seja coisa que 
para isso se requeresse de direito minha presença pessoal ou mandado 
especial. E das sentenças que contra mim forem dadas, apelar e seguir 
as apelações, e pedir revista, e com poder de em meu nome poderdes 
substabelecer409 um ou mais procuradores, e os revogar quando quiser-
des, ficando sempre esta procuração410 em seu vigor. E quão bastante 
poder eu para o sobredito tenho, outro tal e esse mesmo vos dou, e a 
vossos substabelecidos, com livre e geral administração, e me obrigo de 
haver por bom tudo o que por virtude desta procuração foi feito, sob 
obrigação de minha pessoa e bens, que para isso obrigo. E se necessário 
é, vos relevo de toda carga de satisdação e fiadoria, sob a cláusula de 
direito Juditium sisti iudicatum solui. Em testemunho do qual, etc.

Carta de venda de bens dízimo a deus

Saibam quantos esta carta de venda virem como eu, ff., com ff., minha 
mulher, moradores em tal parte, ambos presentes e outorgantes, ven-
demos a vós, ff., que estais presente, deste dia para sempre, tal coisa 
que nós temos em tal parte, que parte com ff. e ff., a qual vos vendemos 
por dízimo a Deus, sem foro nem tributo, com todas suas serventias 
que lhe pertencem, assim de feito como de direito, por preço de tantos 
mil reais da moeda corrente, de seis ceitis o real, os quais confessamos 
receber de vós antes da feitura desta carta, e nos damos deles por pagos. 
E de hoje em dia desistimos de todo direito e posse, e ações que na dita 
pertença temos, e tudo cedemos em vós, o dito ff., e vos damos poder 
para que por vossa autoridade, ou como melhor vos parecer, quando 
quiserdes, podais tomar a posse da dita pertença sem mais outra ordem 
nem mandado de justiça. E, entretanto que a não tomardes, nós nos 
constituímos por simples colonos e inquilinos da dita pertença em 
vosso nome, e nos obrigamos de vos fazer boa e de paz a dita pertença, 
em juízo e fora dele, sob pena, que não o fazendo assim, de vos pagar-
mos, além da sorte principal, outro tanto de pena, com mais todas as 
benfeitorias e custas e interesses que nelo vos for. A qual pena paga 
ou não, que todavia esta dita carta valha. Para o qual tudo cumprir 
obrigamos nossas pessoas com todos nossos bens havidos e por haver. 

409 «Igualmente podes dizer que, no caso de o procurador passar a substituir o dono numa lide, por 
contestação da lide, ele pode subnomear um procurador, ainda que tal poder não tenha sido espe-
cificado, como consta em §. E todas, tit. 38, lib. 1 ord., et in l. Nulla dubitatio, et gl. in l. Quod si quis, c. de 
procur.». (G)

410 «Isto é necessário; se assim não for, o procurador substituto pode definir quem é procurador, de 
acordo com Bar. in l. Quod si forte, §. Procurator, ff. de solu dico, §. Quid ergo». (G)
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E por verdade outorgamos a presente carta, a qual foi acertada por o 
dito ff., comprador, que estava presente, e foi feita e outorgada em tal 
parte411, aos tantos dias de tal mês do ano do nascimento, etc. 

Testemunhas que estavam presentes, ff. e ff.412 e ff., ao qual a dita 
fuã, por não saber assinar, rogou que assinasse por ela, e assinou. 

E eu, ff., e o tabelião.

Venda de pensão e imposição de foro

Saibam quantos esta carta de venda e imposição de foro virem como eu, 
ff.413, com minha mulher, ff., moradores em tal parte, ambos presentes 
e outorgantes vendemos a vós, ff., morador em tal parte, para vós e 
vossos herdeiros e sucessores tantos alqueires de pão, centeio ou trigo, 
em cada um ano, os quais vos vendemos, e impomos e assinalamos 
sobre tal coisa, que temos em tal parte, que parte com ff., etc., com 
o direito senhorio dela, por preço e quantia de tantos mil reais, que 
de vós recebemos em presença do tabelião e testemunhas desta carta. 
Da qual paga damos fé que a vimos receber aos ditos vendedores em tal 
moeda. E portanto nos damos por pagos e satisfeitos, e nos obrigamos 
de dar e pagar a vós, dito ff., e a vossos herdeiros e sucessores os ditos 
tantos alqueires de pão em cada um ano por tal dia, postos e pagos à 
nossa custa em tal parte ou onde vós morardes ao tempo. O qual vos 
assim vendemos, com condição que nós vendedores e nossos sucessores 
tenhamos a dita tal coisa bem repartida, de modo que sempre melhore 
e não piore, e que a não podamos414 vender, trocar, doar nem enlhear 
sem licença de vós comprador, e vos damos poder para que por vossa 
própria autoridade podais tomar a posse dos ditos tantos alqueires de 
pão em cada um ano em a dita coisa, sem ser mais necessário outro 
mandado e autoridade de justiça. E, entretanto que a não tornardes, 
nos constituímos por simples colonos e inquilinos vossos da dita pen-
são em vosso nome, e nos obrigamos de vo-los fazer bons, e de paz o 

411 «É relevante que se indique no contrato o local onde este se celebra, de acordo com §. Item e os 
ditos, tit. 59, lib. 1 ord. De quo vide gl. et Doct. in l. Generali, c. de tabu., l. 10, et Spec. in tit. de inst. edit., 
§. 9». (G)

412 «Tem em conta que em todos os contratos são necessárias pelo menos duas testemunhas, de acordo 
com §. 1, tit. 59, lib. 1 ord., de quo vide c. 2 de fide inst., et in c. 10 de test., et in Auth. de fid. instr., §. Siquis 
igitur. Tem em conta que este instrumento se deve ler perante testemunhas; se assim não for, não é 
probatório, segundo Bal. in l. Fidei com., §. Quotiens, de leg. 2, et Abb. in c. Cum P. de fid. instr.». (G)

413 «Verifica se na escritura consta o notário no nome próprio do contraente e se ela é válida, de acordo 
com Bal. in c. 1, §. Notandum qui feud. dat. pos., et in l. Errore, 1 col., c. De test. Ibi e a vossos herdeiros. 
Estas palavras, isto é, “para os vossos herdeiros e sucessores”, estão implícitas no contrato, segundo 
l. Veteris, de contra. et comit. stip., et in l. Si pactum, ff. de pactis, et in l. 2, c. De pact. inter emptor. et ven., et 
Doct. in l. Qui Romae, §. Augerius, ff. de ver. oblig.». (G)

414 podamos = possamos.
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dito pão na dita tal coisa, sob pena que não vo-lo fazendo assim de vos 
pagarmos de pena, além da sorte principal, outrotanto com as custas 
em dobro e interesse, o que pago ou não, que todavia esta venda valha 
para sempre. Em testemunho do qual outorgamos a presente carta, a 
qual foi aceitada pelo dito ff., comprador, e foi feita, etc.

Venda de bens foreiros com licença do senhorio

Saibam quantos esta carta de venda virem como no ano415 do nasci-
mento, etc., aos tantos dias de tal mês, em tal parte, estando aí ff. e fuã 
sua mulher. Por eles foi dito que eles vendiam e transpassavam416 a fuão, 
morador em tal parte, tal coisa que tem em tal parte, que parte com 
ff. e ff. 417, etc., com todas suas serventias, que lhe pertencem assim de 
feito como de direito. A qual lhe vendem por de foro em tantas vidas, 
de que eles, vendedores, são a primeira vida, com cargo de tanta pen-
são, que se dela paga em tal dia de cada um ano a ff., senhorio. E isto 
por preço de tantos mil reais, etc. Do qual disseram que já tinham 
recebidos dele, comprador, e se davam dele por pagos; e se apartavam 
de todo direito posse e ações que na dita coisa lhe pertenciam; e tudo 
davam e cediam nele, comprador, e lhe davam poder que por sua 
própria autoridade418 ou como melhor lhe parecesse pudesse tomar 
posse da dita tal coisa sem mais outra ordem nem modo de justiça. 
E, entretanto que a não tomavam, se constituíam419 por seus simples 
colonos e inquilinos, e se obrigavam de lha fazer boa e de paz, para o 
que obrigavam todos seus bens, sob pena que não o fazendo assim de 
lhe pagarem, além do preço principal, outro tanto de pena, com todas 
as custas e interesse. O qual pago ou não, que todavia esta carta valha 
e seja firme. Aparecendo logo aí o dito ff., senhorio, e disse que ele 
dava licença e consentimento à dita venda, e a havia por boa, contanto 
que ele, ff., comprador, seja obrigado a lhe pagar a pensão e cumprir 
as condições do prazo que os ditos vendedores dele tinham. Do que o 

415 «Deve-se indicar na escritura o ano do Senhor, conforme no referido §. Item os ditos, tit. 59, lib. 1 
ord., et in l. Generali, de tabu., lib. 10, et Bar. in proc., ff. et in aut. Ut proponatur nom. imper.». (G)

416 transpassavam = trespassavam.
417 «Não deturpa o instrumento ou venda o facto de se omitirem as demarcações da propriedade vendida 

ou legada, sempre que se trate de uma propriedade delimitada e exista constância dela, segundo 
Bar. in l. Cum pater., §. finale, de leg. 2 et 1, l. Demonstratio in 7 q., ff. de cond. et demonst., Bal. in rubrica de 
contr. emp., c. No caso de as demarcações serem falsas, vê Bar. in l. Siquis infundi, ff. de leg. 1». (G)

418 «Deve-se dizer isto para que o comprador possa tomar posse pela sua própria autoridade, porque 
de outra maneira não pode, segundo I. Ex stipulatione et ibi Pau. et Doct., de acqui. posse. Sobre isto vê 
Bar. in l. Creditores, c. de pign.». (G)

419 «Esta cláusula, isto é, “que sejam instituídos possuidores em precário”, permite a transferência da 
posse, segundo Doct. in l. Quod meo, ff. de acqui. pos. Sobre isto vê Bar. in l. Ab emptione, ff. De pactis». (G)
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dito comprador foi contente, e obrigou seus bens de tudo cumprir, e 
acertou esta venda com as ditas condições; que foi feita e outorgada 
no dito lugar, dia e mês, e ano sobredito, etc.

Estormento de licença do senhorio antes da venda

Saibam quantos este estormento virem como no ano etc., aos tantos 
dias etc., em tal parte, em presença de mim, tabelião, e das testemunhas 
ao diante nomeadas apareceu420 ff., morador em tal parte, e disse a ff. 
outrossim, que estava presente, que ele tinha dele tal coisa por título 
de prazo em tantas vidas, de que era a primeira ou a segunda, de que 
lhe pagava certa pensão em cada um ano, e que ora estava concertado 
com ff., morador em tal parte, de lhe vender a dita tal coisa, com a dita 
paga de pensão e condições de seu foro, por preço de tanto mil reais, 
e que portanto lho notificava. E lhe requereu que se quisesse tomar a 
dita tal coisa por o tanto, que a tomasse, e não a querendo lhe desse 
licença para fazer a dita venda, e o pediu por estormento. E logo o dito 
ff. disse que não queria tomar a dita coisa por o tanto, e que lhe dava 
licença e autoridade para que a pudesse vender ao dito ff., contanto 
que fosse com a mesma paga de pensão, e vidas e condições em seu 
prazo conteúdas. E o dito ff. o pediu a mim, tabelião por estormento, 
e eu lho dei. 

Testemunhas que a tudo foram presentes, ff. e ff. 
E eu, ff., tabelião421, etc.

Outro estormento de consentimento  
do senhorio depois da venda

Saibam quantos este estormento de consentimento virem como eu, 
ff., morador em tal parte, digo que, porquanto ff. vendeu a vós, ff., que 
estais presente, tal coisa que de mim trazia aforada em tantas vidas 
sem minha licença e consentimento422. Portanto, por algumas causas 
que me a isso movem, a mim apraz de dar, como de feito dou, meu 

420 

421 «Tem em conta que o notário deve pôr o seu nome no instrumento, segundo Bal. in l. 2, c. quando fis. 
uel priu. Vê também Bar. in l. Diuus Traianus in fine, ff. de test. milit., Paul. de Castro in l. Cum antiquitas, c. 
De testa., Bal. in tit. de pace const., §. pact.». (G)

422 «Admite-se este consentimento em qualquer momento, segundo o direito, segundo Ias. post Doct. 
in l. Quandiu, ff. de acqui. haer.». (G)
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consentimento à dita venda, e a aprovo assim como se por minha 
licença e autoridade fora feita. Contanto que ele, dito ff., comprador, 
seja obrigado a me pagar a pensão, e cumprir as condições que me o 
dito ff., vendedor, era obrigado. E o dito ff., comprador, que estava pre-
sente, disse que era disso contente, para o que tudo cumprir e guardar 
obrigarão seus bens. Em testemunho do qual, etc.

Venda do direito senhorio

Saibam quantos esta carta de venda virem como eu, ff., morador em 
tal parte, digo que, porquanto ff. de mim tem aforado em três vidas, 
ele a primeira e duas de pós ela, tal coisa por tanta renda e pensão que 
me é obrigado a pagar em cada um ano, com certas condições, como 
do prazo que disso tem consta423. Portanto, na melhor via e forma que 
posso, vendo e transpasso deste dia para sempre a vós, ff., que estais 
presente, a dita pensão que me é obrigado a pagar o dito ff. nas ditas 
três vidas, com todo o direito e domínio e ações424 que em a dita tal 
coisa tenho e por qualquer via me pertencer pode, por preço de tantos 
mil reais, que me destes e pagastes à feitura desta carta, presente o 
tabelião e testemunhas dela, dos quais me dou por pago e satisfeito, 
e me aparto de todo direito e propriedade e senhorio e auções que na 
dita pensão e coisa tenho, e ao diante me possa pertencer, e tudo dou 
e cedo a vós, o dito ff., deste dia para sempre. E vos dou poder para 
que por vossa autoridade podais tomar posse do sobredito, e enquanto 
a não tomardes me constituo por vosso simples colono e inquilino, 
e me obrigo com todos meus bens425 de vos fazer são e de paz tudo o 
nesta carta conteúdo, sob pena de vos pagar, além da sorte principal, 
outro tanto de pena, com as custas e interesse. O qual pago ou não, que 
todavia esta carta valha. Em testemunho do qual outorguei a presente 
carta, a qual foi aceitada pelo dito ff.426, comprador, e foi feita, etc.

423 «A escritura enfitêutica não tem credibilidade se não se mostra o original, de acordo com Doct. et 
Ias. in l. Si quis in aliquo, c. De aedend., et §. 1, tit. 46, lib. 3 ord. Isto procede mesmo que o tabelião afirme 
e testemunhe que viu o conteúdo da escritura, segundo Bar. et alij in l. Praedia, ff. de acqui. poss., et 
Hyppo., in l. Si quis, ff. de quaest., n. 15». (G)

424 «Esta cláusula, isto é, “que cede e transfere o domínio e as ações”, procede, porque o comprador 
tem direito à reivindicação antes de tomar posse, como afirma principalmente Bar. in l. Si ager., ff. 
de rei vend.». (G)

425 «Vê se, quando alguém obriga os seus bens simplesmente, como aqui, se entende que se trata dos 
bens presentes e futuros em Doct. in l. in c. quae res pigno. obligat. poss.». (G)

426 «Isto é necessário porque o instrumento se deve elaborar a instância de ambas as partes em relação 
às coisas que requerem consentimento de ambas as partes; é diferente quando se trata de algo sobre 
o qual tem interesse uma das partes, como aqui, neste caso, faz-se a instância de uma das partes, de 
acordo com Innoc. in c. 1 de fid. instr., et Bal. in rubrica c. de fid. instr. Mas quando o ato não depende da 
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Estormento de posse, que se dá por virtude  
de venda sem mandado de justiça

Saibam quantos este estormento virem como no ano do nascimento, 
etc., aos tantos dias de tal mês, estando eu, tabelião abaixo nomeado, 
em tal herdade ou pertença conteúda na carta de venda atrás escrita, 
estando aí ff., morador em tal parte, por ele foi dito que, posto que por 
a dita carta de venda ff., vendedor, esté427 constituído por seu simples 
colono e inquilino da dita tal coisa, que para maior abundança e segu-
ridade sua, usando do poder na dita carta de venda a ele dado, queriam 
tomar por sua autoridade a possessão da dita tal coisa. E fazendo-o 
assim, entrou e tomou por sua pessoa corporalmente a possessão da 
dita tal coisa, entrando dentro e tomando terra, e passeando-se por 
ela, e fazendo outros autos semelhantes, dizendo que tomava a posse 
da dita tal coisa sem ao tal tempo nenhuma pessoa lho contradizer. 
Do qual todo segundo passou o dito ff. pediu a mim, tabelião, lhe desse 
um estormento para guarda de seu direito.

E eu lhe dei o presente. Ao qual estavam presentes, que foram tes-
temunhas, ff. e ff., moradores em tal parte, e eu ff., tabelião, que isto 
escrevi, etc.

Outro estormento por autoridade de justiça

Saibam quantos este estormento virem como no ano, etc., aos tantos 
dias de tal mês, em tal lugar, estando aí ff., juiz, apareceu ff., morador 
em tal parte. E apresentou ao dito juiz a carta de venda atrás declarada, 
e disse que posto caso que ff., vendedor, por a dita carta está constituído 
por seu simples colono da dita quintã, que para maior abastança queria 
tomar dela posse, e pediu e requeriu ao dito juiz lha mandasse dar.  
E visto pelo dito juiz a dita carta de venda, mandou428 que eu, tabelião, 
[com o] meirinho da dita vila lhe fôssemos dar a como posse da dita 
quintã conteúda na dita venda. Em cumprimento do qual eu, escrivão, 
com o dito meirinho ff. fomos à dita quintã, e demos a posse dela ao 
dito ff., metendo-o e apoderando-o nas casas e assento da dita quintã, 
e ele a tomou por pedra e terra, e entrando e passeando-se pelas casas 

vontade de ninguém é necessária a autoridade do juiz; de outra maneira, o instrumento não é válido, 
segundo Bal. ubi supra, o qual põe o exemplo do instrumento sobre o nascimento de alguém». (G)

427 esté = esteja.
428 «Tem em conta que este mandato do juiz expira em dois anos, segundo l. finale, c. de bo. autor. iud. 

poss., et Bar. in l. Praetor, §., no fim, ff. no mesmo título, e em l. Si finita, §. penultimo, ff. de dan. in fect., 
e também Angel. e Bal.». (G) 
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e assento da dita quintã, e fazendo outros autos semelhantes, sem 
nenhuma pessoa lho contradizer429, pelo qual lhe houvemos por dada a 
posse dela. Do que tudo ele, ff., pediu a mim, o dito escrivão, lhe desse 
um estormento, e lhe dei o presente.

Testemunhas que foram presentes, ff. e ff., etc.

Arrendamento430

Saibam quantos este arrendamento virem como eu, ff., morador em 
tal parte, arrendo a vós, ff., morador em tal parte, que estais presente, 
tal coisa que eu tenho em tal parte, que parte com ff. e ff. A qual vos 
arrendo por tantos anos, que correm e se contarão de tal dia em diante, 
por preço e quantia de tantos mil reais em cada um ano, pagos em tal 
parte por tal dia, e me obrigo com minha pessoa e bens a vos fazer 
bom e de paz este arrendamento. E para segurança delo vos obrigo e 
hipoteco431, por especial e expressa hipoteca, a mesma coisa conteúda 
neste arrendamento. E eu, o dito ff., me obrigo de dar e pagar a vós, 
o dito ff., aos termos432 acima declarados, em a dita tal parte, o dito 
preço deste arrendamento, posto à minha própria custa, sob pena 
de vos pagar toda a perda, dano e interesse que nisso vos for. O qual 
pago ou não, que todavia este arrendamento valha e seja firme, para o 
que obrigo todos meus bens havidos e por haver. Em testemunho do 
qual outorgamos a presente escritura. A qual foi aceitada por ambas 
as partes, e foi feita e outorgada, etc.

Transpassação433 de arrendamento

Saibam quantos este contrato de transpassação virem que no ano etc., 
em tal parte, apareceu ff., morador em tal parte, e disse que, porquanto 
ele tinha arrendada de ff. tal coisa por tanto tempo, que se começa de tal 

429 «Tem em consideração que, se no tempo da entrega da posse aparece alguém que o contradiga – 
como é o caso aqui –, tal posse não se pode entregar nem se pode receber, a não ser mediante um 
executor, de acordo com Innoc. in c. Cum de concess. praeben., et Guid. ibi, 17». (G)

430 O contrato de arrendamento tem como objeto o uso de uma determinada coisa mediante uma 
remuneração.

431 «Esta cláusula é útil: quando se encontra neste contrato, o comprador é obrigado a manter o colono, 
como afirmam principalmente Doct. in l. Emptorem, c. locat., et §. 1, tit. 29; vê se acontece o mesmo na 
obrigação geral em Bar. in l. Emptorem, c. loca.». (G)

432 «Tem em consideração que, se não se indica um prazo, se deve dissolver o contrato no fim de um 
ano, segundo Flor. in l. Defuncta, ff. de usufru., et gl. in l. Quaero, §. inter., ff. loc., Bar. in l. 1, ff. de migra., a 
não ser que o costume seja diferente, de acordo com Doct. et Bar. in l. Aed., c. loc.». (G)

433 Transpassação = Trespasse.

V13 OP_Direito_2.indd   165 15/07/17   17:04



obras  pioneiras  da  cultura  portuguesa166

dia, por preço de tantos mil reais, segundo mais largamente se contém 
no contrato do dito arrendamento que passou ante ff., tabelião, pelo 
qual disse que ele cedia e transpassava em ff., morador em tal parte434, 
que presente estava, o dito arrendamento, pelo tempo e preço de tantos 
mil reais que o tem arrendado. E o dito ff., que presente estava, disse 
que recebia a dita transpassação da maneira que dito é, e se obrigou de 
pagar a ff., arrendador, o dito preço conteúdo no dito arrendamento, 
ao tempo e no lugar nele declarado, segundo o dito ff. está obrigado. 
E de tirar a paz e a salvo o dito ff. sem dano nem custa alguma. E que, 
sendo caso que o dito ff. por a dita causa seja demandado, ou pague 
coisa alguma que ele se obrigava de lhe pagar tudo, com todas as custas 
e interesse, o que pago ou não, que todavia esta escritura valha. Para 
o que um e outro obrigaram seus bens, e um e outro aceitaram este 
contrato, que foi feito, outorgado, etc.

Contrato de soldada435

Saibam quantos este contrato virem como eu, ff., morador em tal parte, 
digo que eu me ponho a soldada com vós, ff., que estais presente, por 
tantos anos, que começaram por tal dia, para que vos sirva o dito tempo 
em tudo o que me mandardes e honesto e possível seja. E vós, o dito 
ff., me haveis de dar de comer436 e beber e vestir e calçar, e cama em 
que durma, e vida razoada, e tantos cruzados de soldada em cada um 
ano, por tal dia, etc. E prometo e me obrigo de vos servir todos os ditos 
anos, e até não serem acabados não me irei de vossa casa e serviço, sob 
pena de perder o serviço e vos tornar a servir o dito tempo437 de graça, 
e mais de vos pagar de pena e interesse tantos cruzados A qual paga 
ou não, que todavia esta escritura valha. E eu, o dito ff., me obrigo de 
pagar a vós, o dito ff., o dito preço ao dito dia, e de vos manter no dito 
tempo como dito é, sob pena de vos pagar a dita soldada por inteiro, 
e mais de lhe pagar todo o dano e interesse que nisso lhe for. O que 
pago ou não, que todavia esta escritura valha. Para o qual tudo cumprir 

434 

435 O contrato de soldada constitui um contrato de trabalho. O termo «soldada» vem da palavra «soldo» 
que significa pagamento do trabalho, salário.

436 «Vê se um senhor deve pagar as despesas e os remédios de um servo doente em Bar. in l. Cum dotem, 
§. Siue autem sen., ff. Sol. mat. Vê também se tal servo doente tem direito a salário durante a doença 
em Bar. in l. Opere, ff. de Usufr. leg., et Flo. in l. Arboribus, §. De illo, ff. de Usufr., et Bal. in l. finale, c. De cond. 
in ser.». (G)

437 «Deduz-se isto de §. 1, tit. 21, lib. 4 ord.». (G)
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obrigamos nossas pessoas e bens. Em testemunho do qual outorgamos a 
presente escritura, aqual foi aceitada por ambas as partes. E foi feita, etc.

Contrato de aprendiz438

Saibam quantos este contrato virem como no ano do nascimento, etc., 
aos tantos dias de tal mês, em tal parte, em presença de mim, tabelião, 
e das testemunhas abaixo nomeadas, apareceu ff., morador em tal parte, 
homem solteiro, e disse que lhe aprazia, como de feito aprouve, de se 
pôr e assentar com ff., alfaiate ou sapateiro, que presente estava, por 
aprendiz do dito ofício, por tantos anos, que se contarão de tal dia, 
para que todo o dito tempo ele, ff., sirva ao dito ff. em tudo o que lhe 
mandar que seja honesto e possível439 de fazer. E o dito ff. se obrigou 
de ensinar ao dito oficio e de o dar ensinado em o dito tempo, e de lhe 
dar de comer e vestir e calçar, e cama em que durma e vida razoada, e 
que o não deitará fora de sua casa durante o dito tempo, e que em fim 
do tal tempo lhe dará vestido de novo440, scilicet, pelote, capa, calças, 
segundo se costuma de dar aos semelhantes aprendizes. Para o que 
assim cumprir o dito ff. e ff. disseram que obrigavam todos seus bens, 
e prometiam de não irem nem virem contra esta escritura, sob pena 
que qualquer que o contrário fizer pagar tantos cruzados, com toda 
perda e interesse, o que pago ou não, que todavia esta escritura valha. 
Em testemunho do qual outorgaram a presente, que foi aceitada por 
ambas as partes. E foi feita, etc.

Contrato do procurador e mordomo  
em que se obriga de dar conta

Saibam quantos esta escritura virem como eu, ff., morador em tal 
parte, digo que, porquanto ff., morador em tal parte, me deu poder 
para que seja seu procurador ou mordomo e tenha cargo de arrecadar 
suas rendas441 que tem em tal parte, com poder de demandar e receber. 

438 O contrato de aprendiz é, na atualidade, um contrato de estágio.
439 «Isto põe-se porque o servo não é obrigado a servir até o impossível, como sustenta Bal. et Ang. in 

l. Titius, §. finale, ff. de excus. tut.». (G)
440 «Vê quando o servo deve ser vestido pelo senhor em Bar. in l. 1, c. De vest. mul., lib. 12. Vê também o 

preço que deve ter o vestuário em Bar. in l. Fortissimus, no mesmo título». (G)
441 «Tem em conta que este procurador para recaudar [rendas] tem despesas na recaudação, como afirma 

Bal., in l. 1, c. mand., e também despesas nos negócios, segundo in l. Idem quod, §. Idem labeo, ff. mand. 
Pode, portanto, fazer reclamação destas despesas, de acordo com Bar. in l. Quae omnia, §. plane, ff. de 
procur.». (G)
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Portanto por esta presente me obrigo que, em o dito carrego442 e ofício 
de procurador e mordomo do dito ff., farei tudo o que bom e fiel e 
diligente procurador ou mordomo é obrigado fazer. E que darei boa 
conta, com pago, sem engano nem cautela alguma, ao dito ff., de todo 
dinheiro, rendas e outra qualquer coisa que de hoje em diante receber, 
cada e quando, e em qualquer tempo que ele quiser, para o que obrigo 
minha pessoa com todos meus bens. Em testemunho do qual outorguei 
a presente escritura, que foi aceitada por o dito ff., que estava presente, 
e foi feita, etc.

Contrato de fretamento443

Saibam quantos este estormento de fretamento virem como no ano 
etc., aos tantos dias de tal mês, em tal parte, apareceu ff., morador em 
tal parte, mestre444 ou senhorio da nau chamada tal, etc. E por o dito 
mestre foi dito que fretava, como de feito fretou, a dita sua nau a ff., 
que presente estava, para que no ano presente de tal porto onde está 
a dita nau ancorada até tal tempo partir, tempo havendo e tempo não 
perdendo445, para a ilha da Madeira, carregado de açúcares, e daí para 
tal parte, e na dita ilha para demora, para se aí carregar a dita nau do 
dia que chegar a tantos dias, na qual demora lhe dará o dito ff. a dita 
nau carregada, e não lha dando, que lhe pague o dito frete de vazio, 
e ele mestre fique escápole446. E dando-lha, partirá447 logo com o pri-
meiro tempo, e virá ter a tal parte buscar frota, e a seguirão, e não 
na achando se irá ou esperará por ela. E ele, ff., se obrigou de dar do 
dito frete por tonelada tanto, do dia que chegar ao dito porto a tantos 
dias, e a tonelada será de tanto por tonelada. E se o dito ff., mercador, 
quiser carregar retorno, que a carregue em tantos dias depois da che-
gada, e lhe dará tanto por ele; e não o carregando no dito termo, que 
fique escápole, etc. E o dito mestre dará a dita nau estanque de quilha 
e costado, bem velejada e aparelhada, com seu batel esquipado. E ele, 
ff., mercador, pagará suas avalias acostumadas, que são [calafetar]448 a 

442 carrego = encargo; cargo.
443 O contrato de fretamento é normalmente utilizado para embarcações náuticas.
444 «Vê se este mestre deve obrigação quando os marinheiros cometem algum delito no navio em Bar. 

in l. Debet, ff. nunt. camp. et stab.» (G)
445 «Vê em que tempo se permite ou proíbe esta navegação em l. Quotiens, c. de naufra., lib. 10, et ibi Bar., 

gl. in l. prohibita, c. de mil. vestibus, lib. 12, et gl. in l. Qui peremptorio, De rei vend.» (G)
446 escápole = desobrigado.
447 «Vê se o mestre que navega por locais insólitos ou perigosos tem obrigação sobre o perigo em l. 2, 

c. de naut. feno., et Bal. in l. 3, c. no mesmo título». (G)
448 Em BDMII151: garafetar.
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coberta e dar sebo para a nau, e pagar os pilotos. E se obrigarão de tudo 
cumprir, sob pena de tantos cruzados para a parte tente e guardante, 
e de lhe pagar todo o interesse que nisso receber. O que pago ou não, 
que todavia este contrato valha, para o qual obrigaram todos seus bens 
e aceitaram este contrato, que foi feito, etc.

Doação449

Saibam quantos esta escritura de doação virem como eu, ff., morador 
em tal parte, digo que, porquanto eu sam em muita obrigação a vós, 
ff., morador em tal parte, por muitas boas obras450 que de vós recebi, 
portanto, em pago do sobredito e por outras muitas causas e respeitos 
que me a isso movem, vos faço doação pura e perfeita de todos quaisquer 
bens e ações e outras quaisquer coisas que me pertencem e herdei por 
morte de ff., meu pai, defunto, nos bens e herança que por sua morte 
ficaram. E vos dou todo meu poder para que para vós mesmo, como 
procurador em vossa causa451 própria, podais pedir e receber e demandar 
em juízo, e fora dele, todos os ditos bens que me pertencem herdar na 
dita herança. E vos cedo e transpasso todo direito, voz e ações que nos 
ditos bens e herança tenho e me possa pertencer, e vos dou poder para 
que por vossa autoridade podais tomar a posse dos ditos bens sem outro 
modo nem autoridade de justiça. E entretanto que a não tomardes, me 
constituo por vosso simples colono e inquilino dos ditos bens. Para o que 
assim cumprir obrigo minha pessoa com todos meus bens móveis e de 
raiz, havidos e por haver, em testemunho do qual outorguei a presente 
escritura, a qual eu, tabelião, como pessoa pública estipulante, aceitei452 
em nome do dito ff., por estar absente. E foi feita, etc.

Contrato de doação de dote 

Saibam quantos este contrato de dote virem como eu, ff., morador em tal 
parte, com ff., minha mulher, ambos presentes e outorgantes, dizemos 
que, porquanto a serviço de Deus Nosso Senhor está assentado que vós, 

449 Doação é o contrato através do qual uma pessoa, por espírito de liberalidade e à custa do seu 
património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou direito, ou assume uma obrigação, em benefício 
do outro contraente. 

450 «Vê se procede provar os méritos aludidos nesta cláusula em Bar. in l. Si forte, ff. de const. pecu.; sobre 
isto, vê Bar. in l. per diuersas in 5 q., col. 3, c. mand., et in l. Si donatione, c. de cola.». (G)

451 «Sobre esta cláusula e e sobre as palavras que são relevantes e úteis, vê Bar in l. Si quis in re., ff. de proc., 
et in l. Qui stipendia, ff. de procu., et in l. Plane, ff. famil. haer., et Sal. in l. finale quando fisc. uel pub.». (G)

452 «Se é válida uma doação feita a uma pessoa ausente, vê em Bar. in 1, Absenti, ff. de donat.». (G)

V13 OP_Direito_2.indd   169 15/07/17   17:04



obras  pioneiras  da  cultura  portuguesa170

ff., que presente estais, caseis segundo preceito da madre Santa Igreja 
com fuã, nossa filha, portanto por esta presente vos prometemos e nos 
obrigamos de vos dar e pagar, em dote e casamento com a dita fuã, nossa 
filha, tantos mil reais, os tantos deles em dinheiro e o restante em enxo-
val e bens que o valham, apreçados por duas pessoas que o entendam, 
nomeadas uma por vossa parte e outra por a nossa, com juramento453 
que façam o dito avaliamento bem e fielmente. O qual dote e casamento 
vos daremos de tal dia que vem a um ano, ou a tal tempo posto em tal 
parte, à nossa própria custa, sob pena de vos pagarmos todo o dano e 
interesse que nelo vos for. O qual pago ou não, que todavia esta escritura 
valha. Para o que obrigamos nossas pessoas e bens, e renunciamos todas 
e quaisquer leis e ordenações, e privilégios e defensões que em nosso 
favor sejam e podem ser, e a lei que diz que nenhum pode renunciar 
o direito que não sabe454 que lhe pertence. Em testemunho do qual 
outorgamos a presente escritura, a qual foi aceitada por o dito ff., que 
estava presente, e foi feita em tal parte, aos tantos dias, etc.

Contrato de companhia quando ambos põem o dinheiro455

Saibam quantos este contrato virem como no ano do nascimento, etc., 
aos tantos dias de tal mês, em tal parte, em presença de mim, tabelião, 
e das testemunhas abaixo nomeadas se concertaram ff., de uma parte, 
e ff., da outra456, na maneira seguinte. Que o dito ff. deu e entregou ao 
dito ff. tantos mil reais da moeda corrente de seis ceitis o real, e o dito 
ff. os recebeu em presença de mim, tabelião, e das ditas testemunhas; 
e se obrigou de pôr com eles em trato outros tantos mil reais e mais a 
indústria e trabalho de sua pessoa, e de tratar e granjear e comprar e 
vender com ele o mais proveitoso que puder, de hoje em dia a tantos 
anos de companhia, pela perda e ganhança, e de fazer pelos acrescentar 
o que faria se seus próprios fossem. E se obrigou que, passado o dito 
tempo, a tornar ao dito ff. os ditos tantos mil reais que ora lhe dá, 
com mais a metade da ganhança que com o dito dinheiro houver, com 

453 «Isto não é essencial, porque é lícito que não se mencionem na escritura tais avaliadores ou árbitros. 
Veja-se Bar. et doct. in l. Theopompus, ff. de dot. preleg.». (G)

454 «Tem em conta que a renúncia a direitos não se aplica a direitos ignorados, segundo Bal. in Auth. qui 
semel, 3 col., c. de prob., et in l. Mater decedens, ff. de inof. test. Sobre isto, vê tudo o que refere Bar. in l. Si 
quis in conscribendo, c. de pact.». (G)

455 O contrato de companhia é um contrato de sociedade através do qual se põem em comum bens ou 
trabalho para a obtenção de lucro.

456 «Tem em conta que a escritura se pode fazer com as palavras da primeira pessoa, como se observa 
na maioria dos contratos, ou bem com as palavras de uma terceira pessoa, como aqui e como sustém 
Bal. em l. qui non milit., de testa. mil. et in c. 1, §. Notandum qui feud. dar. poss., Bal. in l. praedia de acqui. 
posse., et in l. Post dotem, ff. sol. mat.» (G).
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juramento que para isso fará, dando-lhe além disso conta, por livro, de 
quem comprou e a quem vendeu. E se houver perda, o que Deus não 
queira, que a metade da perda seja obrigado a pagá-la o dito ff. Para o 
que assim cumprir e guardar obrigaram suas pessoas com todos seus 
bens, e um e outro o aceitaram, e outorgaram a presente, etc.

Contrato de companhia quando  
um põe o dinheiro e outro o trabalho457

Saibam quantos este contrato virem como no ano etc., aos tantos dias 
de tal mês, em tal lugar, em presença de mim, tabelião, e das testemu-
nhas abaixo nomeadas, apareceu ff., de uma parte, e ff., da outra, e se 
concertaram em esta maneira. Que o dito ff. deu e outorgou ao dito ff. 
tantos mil reais em minha presença e das testemunhas, os quais recebeu 
para tratar, comprar e vender, de hoje em dia, da feitura desta, até tal 
tempo, pondo o dito ff. seu trabalho e indústria e boa diligência para 
os acrescentar como se seus próprios fossem. E tudo o que com eles 
ganhar e adquirir o partam pelo meio tanto um como outro. E se, o que 
Deus não queira, houver perda no dito trato, a pague de permeio458. E o 
dito ff. se obrigou de trazer o dito dinheiro no dito trato, não o levando 
nem metendo em reinos nem em lugares proibidos, e que outrossim 
pagará à sua [ação]459 e a outros quaisquer senhores todos os direitos 
que se deverem. E não o fazendo assim, e por sua causa ou culpa o dito 
dinheiro ou mercadoria se perder ou nela vier algum dano, que ele seja 
obrigado a tudo pagar. E se obrigou, mais que ao dito tempo, tornar 
ao dito ff. os ditos tantos mil reais de principal460, e mais de lhe dar 
conta, com juramento à vista de dois mercadores quais ele quiser, que 
saibam do dito trato, do que com eles tiver ganhado ou perdido em o 
dito tempo, e de lhe pagar tudo com a dita ganhança se a aí houver, e 
se houver perda feita, conta que o dito ff. pague a metade. E não dando 
a dita conta ao dito tempo segundo dito é, e não pagando, que o dito 
ff. o possa demandar pelo dito principal, e por o que jurar461 que podia 
haver de ganhança em o dito tempo. Para o qual tudo assim cumprir e 

457 Ver nota sobre «Contrato de companhia quando ambos põem o dinheiro» (p. XXX).
458 «Se a sociedade pode acordar que o capital seja salvaguardado, vê em Paul. in cons. 334, incipiente uiso 

instrumento praedicto, et consil. 335, et Bal. in l. 1, c. proso., 9 q. Et Bar. in l. Si unus, ff. eodem titulo». (G)
459 Em BDMII151: A.
460 «Tem em conta que, quando o capital se encontra salvaguardado, não se deve dividir; pelo contrário, 

é capital principal do dono, segundo Bal. in l. 1, 2 q., c. Prob. loc.». (G)
461 «Põe-se isto porque se podem provar estes interesses apenas mediante o juramento da parte, de 

acordo com principalmente Bal. in l. 1, c. De sententijs quae pro eo quod inte. profer.». (G)
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guardar obrigaram todos seus bens e outorgaram a presente escriptura, 
a qual foi por uma e outra parte aceitada. E foi feita, etc.

Escambo462 

Saibam quantos este contrato de cambo463 virem como no ano etc., 
aos tantos dias de tal mês, em tal parte, em presença de mim, tabelião, 
e das testemunhas abaixo nomeadas, apareceu ff., de uma parte, e ff., 
da outra, e disseram que eles estavam concertados de trocar, como de 
feito trocaram, na maneira seguinte: que o dito ff. deu ao dito ff. tal 
coisa que disse que tinha em tal parte, que parte com ff. e. ff., com 
todas suas serventias; e o dito ff. lhe deu, por a dita tal coisa, tal coisa 
que disse que tinha em tal parte, com mais tantos mil reais, os quais o 
dito ff. disse que tinha recebidos antes da feitura desta escritura, e se 
deu deles por entregue. E disseram os ditos ff. e. ff. que desistiam cada 
um de todo o direito e ações que nas ditas pertenças que assim davam 
tinham, e o cediam um ao outro, e outro ao outro, e davam poder um 
ao outro para que pudesse tomar a posse cada um de sua pertença que 
assim trocavam, sem mais outro mandado nem autoridade de justiça. 
E entretanto que cada um deles a não tomasse, se constituíam por 
simples colonos e inquilinos o um do outro, de cada uma das ditas 
pertenças. E se obrigavam com suas pessoas e bens de fazerem boas464 
e de paz as ditas pertenças que assim davam um ao outro, sob pena que 
qualquer que assim o não fizer pagar à parte tantos cruzados de pena, 
com todas as custas e interesse. O que pago ou não, que todavia esta 
escritura valha. Em testemunho do qual, etc., outorgaram a presente 
escritura. A qual foi aceitada por ambas as partes, etc., e foi feita. 

Renunciação da herança da mãe  
que espera herdar, que faz um herdeiro a outro

Saibam quantos esta renunciação virem como eu, ff., morador em tal 
parte, digo que, olhando como vós, ff., que estais presente, sois minha 

462 «Em que difere este contrato dos contratos de permuta por venda, vê na glosa e em Bar. in l. 1, ff. 
no mesmo título». (G) 

 O contrato de escambo é um contrato de permuta ou troca direta.
463 cambo = câmbio, permuta.
464 «Tem em conta que neste contrato tem lugar a evicção; veja-se l. Si permutationis et ibi Bal., c. de euicti. 

not. in l. 1 in principio, et ibi Lar. ff. de rer. permu. Quem faz a permuta tem obrigação em caso de defeito 
da coisa, segundo Bar. in l. 2, ff. de rer. permu., o qual é verdadeiro na ação redibitória, de acordo com 
l. Sciendum, §. deinde, ff. edilit. aedist.». (G)
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irmã, e que tendes necessidade de mais do que tendes. E porque outros-
sim vos podais casar mais honradamente, e por outras coisas que me 
a elo movem, por a presente, em a melhor via e forma que possso, 
cedo e renuncio465 em vós, a dita minha irmã, os bens e herança e legí-
tima466 que me pertencem [e pode] pertencer por morte de fuã, minha 
senhora mãe, quando Deus a levar desta vida, ou antes, ou depois, 
ou em qualquer tempo que seja, para que todo elo o hajais para vós 
mesmo. E desde agora me desisto e aparto da dita herança e legítima, e 
de todo direito e ação que nelo me possa pertencer. E tudo transpasso 
em vós, a dita minha irmã, e se necessario é, me constituo por simples 
colono e inquilino da dita legítima em vosso nome, entretanto que nela 
não fordes empossada. E por mor segurança, pido467 por mercê à dita 
minha senhora mãe, que está presente, que consinta e haja por boa 
esta doação e renunciação. E eu, a dita fuã, que presente estou ao que 
dito é, digo que consinto468 e hei por boa esta renunciação em tudo, 
segundo e como nela se contém, e nos obrigamos ambos de nunca 
irmos contra ela em parte nem em todo, sob pena de pagar quem o 
contrário fizer mil cruzados de pena à dita fuã. A qual pena paga ou 
não, que esta escritura valha. Para o que obrigamos nossas pessoas e 
bens, em testemunho do qual outorgamos a presente escritura, a qual 
foi aceitada por a dita foã, que estava presente, e foi feita.

Renunciação da herança do pai  
que faz à filha que se mete freira

Saibam quantos esta escritura virem como eu, fuã, filha de ff. e de fuã, 
sua mulher, digo que, por servir a Deus Nosso Senhor, minha vontade 
é de ser freira. E porque para este meu propósito não é necessario que 
tenha nem leve muitos bens. E por ser obrigada de honrar ao dito 
meu pai, e não há pessoa a que mais justamente possa deixar meus 
bens que a ele, para sustentamento de sua pessoa e honra. E porque o 
dito meu pai para meu469 dote no dito mosteiro me quer dar de seus 

465 «Considera que, numa cessão ou venda de uma herança para realizar uma cessão, existem ações 
úteis contra os possuidores sem procuração, segundo a glosa e doct. in l. Si agetur, ff. de rei ven.». (G)

466 A legítima é a parte dos bens que o titular da herança não pode dispor por se encontrarem reservados 
por lei aos herdeiros legitimários. Na atualidade, são herdeiros legitímos o cônjuge, os descendentes 
e os ascendentes.

467 pido = peço.
468 «Isto é relevante para este contrato, de outra maneira não será válido, como consta em l. finale, c. 

de pact., de quo vide ibi per doct.». (G)
469 «Vê se é válida a renúncia à sucessão por uma dote, com a qual a filha que renuncia se dá por 

satisfeita, em Dom. de fam. Gem., in c. quamuis pactum, de pact. in 6, et Bal. in l. liberti de bonis li., in 8 col. 
et 4, Bar. in Ius iurandum, §. Si liberti, ff. eodem titulo». (G)
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próprios bens tantos mil reais. Com o qual dote abadessa e freiras de 
tal mosteiro se contentam de me receberem no dito mosteiro. Por-
tanto, por esta presente470, em a melhor via e forma que posso, faço 
renunciação e deixação ao dito meu pai de todos e quaisquer bens e 
heranças que me podem pertencer, assim por ser sua filha legítima 
herdeira, como de outras quaisquer legítimas e suprimento delas que 
por qualquer via me pertençam ao presente ou ao diante, e ao tempo 
da morte471 do dito meu pai. E lhe cedo e transpasso para ele e seus 
sucessores os ditos meus bens e heranças, e direito e ações. E em 
final de entrega de posse do sobredito faço entrega desta escritura472 
ao dito meu pai. E desde agora renuncio à sucessão futura dele, por 
o dito dote que assim há de dar comigo ao dito mosteiro, com o 
qual me hei por contente da dita minha legítima473, ainda que a tal 
legítima seja em mor quantidade. E quero que o dito meu pai possa 
testar e fazer da dita minha legítima tudo o que quiser, assim como 
se eu fosse falecida desta vida antes da morte do dito meu pai. E me 
obrigo de cumprir e guardar todo o conteúdo nesta escritura, e de 
a não revocar474 nem ir contra ela por nenhuma via, sob pena, que 
fazendo o contrário, de pagar tantos cruzados475 de pena ao dito meu 
pai, a qual paga ou não, que todavia esta escritura valha e seja firme. 
Para o qual obrigo minha pessoa com todos meus bens, em testemu-
nho do qual outorguei a presente escritura, a qual foi aceitada por o 
dito ff., que estava presente. E foi feita, etc.

Promessa do dote do pai ao mosteiro  
e aprovação do mosteiro da renunciação

Saibam quantos esta escritura virem como no ano etc., aos tantos dias 
de tal mês, em tal mosteiro, estando aí fuã, Abadessa, e ff.476 e ff. e ff., 
freiras professas do dito mosteiro, todas juntas em cabido, segundo é 

470 «Vê a forma do instrumento das renúncias em Spec. in tit. de pactis, §. 2 in 1 col.». (G)
471 «Vê a renúncia à sucessão, que aqui se entende de forma simples, tanto sem testamento como com 

testamento, em Bal. in l. finale, c. de pact., et in l. Pactum, in 3 q., c. de colla., et Ioan. de Imola in c. quamuis, 
de pactis, in 6». (G)

472 «A transferência da posse realiza-se mediante esta cláusula; sobre isto, vê tex. et doct. in l. 1, c. de 
don.». (G)

473 Ver nota sobre «legítima» em «Renunciação da herança da mãe que espera herdar, que faz um 
herdeiro a outro» (p. 173).

474 revocar = revogar.
475 «Tem em conta que a renúncia à sucessão futura não é válida a não ser que se adicione o juramento, 

como se indica em c. quamuis pactum. Tamen appositio poene valet, ut in §. finale, tit. 44, lib. 3 ord.». (G) 
476 «Se, neste caso, é necessário indicar os nomes delas ou basta indicar o convento pelo seu nome 

coletivo, vê por inteiro em Bar. in l. 1, ff. de alb. scri., et Bal. in l. 1, c. de mag. conu., et Abb. in c. quanto, de 
his quae fiunt a praela». (G)
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de costume, de uma parte, e da outra parte ff., morador em tal lugar. 
Por o dito ff. foi dito que, porquanto a serviço de Deus Nosso Senhor 
estava assentado com a dita senhora abadessa e freiras do dito mosteiro 
que recebam por freira professa no dito mosteiro a ff., filha do dito ff., 
e que ele lhe dê para seu dote tantos mil reais, e mais seu enxoval e 
vestidos, segundo se costuma dar a semelhantes pessoas. E que por isso 
ela, fuã, sua filha, renunciasse, como renunciou, à legítima que por sua 
morte ou por outra qualquer via lhe pertencesse ou pudesse pertencer. 
E, portanto, disse o dito ff. que ele se obrigava de dar ao dito mosteiro 
e freiras e convento dele os ditos tantos mil reais, ao tempo que fizer 
profissão a dita fuã, sua filha, com o dito enxoval, etc. E a dita senhora 
abadessa e convento, que aceitavam o dito dote e se contentavam com 
ele, e consentiam e aprovavam477, e haviam por boa a dita escritura de 
renunciação e deixação em tudo e como nela se contém. A qual lhe foi 
mostrada e lida por mim, tabelião. E disseram que, se necessário era, 
a faziam e outorgavam de novo, pelo que a elas e ao dito seu mosteiro 
pertencia, e desistiam e se apartavam de todo direito e ações que nos 
ditos bens tinham e ao diante lhe pudesse pertencer, por razão da dita 
fuã ser freira professa no dito mosteiro, e tudo cediam em o dito ff., 
seu pai, e se obrigaram de nunca irem contra esta escritura em parte 
nem em todo, sob pena de pagarem para a parte mil cruzados; a qual 
paga ou não, que todavia esta escritura valha. Para o que obrigaram os 
bens e rendas do dito mosteiro, e assim o outorgaram e aceitaram uns 
e outros, e foi feita e outorgada, etc.

Testamento aberto478

Em nome de Deus, ámen. Saibam quantos este estormento virem como 
eu, ff., estando em meu bom siso, juízo e entendimento, temendo-me da 
morte, que é coisa natural, e desejando pôr minha alma em carreira de 
salvação, crendo, como firmemente creio, na Santa Trindade e em tudo 

477 «Sobre esta ratificação veja-se Abb., e os outros que invoca em in c. 1, de his quae fiunt a praelatis, etc.». (G)
478 «Tem em conta que, neste testamento, são necessárias testemunhas, de acordo com §. 1, tit. 76, lib. 4. 

Isto não cabe no testamento entre irmãos, porque nesse caso bastam dois, segundo Auth. hoc inter 
eodem titulo, de test., e até se pode realizar sem nenhum, no caso existir documento elaborado pelo 
pai, segundo Auth., Quod sine eodem titulo, Bal. in l. finale, c. de fid. con. O mesmo se aplica quando se 
faz para uma causa pia, de acordo com c. Cum esses de test., et Bar. in l. 1 de facile, quando se faz em 
peregrinação, segundo Ang. in Auth., homines, c. contra de success., et Paul. in l. Nutrioribus, c. eodem titulo, 
igualmente em tempo de epidemia ou no cárcere, segundo Doct. in l. finale, c. de rest.., e também 
quando se faz perante um juiz ou um principal, de acordo com Bal. in l. pacta nobe., c. de pact., et in l. 
Testum., c. de testa. Idem si fiat in rure a rustico, ut in. §. si. ti. 76. lib. 4.». (G)

 O testamento aberto constitui o atual testamento público que é redigido pelo notário em livro de 
notas, perante o testador e duas testemunhas.
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aquilo que um bom cristão deve crer, tomando por minha advogada a 
Virgem Nossa Senhora, faço este meu testamento na forma seguinte. 
Primeiramente encomendo minha alma a Nosso Senhor Jesus Cristo, 
que a criou e remiu pelo seu precioso sangue. E mando que, quando 
for a vontade de Deus me levar da presente vida, que meu corpo seja 
sepultado em tal igreja, etc. Escrever-se-á aqui sucessivamente tudo o 
que mandar, e depois dirá. E para cumprir os legados e coisas pias aqui 
declaradas, deixo por meus testamenteiros a ff. e ff., aos quais e cada 
um deles in solido dou comprido poder, qual em tal caso se requer, para 
que tomem e vendam de meus bens o que forem mister. E do preço que 
por eles houverem cumpram e paguem os legados e coisas pias que aqui 
mando que se façam. E cumprindo-se o que dito é e neste testamento 
se contém, em o remanescente de todos meus bens deixo e instituo 
por meus herdeiros a ff. e a ff., para que os hajam e herdem. E revoco 
e anulo, e dou por nenhuns479 quaisquer outros testamentos e codicilos 
que antes deste eu tenha feito, por palavra ou por escrito, ou em outra 
qualquer maneira, para que não valha, salvo este que agora faço, o qual 
quero que valha por meu testamento, se assim pode valer, ou por meu 
codicilo, ou por aquela via que de direito melhor pode valer, porque 
esta é minha derradeira vontade. Em testemunho do qual, etc. 

Estormento de aprovação de testamento cerrado480

Saibam quantos este estormento de aprovação virem como no ano 
etc., aos tantos dias de tal mês, em tal lugar, nas casas da morada de 
ff., estando ele aí , e ao que parecia em seu bom siso481, juízo e enten-
dimento, e apresentou a mim, tabelião, esta escritura e folhas de papel 
cerradas e coseitas482, em o qual disse que estava escrito e ordenado 
seu testamento, e que o que estava escrito nas ditas folhas outorgava, 
e outorgou, por seu testamento, e como tal queria que fosse guardado 
e cumprido. E mandava que não fosse aberto nem lido nem publicado 
até tanto que Deus Nosso Senhor o levasse desta vida presente. E disse 

479 «Vê a forma como se deve fazer qualquer testamento por forma a que seja difícil a sua revogação 
em Ias. in l. Si mihi et tibi, §. in legatis, de leg., 1, n. 11» (G)

480 O testamento cerrado é manuscrito e assinado pelo testador ou manuscrito por outra pessoa a 
pedido do testador e por este assinado.

481 «Quando o tabelião afirma no testamento “Fuão parecia estar em seu perfeito juízo”, vê se isto se 
deve provar, em Bal. et Imola et Din. in l. 2, ff. de test., et Bal. in l. 1, col. 1, c. de cons., et Sal. in l. Furiosum, 
c. qui test. facere potest». (G)

482 coseitas = cosidas.
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que revocava outros quaisquer testamentos e codicilos483 que antes 
deste tenha feitos, em qualquer maneira e forma que sejam, para que 
não valham484, salvo este que dentro das ditas folhas esta escrito, o qual 
mandou que valha por seu testamento, ou por seu codicilo485, ou por 
aquela via que de direito mais pode e deve valer, porque tudo o nele 
conteúdo é sua última vontade. Em testemunho do qual mandou fazer 
este testamento de aprovação, e o assinou. 

Testemunhas486 que foram presentes, chamadas e rogadas, ff. e. ff. 
E eu, ff., etc.

Cláusula de testamento para deixar  
uma coisa por testemunho de morgado487

Item digo que, porquanto eu tenho tal coisa em tal parte, portanto por 
esta cláusula meu testamento quero e é minha vontade de deixar, e 
deixo, a dita tal coisa por meu terço a ff., meu filho, em a qual assinalo o 
terço de todos meus bens, e isto com os vínculos e condições seguintes.

O primeiro, que o dito meu filho em sua vida depois de minha 
morte goze a dita tal coisa, e por seu falecimento a haja e suceda nela 
seu filho varão mais velho; e em defeito de varão, sua filha mais velha; 
e em defeito de filho ou filha, o herdeiro mais chegado, preferindo-se 
sempre em igual grau varão a fêmea.

Item com condição que a pessoa que nesta dita coisa deve suceder seja 
obrigado de dizer por minha alma tantas missas em cada semana, ou em 
cada mês, em tal capela de tal igreja, a honra e louvor de Nossa Senhora 
ou de tal santo, e o mais que render488 a dita tal coisa seja para ele.

Item com condição que a tal coisa por nenuma via se possa dividir 
nem suceder em mais que em uma pessoa, nem se possa vender, doar 

483 Um codicilo é um ato jurídico unilateral de última vontade, que assume a forma escrito, e através 
do qual o autor da herança pode dispor sobre o seu enterro e sobre pequenos bens que constituem 
a sua herança. O codicilo é normalmente redigido pelo autor da herança.

484 

485 «Vê os diversos efeitos desta cláusula do codicilo, porque é singular, em Bar. in l. 1, ff. de iur. codi., e em 
Doct. in Auth., exocausa, de li. pres., e em Ferrari, na sua prática, em tit. de forma lib. pro leg. rei sin.». (G) 

486 «Tem em conta que o testamento se deve ler perante testemunhas; de outra maneira, não será 
válido, segundo Doct in l. Fidei commissa, §. quotiens, de leg. 3, et Bar. in l. Ex ea de test.; sobre isto, vê Abb. 
in c. Cum p. de fidei instrum.». (G)

487 Testamento através do qual se institui um morgadio. No regime de morgadio os bens são ina-
lienáveis, indivisíveis e insuscetíveis de partilha por morte do seu titular, transmitindo-se nas 
mesmas condições aos descendentes, em regra o filho varão primogénito. Através do morgadio 
institui-se um vínculo que pretende perpetuar o poder económico de uma família ao longo de 
sucessivas gerações.

488 «Mediante estas palavras se constitui morgado, segundo §. E por não vir, tit. 15, lib. 2 ordin.». (G)
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nem aforar, nem em alhear, nem obrigar, nem hipotecar por dote489, 
nem outra coisa pia, nem por outra nenhuma via, ainda que para 
isso haja licença del-rei nosso senhor, ou daqueles a quem a dita tal 
coisa deva vir.

Item com condição que a pessoa que suceder na dita tal coisa seja 
obrigado a ter bem corregida e reparada de tudo o que tiver necessi-
dade, e a melhorar de modo que sempre vá em crescimento a custa dos 
frutos da dita tal coisa, e tudo o que fizer acrescentar seja consolidado, 
e junto com a dita tal coisa fique com ela para sempre jamais.

Item com condição que todos os sucessores490 que sucederem em 
a dita tal coisa sejam católicos e leais à coroa real; e se o não forem e 
cometerem algum crime por que de direito devam perder seus bens, 
que por o tal crime a tal coisa se não perda, porque minha vontade é 
de não nomear, nem nomeio, aquele que tal delito fizer, e quero que 
a tal coisa torne a pessoa a quem por este meu testamento deve vir, 
como se aquele que tal cometer não fora nascido.

Item com condição que se a pessoa que nesta dita tal coisa deve 
suceder não guardar e cumprir as condições ou cada uma delas, que por 
o mesmo caso491, sem outra sentença nem declaração, suceda em ela e a 
haja o seguinte em grau a quem deve vir segundo este meu testamento, 
como se o tal sucessor que contra o sobredito for fosse morto.

E mando a ff. e ff., meus filhos, que hajam por bem esta disposição 
que aqui faço e ordeno da dita tal coisa, porque a faço porque492 fique 
perpétua memória de minha casa e nome, e o não contradigam. E se o 
contradisserem, porque493 se cumpra minha vontade mando a dita tal 
coisa494 ao dito meu filho e a seus herdeiros, com as ditas condições, 
por melhoria do terço de todos meus bens, ou por aquela via e forma 
que de direito melhor haja lugar, etc.

489 «É muito útil e necessário que se incluam estas palavras, porque, neste caso, não se pode de nenhuma 
maneira alienar a herança para dote, como sustenta principalmente Alex. in consil. 56, et Ias. in Authores 
quae c. communia de leg., finale col. Sobre esta matéria, vê Bar. in l. Filius familias, §. Diui, ff. deleg., 1, Cin. 
et Bal. in l. Voluntate, c. de fid. comi., et ibi Sal.». (G) 

490 «Isto pode-se fazer, porque quem lega ou faz uma doação pode impor uma lei ou condição sua, 
como consta em l. Si ita quis, §. Ea lege, ff. de verb. obli., Bal. et alij in l. Ea lege, c. de cond. ob causae». (G)

491 «Esta cláusula é singular, segundo l. Nulla, c. de iur. doct.,e também Bal., que deves consultar». (G)
492 porque = para que.
493 porque = para que.
494 «Que um pai possa mandar determinada coisa por um terceiro está de acordo com Bal. in l. 1, ff. de 

rerum diuisi.». (G)
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Escritura de deserdação

Saibam quantos esta escritura de deserdação virem como eu, ff., mora-
dor em tal parte, digo que, porquanto fuã, minha filha, se casou495 contra 
minha vontade e sem minha licença, tendo-a em meu poder paternal, 
com ff., morador em tal parte; o qual, tanto que veio à minha notícia o 
contradisse, e o tive e tenho por grande desobediência496 e ingratidão; 
e cometeu caso por onde é deserdada. Do qual direito querendo usar, 
digo que, desde agora para entonces, e de entonces para agora, deserdo 
e aparto de meus bens a dita minha filha; e lhe quito todo o direito que 
tinha e podia ter como minha filha para herdar meus bens; e quero 
e é minha determinada e última vontade que não haja nem leve em 
vida, nem depois de minha morte, parte nem legítima alguma de todos 
meus bens que agora tenho e tiver ao tempo de minha morte: porque 
deixou de ser minha filha por a dita desobediência. E quero que esta 
dita deserdação haja efeito para sempre jamais, por aquela via que de 
direito mais pode e deve valer. Em testemunho do qual outorguei esta 
escritura ante o presente tabelião, e foi feita e outorgada em tal parte, 
aos tantos dias de tal mês, do ano, etc. 

Testemunhas que estavam presentes, ff.e ff.
E eu, ff., tabelião, etc.

Compromisso497

Saibam quantos este compromisso virem como eu ff.498, morador em 
tal lugar, de uma parte, e ff., de tal da outra, dizemos que, porquanto 
entre nós há e se espera de haver demandas e diferenças por razão 
de tal coisa que eu, o dito ff., demando a vós, ff., sobre o qual está a 
demanda pendente ante tal juiz. E por nos quitarmos das tais demandas 
e diferenças, dizemos que nos concertamos que comprometemos a dita 
demanda e diferenças que entre nós há, e por a dita razão podem e 

495 «Esta é uma causa justa de deserdação, de acordo com §. 1, tit. 72, lib. 4 ord., onde podes ver as cau-
sas de deserdação. Isto não se aplica e não tem lugar quando se trata de um filho, segundo Dec. in 
Nuncias de rega. iur., de quo vide Ias. in Auth., Sed si post, c. de inof. test. Sobre isto, no entanto, vê Bar. in 
l. Libertum, c. de nunt., onde diz que se pode deserdar um filho que contrai núpcias indignas». (G) 

496 «Tem em conta que basta ser verdadeira uma das causas de deserdação, mesmo que as outras sejam 
falsas, segundo Bal. in Auth. non licet, de lib. pr. E tem em conta que a deserdação de um filho se 
suprime por reconciliação, segundo Bar. in l. 3, §. Non solum de adi leg.». (G)

497 Compromisso de submissão de um diferendo entre duas ou mais pessoas a juízes árbitros que 
decidirão o conflito, devendo as partes em litígio acatar a decisão.

498 «Vê se um tutor ou um menor pode fazer um compromisso em l. non solum de praed. mi., et glo., et 
Bal. in l. preses. de trans. O que fazer no caso de ser um filho, vê em Bar. in l. finale, §. In necessitatem, 
de bonisque lib. c.». (G) 
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devem e se esperam haver, por qualquer razão que seja, em ff. e ff.499, 
os quais escolhemos e neles nos louvamos por juízes, árbitros e arbi-
tradores e amigáveis compoedores, e lhes damos poder para que ambos 
a dois, e não um sem o outro, vejam e determinem a dita demanda 
e diferenças arbitrária e amigavelmente, tirando de uma das partes e 
dando a outra500 em pouca ou em muita quantidade, em dia a feriado 
ou não a feriado, presentes ou absentes501 nós, as partes, ou qualquer 
de nós, guardada ou não guardada a forma e ordem judicial, como eles 
quiserem e por bem tiverem. E se o dito ff. e ff. não concordarem, que 
tomem por terceiro502 a ff., morador em tal parte. E o que um dos ditos 
juízes com o dito terceiro sentenciarem e mandarem que se cumpra e 
guarde. E prometemos e nos obrigamos de estarmos por a dita sentença 
e determinação que os ditos juízes ou qualquer deles com o dito terceiro 
derem, e de não apelarmos, nem embargarmos, nem reclamarmos a 
arbítrio de bom varão503, nem por outro nenhum remédio nem via, 
sob pena que quem o contradisser pagar à parte tantos cruzados de 
pena, com todas as custas e interesses; o qual pago ou não, que este 
compromisso e tudo o que por virtude dele for determinada valha. Para 
o que assim ter, cada um de nós por o que lhe toca obrigamos nossas 
pessoas com todos nossos bens. Em testemunho do qual, etc.

Contrato de obrigação

Saibam quantos esta escritura de obrigação virem como eu ff., morador 
em tal parte, digo que me obrigo de dar e pagar a vós, ff., tantos mil reais 
desta moeda corrente de seis ceitis o real, os quais vos devo de tal coisa 
que me vendestes por a dita quantia de que me dou por entregue, os quais 
tantos mil reais me obrigo de vos pagar por tal dia, postos e pagos em 
tal parte à minha própria custa, sob pena de vos pagar todas as custas e 
interesses que nisso vos for; o que pago ou não, que todavia me obrigo 
a pagar o sobredito ao termo, e no dito lugar, para o que obrigo minha 

499 «Vê se é possível a realização de um compromisso com um juiz ordinário em Bal. et Doct. in Auth., 
Si vero, de iudic.; não se pode fazer com uma pessoa menor de vinte anos, de acordo com gl. et Bar. 
in l. Cum l. de arbitr.». (G)

500 «De que maneira se deve interpretar isto, vê em Paul. in l. In sua, §. Illud de acqu. plu. et ar. et Imola in 
c. quinta vallis, de iur. iurand.». (G)

501 «Devem, no entanto, ser pelo menos citados, segundo Spec. in tit. de arb., §. excipitur, vers. sed pone». (G)
502 «É necessário que se indique isto, porque, se não se indica um terceiro pelas partes, os dois juízes não 

o podem escolher; as cartas devem ter poder para permitir o compromisso e devem ser consensuais, 
de acordo com Bar. in l. item si unus, §. Si in duos, ff. de arbitr., et in c. penultimo, eodem titulo. Se não 
existem árbitros, vê Bal. in l. 1, c. de his quae, penultima nota, et nota in c. Cum a nobis de arbitr.». (G)

503 «Vê quando se deve submeter ao arbítrio de bom varão em Bal., tract. praescri., in 4 par., q. 33, n. 1. Vê 
também quanto tempo dura este compromisso em Doct. in l. Si quis arbitratur, ff. de verb.». (G)
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pessoa com todos meus bens, e hipoteco a mesma tal coisa504 que vos 
comprei para a paga da dita dívida. Em testemunho do qual outorguei a 
presente escritura, que foi aceitada por o dito ff. E foi feita, etc.

Contrato de fiadoria e de sacar a paz e a salvo

Saibam quantos este contrato de obrigação virem como eu, ff., mora-
dor em tal parte, digo que me obrigo de dar e pagar a vós, ff., tantos 
mil reais como fiador e principal pagador505 de ff., que vo-los devia de 
tal coisa etc., por tal dia, pagos em tal parte, à minha custa, sob pena 
de vo-los pagar com todas as custas e interesses. E isto, posto que ao 
dito ff., devedor, demandeis, ou dele parte da dívida recebais, ou lhe 
prorrogueis termo506. Para o que assim cumprir, obrigo minha pessoa 
e bens, e me obrigo de responder perante quaisquer justiças que vós, 
o dito ff., quiserdes, especialmente perante o juízo de tal parte, para 
o que renuncio juiz de meu foro. E eu, ff., que estou presente, me 
obrigo de sacar a paz e a salvo a vós, o dito ff., meu fiador, desta dita 
obrigação, sob pena que não o fazendo assim de vos pagar tudo o que 
por mim pagardes, com todas as custas e interesses que nisso vos for e 
recrescer, para o qual obrigo minha pessoa com todos meus bens. Em 
testemunho do qual outorgámos a presente escritura, que foi aceitada 
por todas as partes. E foi feita, etc.

Contrato de paga do fiador e cessão das ações do acredor507

Saibam quantos esta escritura de paga virem como eu, ff., morador em 
tal parte, digo que, porquanto vós, ff., como fiador e principal paga-
dor de ff., vos obrigastes de me pagar tantos mil reais que o dito ff. 
me devia por tal causa. Porque vós mos pagastes508 e recebi de vós os 
ditos tantos mil reais, como fiador do dito ff. vos dou por livre e quite. 

504 «Esta cláusula é muito singular, e tem muitos efeitos singulares; sobre isto, vê Bar. et doct. in l. 
emptorem, c. de locat.». (G)

505 «Isto é substancial. Aliás, a parte principal deve primeiramente concordar; no caso de ela se opor 
por causa do fiador, vê Guid. post Bar., que menciona na questão 94». (G)

506 «Vê se o fiador permanece obrigado ou não, no caso de o credor prorrogar o termo ou receber uma 
parte da dívida, em Hyppo. in rep., rubrica de fid. n.». (G)

507 Através deste contrato o credor de uma determinada quantia declara que a recebeu do fiador 
instituído pelo devedor. Com este contrato o fiador pode demandar o devedor, que não pagou ao 
credor, para, em direito de regresso, receber do devedor da obrigação principal a quantia que pagou 
em seu lugar.

508 «Se o fiador, que não opõe exceções competentes, recebe do principal credor o direito a reclamar a 
dívida, vê em glo. ord. inol Fideiusso., §. quaedam, ff. mand., Bar. in l. Atqui, §. cum me, ff. de neg. gest.». (G)
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E por esta presente vos dou todo meu poder para que em meu nome 
como procurador em vossa causa própria podais demandar e receber 
em juízo e fora dele do dito ff., ou de quem de direito devais os tantos 
mil reais, com todas as custas e interesse509, e delo dar cartas de pago, 
e fazer tudo aquilo que eu fazer podia se a elo presente fosse. E vos 
cedo e transpasso todo o direito e ações que tenho na dita dívida. Em 
testemunho do qual outorguei a presente escritura. A qual foi aceitada 
por o dito ff. E foi feita, etc.

Contrato de paga do legatário510

Saibam quantos esta escritura de pago virem como eu, ff., morador 
em tal parte, digo que, porquanto ao tempo que se faleceu ff. em sua 
manda e testamento me deixou a tal coisa ou tanta parte de seus bens, 
os quais vós, o dito ff., me pagastes e destes o preço que os ditos bens 
que me deixou511 valiam segundo nós concertámos. Portanto, por esta 
presente me dou por bem pago e satisfeito deste dia para sempre, e 
dou e transpasso em vós, o dito ff., todo o direito, voz e ações que na 
dita tal coisa e bens tinha e me pertencia, e vos dou por livre e quite, 
e prometo de nunca ir nem vir contra esta escritura, antes de o ter e 
guardar e cumprir, para o qual obrigo minha pessoa e bens. Em teste-
munho do qual outorguei a presente escritura, a qual foi aceitada por 
o dito ff., que estava presente, e foi feita.

Contrato de quitação de tutoria de entre  
o menor e tutor de uma parte e da outra

Saibam quantos esta escritura de paga e quitação virem como no ano do 
nascimento etc., aos tantos dias de tal mês, em tal parte, em presença 
de mim, tabelião, e das testemunhas ao diante nomeadas, apareceu ff., 
de uma parte, e ff., da outra. E disseram que, porquanto o dito ff. fora 
certos anos tutor e curador da pessoa e bens do dito ff., e ora tinham 
feitas suas contas de tudo o que o dito ff., em o dito tempo, do dito 

509 «Tem em conta que o fiador recebe do principal credor o direito a reclamar as despesas e todo o 
interesse, segundo §. 1 in fine, tit. 69, lib. 3 ord., et Hyppo. in repe. de fideiussor, in rubrica». (G)

510 O legatário é o que recebe um bem individualizado por meio de testamento.
511 «Tem em conta que a herança não se deve entregar antes da publicação do testamento, de acordo com 

Bal. in Auth., Ex causa, c. de lib. pret. Também não se deve entregar se estiver pendente uma causa sobre 
testamento falso, segundo Bar. in l. Si testamentum, ff. de pet. haered., nem antes de se verificar a satisfação 
dos credores hereditários, segundo gl. et Bal. in l. 1, c. Si cer. pe., et in l. 3 in fine, c. ut in poss. leg.». (G) 

V13 OP_Direito_2.indd   182 15/07/17   17:04



primeiro  tratado  jurídico 183

cargo recebeu por o dito ff. E do que por ele pagou e gastou. E o dito 
ff. entregara já todos seus bens ao dito ff., de maneira que não ficavam 
devendo um ao outro coisa alguma, e de todo estão pagos e satisfeitos. 
Portanto disseram que se davam e deram por livres e quites o um do 
outro de todo o sobredito, deste dia para todo sempre, e se obrigaram 
de não pedirem bens, nem conta, nem outra nenhuma cousa por razão 
do sobredito, em algum tempo, sob pena de pagar512 de pena e interesse 
para a parte o que contra elo for tantos cruzados, com todas as custas; 
o que pago ou não513, que todavia este contrato valha e seja firme. Para 
o qual assim cumprir ambas as ditas partes obrigaram suas pessoas 
com todos seus bens, e aceitaram ambos esta escritura e o mandaram 
assim fazer. E foi feito, etc.

Querela514

Ano do nascimento de Nosso Senhor etc., aos tantos dias de tal mês, em 
tal cidade, nas pousadas do licenciado ff., juiz de fora com alçada por 
el-rei nosso senhor na dita cidade, estando aí o dito juiz, perante ele 
apareceu ff., morador em tal parte, e disse que era verdade que, sendo ff., 
morador em tal parte, seu imigo capital, sobre brigas que houveram, e 
tendo ameaçado ontem, que foram tantos dias do presente mês, indo ele, 
ff., por tal parte, sem fazer nem dizer por onde mal houvesse de receber, 
ele, ff., com tais e tais armas, saltara com ele de propósito e lhe dera 
com uma espada uma cutilada515 pelo rosto, que logo amostrou ao dito 
juiz perante mim, tabelião, e estava na face do rosto da parte esquerda 
de grandura de uma mão travessa aberta e sanguenta. Pelo que o dito 
ff. disse que querelava, como de feito querelou, do dito ff., e requereu 
ao dito juiz lhe recebesse a dita querela e fizesse no caso justiça. E o 
dito juiz lhe deu juramento516 nos santos evangelhos, em que pôs sua 
mão, e lhe mandou que por ele declarasse se dava a dita querela bem 
e verdadeiramente. E nomeou por testemunhas a ff. e ff. e ff., sapatei-

512 «Vê quando se pode pôr uma penalização no contrato, e quando esta se pode reclamar, e quando se 
podem reclamar interesses em §. 1, tit., lib. 4 ord., et Bar. et Doct. in l. obligationis non diuiduntur, §. Celsus, 
ff. de verb. obli.» .(G)

513 «Tem em conta que esta cláusula “permanecendo o acordado” produz muitos efeitos; sobre isto, 
vê Bar. et Bal. in l. Si pacto, c. de pactis, et Bar. in l. Cum pater, §. libertis, ff. de leg. 2, et in l. Si quis maior de 
trans. c.». (G)

514 A querela é uma queixa apresentada em tribunal. Como referem Ruy de Albuquerque e Martim 
de Albuquerque «a querela era apresentada pelo ofendido ao juiz perante testemunhas e depois de 
prestado juramento de malícia ou de calúnia, sendo registada pelo tabelião». Cf. Ruy de Albuquerque 
e Martim de Albuquerque, op. cit., vol. i, tomo ii, p. 262.

515 «Vê em que casos se admite queixa em 1, §. tit. 42 lib. ord., et in §. 3». (G)
516 «Isto é substancial para a queixa; vê outros requisitos necessários em §. E mandamos, tit. 42, lib. 5 

ord.». (G) 
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ros, morador em tal parte, o que visto por ele, juiz, lhe recebeu a dita 
querela, e ele, quereloso, com o dito juiz, a assinaram etc. E eu, ff., etc.

Perdão da parte

Saibam quantos esta escritura virem como eu, ff., morador em tal parte, 
digo que, porquanto sobre palavras acidentais houve certa questão com 
ff., de que saí ferido de não perigosas feridas, e estava já são e sem 
perigo delas, e ora vim adoecer de outra enfermidade que novamente 
me sucedeu, da qual eu estou muito enfermo. E porque pode ser que 
Nosso Senhor me leve da presente vida. E porque há pouco tempo que 
passou a dita questão, e se poderia presumir e suspeitar que morria 
das ditas feridas, e a justiça procedesse contra o dito ff. Portanto, por 
descargo de minha consciência, por esta presente, em a melhor via e 
forma que posso e de direito devo, confesso e declaro, pelo passo em que 
estou, que o mal que tenho não é das ditas feridas, senão que novamente 
me sobreveio; e que o dito ff. não tem culpa517 em a minha morte, se 
Nosso Senhor me levar da vida presente. E mando a minha mulher e 
filhos, e rogo a meus parentes, que não tenham ao dito ff. nenhum ódio 
nem inimistade, nem querelem dele, nem o acusem, porque para isso 
não há aí causa. E se por alguma causa em alguma culpa é ou lhe pode 
ser dada de minha morte, eu por serviço de Deus e de Nossa Senhora 
lha quito e perdoo. E pido a Sua Alteza lhe perdoe e remita sua real 
justiça, e não se proceda contra ele pena cível e crime, porquanto não 
tem culpa, como dito é. Em testemunho do qual outorguei a presente 
escritura, a qual foi aceitada por mim, tabelião, como pessoa pública 
estipulante, em nome do dito ff., por estar absente. E foi feita.

Outro perdão dos herdeiros

Saibam quantos esta escritura virem como nós, ff.e ff., moradores em 
tal parte, ambos a dois juntamente, e cada um de nós pelo que lhe 
toca, dizemos que, porquanto pode haver tanto tempo que em certo 
arruído518 que ff., que haja glória, houve com ff., o dito ff. saiu ferido 

517 «Tem em conta que esta exculpação de ofensa é de grande importância, porque tal exculpação 
obstrui indícios suficientes para a tortura, segundo Bal. in l. 1, c. Coram de leg., Alex. in cons. 24, no 
início Anima versus, e Feli. in c. 1 de praesumpt., e em c. Literas, no mesmo título, e Gand. in tract. male. 
sub rubrica trans. et pact., de quod vide Ias. in rep., l. admonendi, ff. de iur. iurand.». (G)

518 arruído = ruído.
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de certas feridas, de que veio a morrer. Pelo qual o dito f[f.] em sua 
vida ou nos querelamos e denunciamos as justiças, dizendo que o dito 
f[f.] era culpado na dita morte. E porque agora nós outros sabemos e 
fomos certificados que o dito f[f.] foi agressor e culpado causa de sua 
morte, por serviço de Deus nosso senhor, e porque519 queira perdoar 
a alma do dito ff., e a nossa quando lá formos. Por esta presente, em a 
melhor via e forma que podemos, perdoamos ao dito f[f.] a morte do 
dito f[f.] e toda e qualquer culpa que por razão dela lhe podia e pode 
ser dada. E de todo elo, e da querela e denunciação, e feito e acusação 
que contra ele se fez nos apartamos, e o damos por nenhum, e pedi-
mos a Sua Alteza que lhe perdoe em este caso sua real justiça. E lhe 
perdoamos todo o direito e ações que contra ele e seus bens tínhamos 
e podíamos ter por a dita causa. E nos obrigamos de não iremos nem 
viremos contra este perdão em coisa alguma, sob pena de tantos mil 
reais para o dito ff., e de lhe pagarmos todas as custas e interesse que 
nisso lhe for; o qual pago ou não, que todavia esta escritura valha. Em 
testemunho do qual outorgamos a presente escritura, a qual foi aceitada 
por mim, tabelião, como pessoa pública estipulante. E foi feita, etc.

Perdão, que dá o marido à mulher,  
do adultério que lhe cometeu

Saibam quantos este perdão virem como no ano etc., em presença de 
ff., juiz520, e de mim, tabelião, e das testemunhas abaixo nomeadas, 
apareceu o ff., morador em tal parte, e disse que, porquanto ante o dito 
juiz de tal parte ele querelara de ff., sua mulher, e de ff. por adultério 
que cometeram, como mais largamente em a dita querela se contém. 
Portanto, ele ora de sua própria e livre vontade, por serviço de Deus 
perdoava521 e perdoou à dita ff., sua mulher o dito adultério e delito 
que nisso cometeu, e se apartava da dita querela e de qualquer direito 
e ação cível e crime que contra a dita sua mulher e seus bens por a dita 
razão tinha e lhe pertencia, e tudo lhe perdoava. E pedia e requeria 
ao dito juiz, e quase a todos os outros juízes e justiças que contra a 
dita ff., sua mulher, não procedam. E prometeu e se obrigou de haver 

519 porque = para que.
520 «É, com efeito, necessário que se faça em presença de um juiz, e que ele próprio escreva; basta que 

se faça em forma de auto, e não necessariamente em forma de protocolo; sobre tudo isto, veja-se 
o texto de §. E posto que o marido, tit. 15, lib. 5 ord.». (G)

521 «Vê se é possível posteriormente nova acusação por adultério em Sal. in l. Quoniam alexandrinum, c. 
de adult., et Praeposi. in c. Plerumque, de donat. inter vi. et uxor. Vê se um herdeiro pode acusar em tex. et 
Doct. in l. finale, c. de adulter. Vê se, no caso de o marido se ter reconciliado em troca do pacto de ficar 
com a dote e com os outros bens, tal pacto é válido, em Ioan. Lup. in sua repetitio, f. 16, in 1 col.». (G)
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por bem e firme este perdão e desistimento, e de não ir contra ele em 
tempo algum. Em testemunho do qual outorgou a presente escritura, 
a qual por mim, tabelião, como pessoa pública estipulante, a aceitei 
em nome da dita ff., que estava absente. E foi feita, etc.

Estormento de preito e menagem522 que faz  
o alcaide-mor de algum castelo

Saibam quantos este estormento virem como no ano do nascimento 
etc., aos tantos dias de tal mês, em tal parte, estando diante das par-
tes de tal castelo e fortaleza, onde eu, escrivão fui chamado para dar 
fé do que visse passar, estando presente o mui magnífico senhor ff., 
fidalgo da casa de el-rei nosso senhor, e outrossim ff., de tal parte, e 
o dito senhor ff. em nome de rei nosso senhor disse que, porquanto 
Sua Alteza queria ter por seu alcaide-mor do dito castelo e fortaleza 
ao dito ff., e ff. queria fazer preito e menagem, portanto me pedia lhe 
desse por estormento tudo o que ante mim visse passar. E logo o dito 
ff. em nome de Sua Alteza, por o poder e provisão que para isso tinha, 
que aí amostrou, disse que punha por alcaide-mor da dita fortaleza e 
castelo ao dito ff., e lhe entregou as chaves dele, para que as tivesse em 
nome de Sua Alteza e como seu alcaide-mor. E o dito ff. tomou em suas 
mãos as ditas chaves, e abriu a dita fortaleza e castelo, e se apoderou e 
entregou nele realmente e com efeito, em nome e como alcaide-mor 
de Sua Alteza. E fez preito e menagem, pondo as mãos pregadas juntas 
uma com a outra entre as mãos do dito senhor ff., dizendo as palavras 
seguintes: Mui alto523 e mui poderoso rei Dom João, meu verdadeiro 
e natural rei e senhor, eu, ff., vos faço preito e menagem pelo vosso 
castelo e fortaleza de tal lugar, de que agora Vossa Alteza me encarrega 
e dá carrego, que a tenha e guarde. E vos acolherei e receberei no alto 
e no baixo dela, de noite e de dia, e a quaisquer horas e tempo que 
seja, irado e pagado, com muitos e com poucos, vendo-vos em vosso 
livre poder, e dele farei guerra e manterei trégua e paz, segundo me 
por Vossa Alteza for mandado. E a não entregarei a nenhuma pessoa, 
de qualquer grau e dignidade e preminência que seja, senão a vós, meu 
senhor, ou a vosso certo recado, logo sem delonga, arte nem cautela, a 
todo tempo que qualquer pessoa me der vossa carta, assinada por vós e 
asselada com vosso selo ou sinete de vossas armas, por que me quitais 

522 menagem = homenagem.
523 «Estas palavras deduzem-se de §. mui alto, tit. 55, lib. 1 ord. quem vide». (G)
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este dito preito e menagem. E se se acontecer que eu no dito castelo 
haja de deixar alguma pessoa por alcaide e guarda dele, eu lhe tomarei 
este dito pleito e menagem na forma e maneira, e com as cláusulas e 
condições e obrigações nele conteúdas E eu por isso não ficarei deso-
brigado deste dito preito e menagem, e das obrigações e coisas que se 
nele contém, mas antes me obrigo que o dito alcaide e pessoa que deixar 
tenha, mantenha, guarde e cumpra todas estas coisas e cada uma delas 
inteiramente. E eu, o sobredito ff., faço pleito e menagem nas mãos de 
Vossa Alteza, que a de mim recebe uma, duas, três vezes, segundo o uso 
e costume destes vossos reinos, e vos prometo e me obrigo que cumpra 
e guarde este dito preito e menagem, e todas as cláusulas e condições 
e obrigações, e todas as coisas e cada uma delas em ele conteúdas, sem 
arte e cautela e engano, nem minguamento algum.

E por firmeza delo assinei aqui por minha mão. 
E testemunhas524 que a esto525 foram presentes, ff., e ff. e ff. 
E eu, ff., tabelião, que o escrevi e dou fé que o vi assim passar e a 

elo presente fui, etc.

Estormento do pai para legitimar o filho

Saibam quantos este estormento virem como no ano etc., aos tantos 
dias de tal mês, em tal parte, estando aí ff., clérigo de missa, morador 
em tal parte, por ele foi dito que ele tinha um filho por nome chamado 
ff., o qual ele houvera, sendo já clérigo de ordens sacras, de uma ff., 
mulher solteira526, e por não ter legítimo herdeiro descendente nem 
ascendente, sua vontade era de legitimar ao dito ff., seu filho, para que 
herdasse sua herança, como de feito disse que legitimava, e pedia a el-rei 
nosso senhor, ou a quem para elo poder tivesse, que lhe fizesse mercê 
de legitimar ao dito ff., seu filho, para que pudesse herdar sua fazenda e 
herança, e o habilitasse em tudo, assim como se de legítimo matrimónio 
nascido fosse, porque assim era sua última vontade527. E prometeu de 
nunca ir nem vir conta a tal legitimação, antes de sempre a haver por 
boa e firme, desde agora para entonces e desde entonces para agora, 
para o que obrigou sua pessoa com todos seus bens. Em testemunho 

524 «Para isto se necessitam testemunhas, segundo o texto de §. E quando o alcaide, tit. 55, lib. 1 ord.». (G)
525 esto = isto.
526 «Vê se é necessário indicar o tipo de ilegitimidade em Bal. in l. Eam qum, c. de fide in comi., n. 6, et Old. 

in cons. 247, et Ioan And. in addit. ad Spec., in tit. qui filij sint leg., in rubrica, et Doct. in c. Per venerabilem, qui 
filij sint leg.». (G)

527 «Se são necessárias a vontade e o consenso do pai para que o filho possa ser legitimado e se este 
consenso deve ser anterior, ou basta que conste durante a legitimação, vê em Doct. e Alex., e depois 
os outros que aduz, em l. Gallus, §. Quid si tantum, ff. de liber. et posthum.». (G)
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do qual outorgou a presente escritura, a qual foi aceitada por mim, 
tabelião, como pessoa pública estipulante, em nome do dito ff. e de 
quem pertencesse, e foi feita no dito lugar, dia e mês e ano sobredito. 

Testemunhas que presentes estavam, ff. e ff. etc. E eu ff., etc.

Legitimação

D. João, por graça de Deus rei de Portugal e dos Algarves, etc. A quantos 
esta minha carta virem faço saber que ff., clérigo de missa, morador 
em tal parte, me enviou a dizer por sua petição que, sendo clérigo, 
houvera um filho por nome ff. em uma ff., mulher solteira, moradora 
em tal parte, e porque ele, suplicante, não tinha outros herdeiros des-
cendentes nem acendentes que sua fazenda com direito houvessem de 
herdar, e a queria deixar528 ao dito ff. seu filho, o que constava por o 
estormento que apresentava, me pedia houvesse por bem de legitimar 
e fazer legítimo ao dito ff., seu filho, na forma acostumada. Na qual 
petição foi posto o despacho seguinte. Haja ff. carta de legitimação à 
petição de seu pai, que o pede529, como consta deste estormento. O qual 
despacho era assinado pelo doutor ff., do meu conselho. E vista por mim 
a dita petição e despacho, e querendo fazer graça e mercê ao dito ff. de 
minha certa ciência e poder absoluto, dispenso com ele e o legitimo e 
habilito, e quero que ele haja e possa haver todas as honras e privilégios, 
liberdades, dignidades e ofícios, assim públicos como privados, que de 
feito e de direito haver poderia, assim como se de legítimo matrimónio 
nascido fosse. E que outrossim ele possa haver e herdar em os bens 
de seu pai e de outras quaisquer pessoas que lhos derem ou deixarem, 
por qualquer guisa que seja, assim por testamentos como codicilos, ou 
por outra qualquer maneira de doação. E que outrossim possa suceder 
ab intestato somente ao dito seu pai, e que as ditas pessoas e quaisquer 
outras lhe possam fazer quaisquer doações, assim inter uiuos como causa 
mortis, e assim puras como condicionais, e que ele as haja e possa haver 
em si. E assim aquelas que lhe forem feitas por mim como por outras 
quaisquer pessoas. E que outrossim possa suceder em morgados, e em 
outras quaisquer heranças e direitos que lhe forem dados e deixados 
por qualquer guisa que seja, contando que não sejam bens nem terras da 

528 «Tem em conta que o pai pode deixar a este filho espúrio meios de subsistência, segundo Doct. in 
c. Cum haberet qui fi. sint leg., sempre que não lhe deixe mais do que meios de subsistência e que isto 
não transite para os herdeiros do filho espúrio, de acordo com Bal. in l. Eam quam, c. de fide commiss., 
n. 41, et Bal. in l. ad quod, c. etiam, et Bar. in Auth., ex complexu, c. de incest. nupt.». (G)

529 «Vê se o filho pode ser legitimado após a morte do pai em Bar. et Alexand., e também muitos outros 
que alega em l. Gallus, Quod si tantum, ff. de lib. et posthum.». (G)
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coroa530 de meus reinos. E outrossim quero e outorgo que o dito ff. haja 
a nobreza e privilégios dela, que por direito comum, leis e ordenações e 
usanças de meus reinos haver deveria se de legítimo matrimónio nascido 
fosse. Não embargante quaisquer leis, ordenações, decretos e decretais, 
costumes e constituições, opiniões de doutores e quaisquer outras coi-
sas que esta legitimação poderia anular ou embargar, e posto que tais 
sejam de que em esta minha dispensação devesse ser feita expressa 
menção, os quais hei aqui por expressos e nomeados, e quero que em 
ele não haja lugar, porque minha tenção é de legitimar ao dito ff. o mais 
firmemente que o eu posso fazer e o ele pode e deve ser pela guisa que 
dito é, e esta dispensação lhe faço ao pedir do dito seu pai, que ma por 
ele mandou pedir, segundo delo fui certo por um público estormento 
de legitimação que perante mim apresentar enviou, que recontava ser 
feito e assinado por ff., tabelião, em tal parte, aos tantos dias de tal mês 
de, mil d e tantos anos. E a seu requerimento o legitimo e habilito pela 
guisa que dito é, e supro todo falecimento de solenidade que de feito 
e de direito for necessário para esta legitimação firme ser. Empero531 
não é minha tenção que por esta legitimação seja feito algum prejuízo a 
alguns herdeiros lídimos532, se os aí há, e a outras quaisquer pessoas que 
algum direito hajam nos ditos bens e coisas que lhe assim forem dadas 
e deixadas. Em testemunho delo lhe mandei dar esta minha carta. Dada 
em tal parte, aos tantos dias de tal mês, e feita aos tantos dias do dito 
mês. El-rei o mandou pelos doutores ff. e ff., ambos de seu conselho e 
seus desembargadores do paço e petições. Fuão a fez. Ano do nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e d e tantos anos.

Laus Deo533

530 «Ainda que isto não se exprima, nunca tal pessoa legitimada pode suceder no seu reino, nem nas 
suas terras, como afirma Bal. in l. Eam quam, c. de fidei commiss., n. 43». (G)

531 Empero = Porém.
532 «Vê se um senhor pode legitimar um filho ilegítimo, existindo herdeiros legítimos em Bar. et Doct. in 

l. Gal., §. Quid si tantum de lib. et posthum., et Bal in l. Nam ita diuus, ff. de adoptio. Vê se os filhos legítimos 
poderão anular mediante um processo a legitimação do filho bastardo em Bar. et Paul. ibi focto., ff. 
de vulg. et pup.; vê também Bal. in l. Eam quam, c. de fidei commiss., n. 35, e o que este argumenta contra 
aquele em l. Ex. Spec., in tit. de haered. quae ab in test., §. 1, vers. Sed ex facto». (G)

533 «Louvado seja Deus», lit. «louvor a Deus (seja dado)». Juntamente com a variante, o mais das vezes 
abreviada, Soli Deo Gloria («só a Deus seja dada glória»), por vezes em regime de inclusão de abertura 
com In Nomine Domini («em nome do Senhor») ou Jesu juva («Jesus, ajuda»), este «cristianismo» 
idiomático de origem medieva começou por colocar-se a indicar o fim de um texto num códice 
(por vezes, mesmo, aposto à palavra finis), passando depois autonomamente para o fecho solene 
de uma obra impressa, literária ou musical. Na sucessiva forma coloquial, passou a proferir-se no 
momento de alcançar um fito muito esperado ou procurado. Nas letras cristãs, o horizonte da 
imortalidade cívica do autor, próprio das letras clássicas, dilui-se e supera-se na eterna cidadania 
celeste, vetor teleológico que unifica a multiplicidade do agir humano e das suas realizações. Criado 
precisamente para «louvar a Deus», é «louvando-o» que o homem exerce essa cidadania. A cláusula 
Laus Deo remete, assim, autor e leitor para esse horizonte de sentido de toda a obra humana. 
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apêndice  iii
(glosas  em  latim)

p. 153, nota 386: Forma huius mandati deducitur ex c. fine, De procur. in 6, et ex l. Generali, 
ff. de ritu nupt., de quo vide ibi per Doct. et Rotam in decis., 378. Fuit dubitatum.

p. 153, nota 387: Nota quod substantiale contractus est dies, ut in l. Generali, c. de tabu., 
lib. 10, et in §. Item os ditos tabeliães, tit. 59, lib. 1 ord. Sed si apponatur una dies pro alia, non 
viciant, ut Bal. in l. 2, c. de fals. caus. adiect. leg. Et non vitiatur instrumentum sine die, quando 
contractus non requirit scripturam, ut Bart. in cons. in c. Reperitur inst. Et si dies omittatur [an 
possit]534 notarius apponi vide Bar. in dicto loco, et in l. Imperator. de stat. ho.

p. 153, nota 388: Nota quod mandatum speciale, de quo hic obligat dominum tantum, sed 
generale obligat dominum, et procuratorem, ut Bar. in l. Ab alio, ff. de instit.

p. 153, nota 389: Nota quod procurator iste cum clausula ista, cum libera potest substituere, 
ut tenet singulari Bal. in l. 1, c. de bon. mat.

p. 154, nota 390: Nota quod mandatum ad vendendum seu locandum non censetur habere 
mandatum ad precium recipiendum, uel pensionem, ut est tex. in l. 1, §. Igitur uer. si ad 
locandum, ff. de exercit., et ibi Gui. de cun. Bar. tenet contrarium in l. Filiae de sol. Quod vide 
per te, et cogita.

p. 154, nota 391: Hoc licet non ponatur intelligitur, quia mandatum ad vendendo intelligi-
tur etiam ad cauendum de editione, et ad promittendum poenam, ut Flo. in l. Item sic, §. Qui 
haberet, ff. de ser. rust. prae., et nota in l. Bene a Zenone, c. de quad. pres.

p. 155, nota 392: Nota quod procurator contrahens ante presentarum sibi mandatum, non 
obligat dominum, Bart. in cons. And procurator, Bal. in l. Falsus, in 6 col., c. De furtis. Nec 
dominus potest agere ex illo contractu sed volens debet articulare scientiam sui procuratoris: 
ita Bar. in l. Si pupilli, §. Item si procuratori, in ultima col., ff. de neg. gest.

p. 155, nota 393: Ista clausula videlicet ad faciendum omnia quae potest mandans, quid 
significet vide per Ang. in Aut. de col. et al. ca., §. Prohibemus, col. 9.

p. 156, nota 395: Hoc est de substantia, quia requiritur speciale mandatum ad iurandum pro 
domino. Ut Bar. in l. Quoties, §. Si tutor, ff. de nox., et tex. in l. Ius iurandum ex conuentione, 
ff. de iur iur in fine.

p. 156, nota 396: Et an ad apprehendendam possessionem requiratur mandatum speciale, uel 
sufficiat generale vide tex. ibi Doct. maxime Ias. in l. 1, §. Per procuratorem, ff. de acquir. poss.

p. 156, nota 399: Secus tamen si sunt maiores: quia tunc ipsi minores debent constituere 
procuratorem, ut in §. E mandamos, tit. 86, lib. 3 ord., de quo vide Bar. et Doct. in l. Nec, c. de 
procur., quem vide omnino quia multa circa hoc decit.

534 Em BDMII151: si potest.
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p. 157, nota 401: Et quando opponitur, quod procurator non est ille, de quo loquitur scriptura 
mandati, an praesumatur, si ipse portat instrumentum mandati. Et quid in hoc agendum, vide 
Bal. in l. Si qua per caluniam, c. de epis. et cler., et Abb. in c. Coram de offic. de leg., et Feli. in 
c. 2 de test., et Ang. in l. comparationes, c. de fid. instr.

p. 157, nota 402: Circa hoc mandatum vide Spec. in tit. de sind., §. 1, et Abb. in c. Quanto, 
de his qui fi. a prelat.

p. 157, nota 403: Nota quod maior pars sufficit ad constituendum procuratorem, ut est gl. 
nota in c. Cum inter canonicos, in vers. capita. de elect. Et quomodo hoc intelligatur vide ibi 
per Doct. Et quot faciunt capitulum vide Innoc. in c. 1, de elect.

p. 157, nota 404: Quibus casibus finiatur, seu reuocatur mandatum vide Bal. et doct. in l. 
Mandatum, c. mandati.

p. 158, nota 405: Et an procurator constitutus ad causas simpliciter intelligatur ad praesentes 
tantum, uel etiam ad futuras vide gl. et Bar. et doct. in l. Damni, §. Si es qui, ff. de damni inf., 
Bar. in l. Omnium de procur., Rot. in decis. 417.

p. 158, nota 406: Quid operetur ista reseruatio citationis vide §. 1, tit. 2, lib. 3 ord.

p. 158, nota 407: Nota quod procurator generalis non potest donate, ut Bar. in l. procurator 
cui libera. de procu. Et hoc etiam si in mandato dictum est, quod possit facere, tanquam dominus 
in re sua, ut Bal. in l. 1, c. de procur. Item nec alienationem facere, ut Bal. in l. procuratorum, 
c. eodem titulo, de bonit.

p. 158, nota 409: Hoc est necessarium quod exprimatur, quia requiritur speciale mandatum 
ad iurandum de calumnia, ut gl. in c. 1 de iud., in 5, et in c. fine de iur. cal., in 6, et Bar. in l. 2, 
§. Sin autem, c. eodem titulo.

p. 159, nota 410: Idem dicas, videlicet, quod potest substituere licet potestatem non habeat 
in mandatum, si procurator est factus dominus litis, per litis contestationem, ut est tex. in §. E 
todas, tit. 38, lib. 1 ord., et in l. Nulla dubitatio, et gl. in l. Quod si quis, c. de procur.

p. 159, nota 411: Hoc est necessarium: alias procurator substituens definit esse procurator, 
ut Bar. in l. Quod si forte, §. Procurator, ff. de solu dico, §. Quid ergo.

p. 160, nota 412: Locus ubi celebratur contractus debet apponi in contractu, et est substantiale, 
ut in §. Item e os ditos, tit. 59, lib. 1 ord. De quo vide glo. et Doct. in l. Generali, c. de tabu., l. 
10, et Spec. in tit. de inst. edit., §. 9.

p. 160, nota 413: Nota quod in omnibus contractibus requiritur duo testes ad minus, ut in 
§. 1, tit. 59, lib. 1 ord., de quo vide c. 2 de fide inst., et in c. 10 de test., et in Auth. de fid. instr., 
§. Siquis igitur. Et nota quod instrumentum hoc debet legi coram testibus: alias non probat Bal. 
in l. Fidei com., §. Quotiens, de leg. 2, et Abb. in c. Cum P. de fid. instr.

p. 160, nota 414: Et si notarius erat in nomine proprio contrahentis an valeat scriptura 
vide Bal. in c. 1, §. Notandum qui feud. dat. pos., et in l. Errore, 1 col., c. De test. Ibi e vossos 
herdeiros. Verba ista, videlicet suis quod heredibus, et successoribus subauditur in contractu, 
licet non ponatur l. Veteris, de contra. et comit. stip., et in l. Si pactum, ff. de pactis, et in l. 2, c. 
De pact. inter emptor. et ven., et Doct. in l. Qui Romae, §. Augerius, ff. de ver. oblig.
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p. 161, nota 416: Annus domini debet poni in scriptura, ut in dicto §. Item os ditos, tit. 59, lib. 
1 ord., et in l. Generali, de tabu., lib. 10, et Bar. in proc., ff. et in aut. Ut proponatur nom. imper.

p. 161, nota 418: Confines rei venditae uel legatae si ommitantur in instrumento non viciatur 
instrumentum seu venditio, si res certa sit et de ea constet. Bar. in l. Cum pater., §. finale, de leg. 
2 et 1, l. Demonstratio in 7 q., ff. de cond. et demonst., Bal. in rubrica de contr. emp., c. Etiam 
si confines sint falsi, Bar. in l. Siquis infundi, ff. de leg. 1.

p. 161, nota 419: Hoc operatur quod emptor possit propria authoritate intrare possesionem, 
quod alias non posset, per I. Ex stipulatione et ibi Pau. et Doct., de acqui. posse. De quo vide 
Bar. in l. Creditores, c. de pign.

p. 161, nota 420: Clausula ista videlicet, quod constituit se percario nomine possidere operatur 
translationem possessionis, ut Doct. in l. Quod meo, ff. de acqui. pos. De quo vide per Bar. in l. 
Ab emptione, ff. De pactis.

p. 162, nota 421: Nota quod in instrumento, sen scriptura, debet facere mentionem de prae-
sentia partium ut in l. Optimam et ibi Bal. C. de contra. et comi. stipu.

p. 162, nota 422: Nota quod notarius debet ponere in instrumento nomen suum, ut Bal. in 
l. 2, c. quando fis. uel priu. Et vide Bar. in l. Diuus Traianus in fine, ff. de test. milit., Paul. de 
Castro in l. Cum antiquitas, c. De testa., Bal. in tit. de pace const., §. pact.

p. 163, nota 423: Consensus iste debet in interuenire in quocunque tempore de iure, ut tenet 
Ias. post Doct. in l. Quandiu, ff. de acqui. haer.

p. 163, nota 424: Cui scripturae Emphyteotitae non creditur nisi originalis ostendatur, ut 
per Doct. et Ias. in l. Si quis in aliquo, c. De aedend., et §. 1, tit. 46, lib. 3 ord., quod procedit licet 
tabellio affirmet et attestetur se [vidisse]535 aliquid contentum in scriptura, ut tenet Bar. et alij 
in l. Praedia, ff. de acqui. poss., et Hyppo., in l. Si quis, ff. de quaest., n. 15.

p. 163, nota 425: Ista clausula videlicet, quod cedit, et transtulit dominium, et actiones ope-
ratur quod emptor habet rei vendicationem ante aditam possessionem, ita singulariter tenet 
Bar. in l. Si ager., ff. de rei vend.

p. 163, nota 426: Quando aliquis obligat bona sua simpliciter, ut hic, si intelligantur bona 
praesentia et futura vide tex. notab. et ibi Doct. in l. in c. quae res pigno. obligat. poss.

p. 164, nota 427: Hoc est necessarium, quia instrumentum debet confici ad instantiam 
utriusque partis in his quae requirunt consensum ambarum partium: alias ad instantiam 
partis, cuius inter est, ut haec, ut Innoc. in c. 1 de fid. instr., et Bal. in rubrica c. de fid. instr. 
Sed quando actus non dependet ab alicuius voluntate requiritur authoritas iudicis: alias non 
valet instrumentum, ut Bal. ubi supra, qui ponit exemplum in instrumento natiuitatis alicuius.

p. 165, nota 429: Nota quaestione iste iussus iudicis spirat biennio, ut in l. finale, c. de bo. 
autor. iud. poss., et Bar. in l. Praetor, §. finale, ff. eodem titulo, et in l. Si finita, §. penultimo, 
ff. de dan. in fect., et ibi Angel. et Bal.

535 Em BDMII151: vicisse.
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p. 165, nota 430: Nota quod si tempore datae possessionis inueniatur contradictor, non 
potest acquiri nec dari possessio: nisi per executorem, ut hic ita Innoc. in c. Cum de concess. 
praeben., et Guid. ibi, 17.

p. 165, nota 432: Clausula ista est utilis et quando reperitur in isto contractu emptor tenetur 
stare colono ut tenent singulatur Doct. in l. Emptorem, c. locat., et §. 1, tit. 29, et an idem sit in 
obligatione generali, vide Bar. in l. Emptorem, c. loca. 

p. 165, nota 433: Nota quod si non aponatur terminus debet solui in fine anni: glo. et Flor. 
in l. Defuncta, ff. de usufru., et glo. in l. Quaero, §. inter., ff. loc., Bar. in l. 1, ff. de migra. nisi 
consuetudo sit in contrario. Doct. et Bar. in l. Aed., c. loc. 

p. 165, nota 435: Nota quod notarius in instrumento debet ponere utrumque nomen con-
trahentis, qui spatio temporis mutauit. ut sciatur utrumque nomen urba. in §. Nos, in pr. const. 
ff. et Bar. in l. Insula. ff. de acquir. rer, domi, ubicit, quod etiam. debet apponi nomen patris.

p. 166, nota 437: Et an famulo infirmo debet dominus prestare expensas, et medicinas, vide 
Bar. in l. Cum dotem, §. Siue autem sen., ff. Sol. mat. Et an talis famulus infirmus debet habere 
salarium pro tempore infirmitatis, ut Bar. in l. Opere, ff. de Usufr. leg., et Flo. in l. Arboribus, 
§. De illo, ff. de Usufr., et Bal. in l. finale, c. De cond. in ser.

p. 166, nota 438: Hoc deducitur ex §. 1, tit. 21, lib. 4 ord.

p. 167, nota 440: Hoc ponitur quia famulus non tenetur seruire ad impossibilia, ut tenet 
Bal. et Ang. in l. Titius, §. finale, ff. de excus. tut.

p. 167, nota 441: Famulus vestiendus a domino quo tempore debet vestiri vide Bar. in l. 1, c. De 
vest. mul., lib. 12. Et quanti precij debet habere vestem, vide Bar. in l. Fortissimus, eodem titulo.

p. 168, nota 442: Nota quod iste procurator ad exigendum reperit suptus per eus factos 
in exigendo, ut Bal., in l. 1, c. mand. Et etiam sumptus tactos in negocijs, ut in l. Idem quod, 
§. Idem labeo, ff. mand. Et potest retinere instrumenta causae pro eis. Bar. in l. Quae omnia, 
§. plane, ff. de procur.

p. 168, nota 445: An magister iste teneatur ex facto neutae quando delinquunt in naui, vide 
Bar. in l. Debet, ff. nunt. camp. et stab.

p. 168, nota 446: Et quo tempore sit permissa, uel prohibita ista nauigatio nota in l. Quotiens, 
c. de naufra., lib. 10, et ibi Bar., glo. in l. prohibita, c. de mil. vestibus, lib. 12, et glo. in l. Qui 
peremptorio, De rei vend.

p. 168, nota 448: Et an magister nauigans per loca insolita, uel periculosa teneatur de periculo, 
vide Sal. in l. 2, c. de naut. feno., et Bal. in l. 3, c. eodem titulo.

p. 169, nota 451: Clausula ista pro meritis posita in instrumento an probet merita praeces-
sisse, vide Bar. in l. Si forte, ff. de const. pecu., de quo vide Bar. in l. per diuersas in 5 q., col. 3, 
c. mand., et in l. Si donatione, C. de cola. 

p. 169, nota 452: De ista clausula, et quae important verba ista quae sunt utilia, vide per 
glos. et Bar in l. Si quis in re., ff. de proc., et in l. Qui stipendia, ff. de procu., et in l. Plane, ff. 
famil. haer., et Sal. in l. finale quando fisc. uel pub.
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p. 169, nota 453: An donatio facta absenti valeat, vide Bar. in 1, Absenti, ff. de donat.

p. 170, nota 454: Hoc est super abundans, quia licet in scriptura hoc non dicatur tales, ac 
vitiatores, et taxatores debent iurare. ut Bar. et doct. in l. Theopompus, ff. de dot. preleg.

p. 170, nota 455: Nota quod renuncians iura non extenditur ad ignorata. Bal. in Auth. qui 
semel, 3 col., c. de prob., et in l. Mater decedens, ff. de inof. test. De quo vide plenum per Bar. in 
l. Si quis in conscribendo, c. de pact.

p. 170, nota 457: Nota quod scriptura potest fieri per verba primae personae, ut notatur in 
plurimis contracti et per verba tertiae personae, ut hic et ut tenet Bal. in l. qui non milit., de 
testa. mil. et in c. 1, §. Notandum qui feud. dar. poss., Bal. in l. praedia de acqui. posse., et in l. 
Post dotem, ff. sol. mat.

p. 171, nota 459: Et an societas potest contrahere quod capitale sit saluum, vide Paul. in cons. 
334, incipiente Viso instrumento praedicto, et consil. 335, et Bal. in l. 1, c. proso., 9 q. Et Bar. in 
l. Si unus, ff. eodem titulo.

p. 171, nota 461: Et nota quod quando reperitur salum capitale sluum non debet diuidi: sed 
est praecipuum domini, ut Bal. in l. 1, 2 q., c. Prob. loc.

p. 172, nota 462: Hoc ponitur quia interesse hoc potest probare solo iuramento partis, ut 
tenet singulariter Bal. in l. 1, c. De sententijs quae pro eo quod inte. profer.

p. 172, nota 463: De cambea. In quibus differat iste contractus permutationis a venditione 
vide Bar. in l. 1 et 2, c. de rerum perm., et glo. et Bar. in l. 1, ff. eodem titulo.

p. 172, nota 464: Nota quod in isto contractu habet locum euictio: l. Si permutationis et ibi 
Bal., c. de euicti. not. in l. 1 in principio, et ibi Lar. ff. de rer. permu. Et tenetur permutans de 
vitio rei, ut Bar. in l. 2, ff. de rer. permu., quod est verum actione rediuitoria, ut l. Sciendum, 
§. deinde, ff. edilit. aedist.

p. 173, nota 465: Nota quod concessione seu venditio haereditatis habetis in quam cessio 
facta est actiones utiles contra possessores sine mandato credentis, ut est glo. et ibi doct. in l. 
Si agetur, ff. de rei ven.

p. 173, nota 468: Hoc est de substantia istius contractus, alias non valeret, ut est tex. in l. 
finale, c. de pact., de quo vide ibi per doct.

p. 174, nota 469: Et an quando renunciatio successionis est facta causa dotis, cum qua filia 
renuncians dicit se esse contentam, valeat vide per Dom. de fam. Gem., in c. quamuis pactum, 
de pact. in 6, et Bal. in l. liberti de bonis li., in 8 col. et 4, Bar. in Ius iurandum, §. Si liberti, ff. 
eodem titulo.

p. 174, nota 470: Formam instrumenti dictarum renunciationum vide per Spec. in tit. de 
pactis, §. 2 in 1 col.

p. 174, nota 471: Et an renunciatio successionis, de qua hic simpliciter intelligatur tam ab in 
testato quam ex testamento, aut ab intestamento modo vide Bal. in l. finale, c. de pact., et in l. 
Pactum, in 3 q., c. de colla., et Ioan. de Imola in c. quamuis, de pactis, in 6.
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p. 174, nota 472: Per istam clausulam transfertur possessio de quo vide tex. et doct. in l. 1, 
c. de don.

p. 174, nota 475: Nota quod licet renunciatio futurae successionis non valeat nisi apponatur 
iuramentum, ut nota in dicto c. quamuis pactum. Tamen appositio poene valet, ut in §. finale, 
tit. 44, lib. 3 ord.

p. 175, nota 476: Et an isto casu requiriratur, quod exprimatur nomina istarum, et an sufficiat 
dicere conuentum per nomen collectiuum, vide omnino Bar. in l. 1, ff. de alb. scri., et Bal. in l. 
1, c. de mag. conu., et Abb. in c. quanto, de his quae fiunt a praela.

p. 175, nota 477: De ista ratificatione vide per Abb. et alios quos allegat in c. 1, de his quae 
fiunt a praelatis, etc.

p. 176, nota 478: Nota quod in isto testamento requiruntur scilicet testis, ut in §. 1, tit. 76, 
lib. 4. Fallit in testamento inter liberos: quia duos sufficit, ut in Auth. hoc inter eodem titulo, de 
test., et etiam sine testibus, si sit scriptum manu patris, ut in Auth., Quod sine, eodem titulo, 
Bal. in l. finale, c. de fid. con. Idem quando est ad piam causam, ut in c. Cum esses de test., et Bar. 
in l. 1 de facile. Idem si fiat in peregrinatione, ut Ang. in Auth., homines, c. contra de success., 
et Paul. in l. Nutrioribus, c. eodem titulo. Idem tempore pestis, uel in carceribus, ut Doct. in l. 
finale, c. de rest.. Idem si fiat coram iudici, uel principe, ut Bal. in l. pacta nobe., c. de pact., et 
in l. Testum, c. de testa. Idem si fiat in rure a rustico, ut in. §. si. ti. 76. lib. 4.

p. 176, nota 479: Formam qua quis testamentum facere potest quod sit difficilis reuocandi, 
vide per Ias. in l. Si mihi et tibi, §. in legatis, de leg., 1, n. 11.

p. 177, nota 481: Sitabellio in testamento diceret: Titius sane mentis; utrum hoc probet vide 
Bal. et Imola et Din. in l. 2, ff. de test., et Bal. in l. 1, col. 1, c. de cons., et Sal. in l. Furiosum, c. 
qui test. facere potest.

p. 177, nota 484: Et an relictum in minus solene testamento possit retinere in foro conscientae 
vide las. in. l. Nemo ponet ff. de legi. et Bal. in l. 1. c. de test.

p. 177, nota 485: Multos effectus huius clausulae codicillaris quia singularis est, vide per Bar. 
in l. 1, ff. de iur. codi., et per Doct. in Auth., exocausa, de li. pres., et per Ferrari in sua pratica, 
in tit. de forma lib. pro leg. rei. sin.

p. 177, nota 486: Nota quod testamentum debet legi testibus, alias non valet, ut Doct in l. 
Fidei commissa, §. quotiens, de leg. 3, et Bar. in l. Ex ea de test., de quo vide Abb. in c. Cum p. 
de fidei instrum.

p. 178, nota 488: Et his verbis formatur maioricatus, ut in §. E por não vir, tit. 15, lib. 2 ordin.

p. 178, nota 489: Haec verba sunt multum utilia, et necessaria, quod apponatur. Quia hoc 
casu nullo modo potest alienare in dotem, ut tenet singulariter Alex. in consil. 56, et Ias. in 
Authores quae c. communia de leg., finale col. Et de ista materia vide Bar. in l. Filius familias, 
§. Diui, ff. deleg., 1, Cin. et Bal. in l. Voluntate, c. de fid. comi., et ibi Sal.

p. 178, nota 490: Hoc potest fieri quia potest quis apponere legem, seu conditionem rei suae 
quando illa legat, uel donat, ut habetur in l. Si ita quis, §. Ea lege, ff. de verb. obli., Bal. et alij 
in l. Ea lege, c. de cond. ob causae.
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p. 178, nota 491: Ista clausula est singularis utrum l. Nulla, c. de iur. doct., et ibi Bal., quem 
vide.

p. 179, nota 494: Et an pater potest assinare rem certam suo tertio dic, sic ut Bal. in l. 1, ff. 
de rerum diuisi.

p. 179, nota 495: Ista est iusta causa exhaeredationis, ut in §. 1, tit. 72, lib. 4 ord., et vide 
causas exhaeredationis. Et hoc fallit, et non habet locum in filio, ut tenet Dec. in Nincas de rega. 
iur., de quo vide Ias. in Auth., Sed si post, c. de inof. test. Et circa hoc vide Bar. in l. Libertum, 
c. de nunt., ubi dicit quod exhaeredari potest filius qui contrahit turpes nuptias.

p. 179, nota 496: Nota quod si una causa exhaeredationis sit vera, licet aliae sint falsae, valet, 
ut Bal. in Auth. non licet, de lib. pr. Et nota quod exhaeredatio filij tollitur per reconciliationem, 
Bar. in l. 3, §. Non solum de adi leg.

p. 180, nota 498: Et an compromissum potest fieri per tutorem seu minorem vide l. non 
solum de praed. mi., et glo., et Bal. in l. preses. de trans. Et quid in filio facere, vide Bar. in l. 
finale, §. In necessitatem, de bonisque lib. c.

p. 180, nota 499: Et an potest compromiti in iudice ordinario, vide Bal. et Doct. in Auth., 
Si vero, de iudic., et non potest fieri in minorem 20 annis, ut glos. et Bar. in l. Cum l. de arbitr.

p. 180, nota 500: Quomodo hoc intelligatur, vide Paul. in l. In sua, §. Illud de acqu. plu. et 
ar. et Imola in c. quinta vallis, de iur. iurand.

p. 180, nota 501: Debet tamen nihil ominus citari, ut Spec. in tit. de arb., §. excipitur, vers. 
sed pone.

p. 180, nota 502: Hoc est necessarium ut exprimatur, quia si tertius non exprimatur a 
partibus arbitri non possunt eligere licet habeant in compromisso potestatem, et concordant 
ut Bar. in l. item si unus, §. Si in duos, ff. de arbitr., et in c. penultimo, eodem titulo. Nisi sit 
arbitratores, ut Bal. in l. 1, c. de his quae, penultima nota, et nota in c. Cum a nobis de arbitr.

p. 180, nota 503: Et infra quantum tempus debet reduci ad arbitrium boni viri, vide Bal., 
tract. praescri., in 4 par., q. 33, n. 1. Et quanto tempore duret istud compromissum vide Doct. 
in l. Si quis arbitratur, ff. de verb.

p. 181, nota 504: Clausula ista est multum singularis, et habet multos singulares effectus, 
de quo vide Bar. et doct. in l. emptorem, c. de locat.

p. 181, nota 505: Hoc est substanciale alias debet prius pars principalis conueniri et hoc si 
opponatur per fide iussorem, ut tenet Guid. post Bar. quem allegat in quaestione 94.

p. 181, nota 506: Si creditor prorogauerit terminum debitori, uel receperit partem debiti 
utrum fideiussor remaneat obligatus uel non, vide Hyppo. in rep., rubrica de fid. n.

p. 182, nota 508: Fideiussor non opponens exceptiones competentes an repetir a principali, 
vide glo. ord. in l. Fideiusso., §. quaedam, ff. mand., Bar. in l. Atqui, §. cum me, ff. de neg. gest.

p. 182, nota 509: Nota quod fideiussor repetir a principali expensas et omne interesse, ut in 
§. 1 in fine, tit. 69, lib. 3 ord., et Hyppo. in repe. de fideiussor, in rubrica.
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p. 182, nota 511: Nota quod legatum non debetur ante aditam haereditatem, ut Bal. in Auth., 
Ex causa, c. de lib. pret. Nec debetur pendente quaestione falsi testamenti, ut Bar. in l. Si testa-
mentum, ff. de pet. haered. Nec debetur antea quam satisffactum sit creditoribus haereditarijs, 
ut gl. et Bal. in l. 1, c. Si cer. pe., et in l. 3 in fine, c. ut in poss. leg.

p. 183, nota 512: Quando poena potest poni in contractu, et potest peti. Quando interesse vide 
§. 1, tit., lib. 4 ord., et Bar. et Doct. in l. obligationis non diuiduntur, §. Celsus, ff. de verb. obli.

p. 183, nota 514: Nota quod clausula ista rato manente pacto operatur multos effectus, de 
quo per Bar. et Bal. in l. Si pacto, c. de pactis, et Bar. in l. Cum pater, §. libertis, ff. de leg. 2, et 
in l. Si quis maior de trans. c.

p. 184, nota 515: Casus in quibus admittitur querela, vide in 1, §. tit. 42 lib. 5 ord., et in §. 3.

p. 184, nota 516: Hoc est de substantia querelae: alios requisitos necessarios vide in §. E man-
damos, tit. 42, lib. 5 ord.

p. 184, nota 517: Nota quod exculpatio ista offensi est magnae importantiae, nam ista excul-
patio tollit indicia sufficientia ad torturam, ut tenet Bal. in l. 1, c. Coram de leg., Alex. in cons. 24, 
incipiente Anima versus, et Feli. in c. 1 de praesumpt., et in c. Literas, eodem titulo, et Gand. in 
tract. male. sub rubrica trans. et pact., de quod vide Ias. in rep., l. admonendi, ff. de iur. iurand.

p. 185, nota 519: Hoc est necessarium videlicet quod fiat in praesentia iudicis et quod ipsemet 
scribat et sufficit quod in auctis, licet non fiat in protacolo, et de his omnibus est tex. in §. E posto 
que o marido, tit. 15, lib. 5 ord.

p. 186, nota 520: Et si adulter iste possit postea accusare eam de adulterio nouiter commisso, 
ut Sal. in l. Quoniam alexandrinum, c. de adult., et Praeposi. in c. Plerumque, de donat. inter 
vi.et uxor. Et an haeres potest accusare, vide tex. et Doct. in l. finale, c. de adulter. Et si maritus 
eam reconciliauit cum pacto, ut remaneat marito dos et alia bona, an tale pactum valeat, vide 
Ioan. Lup. in sua repetitio, f. 16, in 1 col.

p. 186, nota 521: Verba ista deducuntur ex §. mui alto, tit. 55, lib. 1 ord. quem vide.

p. 187, nota 522: In hoc requiruntur testes per tex. in §. E quando o alcaide, tit. 55, lib. 1 ord.

p. 187, nota 525: Et an sint exprimendae qualitates expurietatis, vide Bal. in l. Eam quam, 
c. de fide in comi., n. 36, et Old. in cons. 247, et Ioan And. in addit. ad Spec., in tit. qui filij sint 
leg., in rubrica, et Doct. in c. Per venerabilem, qui filij sint leg.

p. 188, nota 526: Et an requiratur voluntas et consensus patris ad hoc, ut filius possit legi-
timari, et an iste consensus debet precedere, et an sufficit interuenire potest legitimationem, 
vide Doct. et Alex. post alios quos allegat in l. Gallus, §. Quid si tantum, ff. de liber. et posthum.

p. 188, nota 527: Notaque filio isti spurio bene potest reliquere alimenta, ut Doct. in c. Cum 
haberet qui fi. sint leg., dummodo non relinquat ultra modum alimentorum et hoc non transit 
ad haeredes spurij, ut Bal. in l. Eam quam, c. de fide commiss., n. 41, et Bal. in l. ad quod, c. 
etiam, et Bar. in Auth., ex complexu, c. de incest. nupt.

p. 188, nota 528: Et an filius possit legitimari post mortem patris, vide Bar. et Alexand. ibi 
post multos, quos allegat in l. Gallus, Quod si tantum, ff. de lib. et posthum.
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p. 189, nota 529: Licet hoc non exprimeretur nunquam talis legitimatus sucedit in regno, 
nec in terris eius, ut tenet Bal. in l. Eam quam, c. de fidei commiss., n. 43.

p. 189, nota 531: Et an princeps potest legitimare spurium stantibus legitim., vide Bar. et Doct. 
in l. Gal., §. Quid si tantum de lib. et posthum., et Bal in l. Nam ita diuus, ff. de adoptio. Et an 
per superuenientiam legitimorum filiorum annuletur legitimatio spurij, vide Bar. et Paul. ibi qui 
tenet contra illum in. l. Ex facto., ff. de vulg. et pup., et Bal. in l. Eam quam, c. de fidei commiss., 
n. 35, Spec., in tit. de haered. quae ab in test., §. 1, vers. Sed ex facto.
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(Universidade Nova de Lisboa)

volume 21
Primeiro livro de cozinha

coordenação 

Isabel Drumond Braga  
(Universidade de Lisboa)

volume 22
Primeiros escritos  

de medicina, farmácia  
e enfermagem

coordenação 

Augusto Moutinho Borges 
(Universidade de Lisboa)

João Rui Pita  
(Universidade de Coimbra)

Luís Gonzaga Ribeiro  
(Cruz Vermelha Portuguesa)

volume 23
Primeiro tratado de retórica

coordenação 

Belmiro Fernandes Pereira  
(Universidade do Porto)

volume 24
Primeiro tratado de cabala

coordenação 

Manuel Curado 
(Universidade do Minho)

volume 25
Primeiro tratado  

de engenharia

coordenação 

Décio Ruivo Martins  
(Universidade de Coimbra)

volume 26
Primeiras narrativas  

de naufrágios

coordenação 

 António Moniz  
(Universidade Nova de Lisboa)

volume 27
Primeiro tratado pedagógico

coordenação 

Adelino Cardoso  
(Universidade Nova de Lisboa)

volume 28
Primeira arte poética

coordenação 

Micaela Ramon  
(Universidade do Minho)

volume 29
Primeiro tratado de física  
e de divulgação científica

coordenação 

Carlos Fiolhais  
(Universidade de Coimbra)

volume 30
Primeiro tratado de química

coordenação 

António Amorim da Costa 
(Universidade de Coimbra)
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direção 
José Eduardo Franco

Carlos Fiolhais

supervisão linguística  
e coordenação da 
edição de fontes
Aida Sampaio Lemos

coordenação 
paleográfica, 
investigação e 
transcrição de fontes
Joana Balsa de Pinho

Ricardo Ventura

supervisão  
da tradução  
dos textos latinos
José Carlos Lopes de Miranda

equipa de investigação

assessoria  
administrativa
Luís Pinheiro

Paula Carreira

conselho consultivo 
internacional
Acílio Estanqueiro Rocha  
(Universidade do Minho)

Alberto Vieira  
(Centro de Estudos de História 
do Atlântico)

Ana Paula Tavares  
(Universidade de Lisboa)

Annabela Rita  
(Universidade de Lisboa)

António Araújo  
(Presidência da República)

António Ventura  
(Universidade de Lisboa)

Artur Anselmo  
(Academia das Ciências  
de Lisboa)

Avelino de Freitas de Meneses  
(Universidade dos Açores)

Bernard Vincent  
(EHESS-Paris)

Carlos Carreto  
(Universidade Nova de Lisboa)

Carlota Urbano  
(Universidade de Coimbra)

Dionísio Vila Maior  
(Universidade de Lisboa)

Edgard Leite  
(Universidade Federal  
do Rio de Janeiro)

Eduardo Lourenço  
(Fundação Calouste Gulbenkian)

Fernando Cristóvão  
(Universidade de Lisboa)

Fernando Grilo  
(Universidade de Lisboa)

Francisco Nuno Ramos  
(Observatório da Língua 
Portuguesa)

Francisco Senra Coelho  
(Universidade Católica Portuguesa)

Gerardo Ramírez Vidal  
(Universidade Nacional 
Autónoma do México)

Henrique Manuel Pereira  
(Universidade Católica Portuguesa)

Inês Cordeiro  
(Biblioteca Nacional de Portugal)

Isabel Morán Cabanas  
(Universidade de Santiago  
de Compostela)

Isabel Rocheta  
(Universidade de Lisboa)

João Costa  
(Universidade Nova de Lisboa)

† João Francisco Marques  
(Universidade do Porto)

João Gabriel Silva  
(Universidade de Coimbra)

João Relvão Caetano  
(Universidade Aberta)

Jesué Pinharanda Gomes 
(Academia Portuguesa  
da História)

Jorge Freitas Branco  
(ISCTE – Instituto Universitário 
de Lisboa)

José Barreto  
(ICS – Universidade de Lisboa)

José Cordeiro  
(Universidade Católica Portuguesa)

José Ignacio Ruiz Rodríguez 
(Universidade de Alcalá  
de Henares)

José Paulo Leite Abreu 
(Universidade Católica Portuguesa)

José Pedro Paiva  
(Universidade de Coimbra)

José Silva Rosa  
(Universidade da Beira Interior)

Josiah Blackmore  
(Universidade de Harvard)

Juan Luis Conde  
(Universidade Complutense  
de Madrid)

Juan M. Lorenzo Lorenzo 
(Universidade Complutense  
de Madrid)

Lilian Jacoto  
(Universidade de São Paulo)

Luís Girón Negrón  
(Universidade de Harvard)

Malaca Casteleiro  
(Universidade de Lisboa)

Manuela Mendonça  
(Academia Portuguesa  
da História)

Margarida Miranda  
(Universidade de Coimbra)

Maria Manuel Baptista 
(Universidade de Aveiro)

Moisés Lemos Martins 
(Universidade do Minho)

Miguel Monteiro  
(Universidade de Lisboa)

Onésimo Teotónio de Almeida 
(Universidade de Brown)

Paulo Maria Bastos da Silva Dias 
(Universidade Aberta)

Paulo Mendes Pinto 
(Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias)

Paulo Silva Pereira  
(Universidade de Coimbra)

Pedro Calafate  
(Universidade de Lisboa)

Pierre Antoine Fabre  
(EHESS-Paris)

Raul Rosado Fernandes  
(Universidade de Lisboa)

Susana Goulart da Costa  
(Universidade dos Açores)

Teresa Pinheiro  
(Universidade de Chemnitz)

Vania Chaves  
(Universidade de Lisboa)
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL E MECENÁTICO

Como Alto Patrocínio 
de Sua Excelência  

o Presidente da República Portuguesa

Sob a Égide 
da 

Reitoria da Universidade Aberta 

e da 

Reitoria da Universidade de Coimbra

instituições promotoras
Universidade Aberta

Universidade de Coimbra

instituições científicas coordenadoras
Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlântico e a Globalização

Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras  
da Universidade de Lisboa

Rómulo – Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra
Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes

MECENAS PRINCIPAIS

Fundação Calouste Gulbenkian
Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Ministério da Educação

PATROCINADORES

CTT – Correios de Portugal
Ordem dos Médicos

REN – Redes Energéticas Nacionais

MEDIA PARTNER

Rádio Renascença
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INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E CULTURAIS ASSOCIADAS

Academia das Ciências de Lisboa

Academia Portuguesa da História 

Agência para a Promoção da Cultura Atlân-
tica

ARTIS – Instituto da História da Arte  
da Faculdade de Letras da Universidade  
de Lisboa

Biblioteca Nacional de Portugal 

Centro de Estudos Bocagianos

Centro de Estudos Camonianos da Univer-
sidade de Coimbra

Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos 
da Universidade do Minho

Centro de Estudos de História do Atlântico

Centro de Filosofia da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa

Centro de Estudos Interdisciplinares do 
século XX da Universidade de Coimbra

Centro de Estudos de Linguística Geral  
e Aplicada da Universidade de Coimbra

Centro de Estudos Florestais do Instituto 
Superior de Agronomia da Universidade  
de Lisboa

Centro de Física da Universidade  
de Coimbra

Centro de Investigação Naval

Centro de Investigação de Teoria e História 
do Direito da Universidade de Lisboa

Centro de Línguas e Culturas da Universi-
dade de Aveiro

Centro Nacional de Cultura

Centro Interdisciplinar de História, Cultu-
ras e Sociedades da Universidade  
de Évora

CHAM – Centro de Humanidades  
da Universidade Nova de Lisboa e  
da Universidade dos Açores

CITCEM – Centro de Investigação 
Transdisciplinar «Cultura, Espaço e 
Memória»

Cruz Vermelha Portuguesa

Escola Naval Infante D. Henrique

Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Bragança

Faculdade de Ciências e Tecnologia  
da Universidade de Coimbra

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas  
da Universidade Nova de Lisboa

Faculdade de Direito da Universidade  
de Lisboa

Faculdade de Letras da Universidade  
de Coimbra

Faculdade de Letras da Universidade  
de Lisboa

Faculdade de Letras da Universidade  
do Porto

Faculdade de Farmácia da Universidade  
de Coimbra

Fundação Casa de Bragança

Instituto Açoriano de Cultura

Instituto de Estudos de Literatura e 
Tradição da Universidade Nova de Lisboa

Instituto de História do Direito da 
Faculdade de Direito da Universidade  
de Lisboa

Instituto de Letras e Ciências Humanas  
da Universidade do Minho

Instituto Superior de Agronomia da 
Universidade de Lisboa

Instituto Superior Técnico da Universidade 
de Lisboa

Movimento Internacional Lusófono

Sociedade Portuguesa de Heráldica

Sociedade Portuguesa de Retórica

Observatório da Língua Portuguesa

Universidade Católica Portuguesa  
– Centro Regional de Braga

Universidade da Madeira

Universidade de Aveiro

Universidade de Lisboa

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade Lusófona
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MECENAS PRINCIPAIS

PATROCINADORES MEDIA PARTNER

INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS COORDENADORAS
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