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Todo

cidadão romano c sui i uris ou aliciii iuris (Gaio, I, 18).
Sai iuris indica o indivíduo que não está sujeito ao poder
de outro e, contrariamente, ulieni iuris indica esta sujeição
e consequente incapacidade de direito.
Esta imensa desigualdade entre os indivíduos é resultado da constituição da família romana, que se funda sobre
relações de poder. Como toda sujeição imporia na qualidade de alieni iuris, não pode haver, numa família, senão
um único indivíduo .vi//' iuris, ao qual todos os demais
ficam sujeitos.
Mas, como este poder de um só é o que mantém a
sujeição, decorre que, extinguindo-se ele, desaparece a
sujeição e conseqiientemente, dissolve-se a família. Assim, "à morte do ascendente", diz Longo ( ' ) , "cessa a sujeição à potestas unius e o grupo f a m i l i a r cinde-se, em
tantas famílias, quantos os órfãos machos imediatos (naturais ou civis) do defunto, segundo a expressão dos textos: xinyiili sinynla.it famílias incipiunl habere; cada um
destes torna-se, por sua vez, pater famílias, isto é, chefe
de um grupo familiar".
Cor.so ri i •Diritto Romano — Diritto de Famiglia, pág. 18, 1.934.
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A familia tem, portanto existência transitória, dependente da existência de um único indivíduo. As relações
da potestas que nela se fundam, nascem e se extinguem,
também, com este indivíduo.
Enquanto existe o titular desta potestas, todos os demais indivíduos ficam-lhe sujeitos, na mesma condição de
alieni iuris, não importa que sejam púberes ou impúberes, masculinos ou femininos, cidadãos ou não cidadãos.
Por outro lado, como é a potestas familiar que iguala
todos estes indivíduos numa mesma sujeição, a extinção
da potestas faz, reaparecerem as diferenças dos mesmos.
Assim, "os escravos e os que se encontram in manei pio,
permanecem, como antes, elementos passivos da família
e mudam, apenas, de senhor; os netos e netas caem sob
o poder dos seus pais; os demais tornam-se sni iuris". (')
As relações que então se formam entre os indivíduos
já não se regem pelo mesmo principio unitário da potestas familiar, pois diferem, profundamente, umas das
outras: isto é, são de absoluta independência e igualdade
entre os indivíduos sni iuris púberes; de sujeição dos que
ficam sob o poder dos diversos patresfamilias; de subordinação a uma potestas estranha, dos que se tornam sui
iuris, mas são impúberes ou mulheres.
E' bem verdade que os juristas romanos estendiam o
conceito de família, para abranger os indivíduos que estariam sujeitos à mesma potestas, se o paterfamilias comum ainda vivesse:
Ulpiano, D. 50,16,195,2: Omnes (jni sub iinius
potestate fuerunt, rede eiusdem farniliae appellabuntur, qui ex eodem domu et gente proditi sunt...
Mas estas novas relações diferem essencialmente* da
família, como acentua Fadda ( 2 ), "pois os sui não pas(>) Jhering, (íeisl dês Roemischen Hechts, 7.a ed. II, pág. 188.
( 2 ) Concctti Fondamentali dei Diritto Ereditario Romano, I,
. 51.

lO

sam para a potestas de um novo raput e formam, cada
um, uma família".
o <:ONTCI'DO DA POTESTAS DO n TOR. A lulela leni sido,
entretanto, frequentemente definida como uma potestas
familiar e o t u t o r descrito como um s u b s t i t u t o do paterfamilias, conce])çâo a que Muehlenbruch deu uma forma
por assim dizei-, clássica: " luiec luloris cuni pupilli pcrsona conjunctio et quasi paterni iuris imayo. . . (')
Mas Scialoja adverte que a potestas do tutor "difere
da do paterfurnilias porque, ao contrário desla, não impede que a pessoa subordinada exista como sujeito de direito" ( 2 ) e esta diferença é perfeitamente manifesta na
definição de Servius:
Paulo, 1). 20,1,l,pr.: Tutela est, ut Seruius definit, u is ar potestas in capite libero, a<] tuenduni
eum qui propter aetalem sua aponte se defenderc
nequii, inre ciuile data ac permissa.
Não é, portanto, nesta definição que encontra apoio a
concepção da tutela como potestas familiar e Kuebler põe
de manifesto, a discrepância a este respeito existente, entre
os juristas modernos c os romanos: "a concepção", dix
o eminente romanistas alemão ('), "tão comum enlre nós,
de que o tutor substitui o pater, era estranha aos romanos". Por seu lado, Monier chama a atenção para o fato
de Gaio "separar, nitidamente, o estudo da tutela e da
curatela, do dos demais poderes". (*)
Da definição de Servius, aparece claramente, que a
potestas do tutor -- in capite libero, difere, essencialmente,
da potestas do paterfamilias e assenta, portanto, sobre
princípios fundamentalmente, opostos.
í 1 ) Doctrina Pandeclarum, II, § 577.
( 23) Diritto Ereditario Romano, I, pág. 20. Roma, l l ) í ' i .
( ) Kuebler — Vormundschaftliche Gewalt, im Hoemischen
Kedil,,4 in Stndi in Onore di Enrico Lesta, J. prig. 76.
( ) Monier. Manuel Elémentaire de Droit llomain. 7.a cd. I,
M15, notn M, 1'nris. t9'i7. Dom. Montchrésf i e n .
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Com efeito, a potestas do tutor recai sobre o indivíduo
sui iuris; mas sui iuris é, por definição, aquele que não
está sujeito ao poder de ou trem, donde resulta um conflito entre a potestas do tutor e o pupilo que é suae potestalis (Ulp. D. 1,6,4), conflito este que se resolve, juridicamente, pela extinção da potestas do tutor. Assim, ao
contrário do que ocorre na família, a potestas do tutor
não aniquila a capacidade do pupilo mas é, por esta aniquilada.
A razão disto é que a potestas do tutor não constitui
um direito pessoal, próprio, sobre o pupilo, como a do
paterfamilias sobre os seus alieni iuris. Esta última é inerente à própria qualidade de paterfamilias. Ela existe
pelo simples fato do indivíduo ser sui iuris, independentemente de um efetivo exercício do poder sobre outro:
Ulpiano, J). 50,16,195,2: Paler autem famílias
appellabatur qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellatnr quamuis filium non
habeat; non enim solum personam eius, sed et
ius demonstramus: et pnpillum pairem famílias
appellamus.
Ao contrário, a potestas do tutor só existe pela efetiva
subordinação do pupilo e é um poder que o tutor tem de
restituir: tutela restituenda (Afric. D. 46,6,10).
A potestas do paterfamilias é, assim, a própria causa
da incapacidade do indivíduo sujeito e este é incapaz pelo
fato mesmo da sujeição que, por isto, iguala, identifica na
mesma designação de alieni iuris, tanto aqueles que eram
anteriormente sui iuris (adrogatio, conventio in manum
da mulher sui iuris), como os que apenas mudaram de
senhor (serui, in causa mancipii, adoptio). Na tutela, ao
contrário, o fundamento da potestas do tutor é uma incapacidade já preexistente no tutelado, no pupilo, quer esta
incapacidade seja real, isto é, como diz Brinz, "exista por
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si mesma" ou "resulte de uma disposição do direito". (')
Assim, ao passo que a potestas do paterfamilias impõe
uma incapacidade ao indivíduo sujeito e, por isto mesmo,
esta incapacidade existe enquanto existe o paterfamilias,
a potestas do tutor não impõe mas se conforma a uma incapacidade do próprio indivíduo subordinado e, por isto,
modifica-se, altera-se, aparece ou desaparece, de acordo
com a natureza desta incapacidade, isto é, será transitória ou permanente, segundo a incapacidade for, também,
transitória ou permanente.
Esta oposição fundamental mostra que os dois institutos se regem por princípios diversos. Sob a potestas do
pater, o alieni iuris é incapaz de direitos. Na família só
o pater tem direitos e a ideia de uma co-propriedade familiar, que se fundava na expressão de Gaio e de Paulo:
uiao quoque parente quodammodo domini existimantur
(Gaio, II, 157, Paulo, D. 28,2,11), não tem alcance jurídico. ( 2 )
Inteiramente diversa é a situação do pupilo que é,
sempre sui iuris e os atos do tutor, qualquer que seja a
amplitude ou extensão da potestas deste, supõem, sempre e, necessariamente, esta qualidade do pupilo. Não há,
assim, fundamento, para a conceituacâo da tutela como
potestas familiar.

(J) Brinz, Lehrbruch dor Pandekten, Hl, 2, § 485, pág. 801:
Der Hauplunterschied ist der, dass diese Tínfaehigkeit (tutela) zum
Teil von selbst vorliegt oder ais von eelbat vorliegend erachtet, zum
Teil dagegen,
erst vou Reofatewegçp bewirkt oder geschaffen \vircT.
( 2 ) A ideia, antes manifestada por Jannet (Eludes sui1 Ia Loi
Voconia, 6) de que o direito do pater. de dispor do património contradizia a existência de uma co-propriedade f a m i l i a r , foi confirmada
pela 'demonstração feita por La Pira e Albertario, das quais conclui
Robbo: (I Postumi nella Successione tes lamentaria 'Romana, pág. 4,
1934) : ""anzitutto alia concezione delia comproprietà famigliare si
contrapone fortemente il carattere exlrapatriamoniale delia diseredazione, che sarefrbe in tale modo absolutamente inconcepibile in un
regime di condomínio psistente fra il paferfamilias e i sui heredos 1 '.
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II
TUTELA E PUBERDADE — A INCAPACIDADE DO INFANS E O SIGNIFICADO DE

FARI

- O CONCEITO DE PUBERDADE K A

INICIAÇÃO.

TUTELA E PUBERDADE. Os indivíduos impúberes, do sexo
masculino, .v/// iurix, são postos sob a potestas do tutor:
Ulpiano Rea. XI, I : Tutores constitauntar tam
masculis quam feminis; sed masculis qnidem impuberibus, dumlaxat propter aetatis infirmai atem.
O fundamento do poder do tutor é, como se vê das
próprias palavras de Ulpiano,
propler aetatis infirmitatemt uma incapacidade decorrente da idade, isto é, uma
condição do próprio indivíduo sob tutela. Por isto, desaparecendo esta condição, extingue-se o poder do tutor ou,
na expressão de Gaio (I, 145), o pupilo deixa de ter t u t o r :
desinit habere tutorem.
A extinção da tutela independe, portanto, da vontade
do tutor e o próprio pupilo põe-lhe fim, como diz Savigny C) : "o púbere passa a dispor dos seus bens, o que
implica cessação da tutela".
O que faz nascer o potestas do tutor é a impuberdade
do indivíduo sui hirta, o que a faz cessar, é a puberdade.
O fato criador da potestas, impuberdade, como o fato extintivo desta, puberdade, são, pois, extrínsecos- à personalidade do tutor.
^, T r n i t ó do Droif, Bomain,. li-, ínine. T R png. 55.

Com a puberdade, assume o pupilo, a tutela de si
mesmo: in suam tutelam venit (D. 28,8,11; D. 37,11,8,1;
D. 28,6,1,1; Cie. De Invent. II, 42,122, De orat. I, 39,180)
e o tutor fica obrigado a restituir a tutela: tutela restituenda: (D. 46,6,10).
O pupilo aparece, então, diante do tutor, na plenitude de sua potestas e repele, por isto, a potestas estranha.
A INCAPACIDADE DO "iNFANS" E O SIGNIFICADO DE "FARl".

Explicando os fundamentos da incapacidade do pródigo,
diz de Vissher que ela decorre da "perda do seu direito
de "falar in populi concione" (*) e explicando a origem
da capacidade do púbere, diz Jhering ( 2 ) que, "quem está
em condições de combater, já não precisa de 'tutor e tem
o direito de dar seu voto, nas assembleias do povo".
Perder o direito de "falar" é, assim, perder a capacidade, ter voto, isto é, "falar", no comício, é ter capacidade.
Falar - - fari - - é, pois, a condição fundamental para
o indivíduo tomar parte na sociedade, nos seus comitia,
nas suas conciones. E' o fundamento mesmo, de sua existência na sociedade e da sua capacidade.
Mas "há um período da vida", diz Cuq, "em que o
indivíduo ainda não pode fari" ( 3 ), isto é, explica Girard ( 4 ): "em que ele é infans", que significa literalmente,
aquele que fari non potest" e, "como em Roma", afirma
por sua vez di Marzo, "os atos jurídicos eram orais, não
podiam ter nenhuma capacidade para realizá-los, os que
ainda não estivessem em condições de falar". ( 5 )
A capacidade de falar - fari caracteriza, assim, a
puberdade e assinala a capacidade de agir — agere.
Mas fari não significa falar o que quer que seja, nem
dizer quaisquer palavras de sentido geral. Fari é pronunt 1 } De Vissher, La Ouratelle et Tinterdiotion dês Prodiguos, in
Etudes2 de Droit Romain, pág. 47. Sirey, Paris, 1931.
( 3 ) Geist, cit. I, § 17, pág. 250.
( 4 ) Institutions Juridiques dês Romains, pág. 322.
( 5 ) Manuel de Droit Romain, pág. 20*1,
nota 1.
( ) istituzioni di Diritto Romano, 5.a ed. pág. 189, 194C.
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ciar determinadas palavras — certa verba, isto é, palavras
solenes -- solemnia, prescritas pelo ritual - - legítima, para
um determinado efeito - - concepta, na forma do carmen
(solemnia enim legitima et concepta verba, certa, vocasse
veteres, non est ignotum. 0)
São, portanto, as verbas do carmen e não as do falar
expontâneo que se dizem com o fari: Praetor interea ne...
aliquid loqueretur, ei quoque carmen compositum est (Cícero — Pró Murena, 12).
Fari é, por isto inseparável das palavras do carmen,
das fórmulas rituais. E* o falar das cerimonias da dedicatio: "sic Sex. Pompcius Pontificem, cum dedicai, certa
verba fari ait" (Brissonius ( 2 ); é o falar dos augures, na
consagração dos templos: "o local", diz Marquardt (3) "é
determinado pelos augures com uma declaração solene
(quibusdam conceptis ver bis. Ele chama-se, então, locus
effatus" e Yarrão diz: hinc "effari" templa dicuntur ab
augurigus. ( 4 )
Fari é a pronúncia das próprias palavras das preces:
proprie "effata" sunt augurorum preces (Serv. ad. Aen. 6,
197; Cf. Tit. Liv. X, 37); fari é a própria voz do oráculo:
"effantur" oracula (Macróbio, Saturn. XVIII, I).
Fari não é, portanto, "falar corretamente", em oposição a "balbuciar", como pareceu a Cuq ( 5 ) nem tem
um "significado literal", conforme explica Girard ( 6 )> pois
que o carmen não se caracteriza pelo seu significado ou
inteligibilidade mas como diz Huvelin, "pelo efeito que
tira da virtude intrínseca do seu ritmo, da sua forma obscura e dos termos fatídicos que nele se encontram". (7)
t 1 ) Brissonius. De Formulis et solemnibus Pop. Rom. verbis, T,
181, Hallae
1731, Recens. Car. Lombardi.
( 28) I<bid. L.
C ) Manuel dês Antiqués Romaines, Mommsen Marquardt, trad.
franc.. XII, Lê Culte, I pág. 187.
(*) " De Língua Latina V, 7.
( 65 ) Institutions Juridiques, <cit. pág. 322.
( 7 ) Manuef, cit. pág. 2i04, nota i.
-•
( ) Huvelin, Tables Magiques, Ap. Etudes d'Histoire et du Droit
Comercial Romain, ipdg. 22*6, Rec. Sirey, Paris, 1929.
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Por isto mesmo, as palavras do carmen tinham de ser
pronunciadas na forma e na ordem prescritas, fossem ou
não inteligíveis e quando os magistrados já não as entendiam, "elas lhes eram ditadas, uma a uma (verba praefarif sacra carmina praecantari, dictare vota)", diz Marquardt C) e os sacerdotes tinham em mão uma cópia da
fórmula consagrada (libellis acceptis carmen descindentes
tripodaverunt (Apuleio, Metam. II, 17). ( 2 )
Assim, também, do falar do praetor, não se diz fari,
por ser correto ou inteligível, mas somente quando, "nos
dias fastos, pronuncia as palavras "certa", "legítima";
como diz Varrão (L. I. V. 7): fasti dies qidbns certa uerba
legitima, sine piaculo paetoribus licet fari.
As verba certa do carmen não têm, portanto, um significado mas um efeito e, por isto "falar" — fari — é o
mesmo que "agir" - agere; no dito, está o feito, isto é,
"o carmen opera", diz Huvelin ( 3 ), donde resulta que, na
consecratio capitis, o ato material era indiferente, "diante
do fato", esclarece Luzzatto, "de que, para a religião e o
direito, o indivíduo já fora atribuído a uma determinada
divindade, através da pronúncia da fórmula" ( 4 ). E Varrão explica "Itaque ab eo, orator agere causam et augures
angurium agere dicuntur quiim in eo plura dicunt quam
faciant (De L. L VI, 42).
Eis porque fari é o falar de Enéas quando, na terra
itálica, celebra aos deuses e antepassados:

Nunc pateras libate Joui, precibusque vocate
Anchisen genitorem, et nina reponite mensis.
Sic deinde effatus, frondenti têmpora ramo
Implicai...
(Virg. Aen. VII, 134-136).
í1) >Le Culte, cit., I, dag. 212.
( 2s ) Marquardt, ibid., pág. 213.
( ) Tables Magiques, loc. cit,, pág. 231.
(*) Luzzatto, Per un'ipotese fiulle Origine e Ia n atura delle Obbligazioni Romane, pág. 105, nota I (pág. 107).
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e eis porque, "effata" são as palavras da "sponsio" de
Julus e Eurialus:
Tum sic effatur (Julus)...

Gaio, em texto aliás de discutida genuinidade, equipara-se
o infans ao furiosas:
Gaio, III, 109: nam infans et qui infanti proximus est non mallum a furioso differt, quia huius
aetatis pnpilli nultum intellectum habent...

Spondco digna luis ingentibas omnia coeptis.
(Virg. Aen. IX, 295).
E' pela mesma razão que a lei é um carmen (horrendum carmen, Tit. Liv. l, 26 C), que a lustratio se celebrava
com o carmen praecationis (Vai. Max. IV, I, 10), que os
comícios se iniciavam com o carmen rogationis (Tit. Liv.
III, 64) e que os tratados se concluíam com um carmen
(longa effata carmine, Tit. Liv. I, 24). E é para um determinado efeito que se pronunciam as verba certa da rogatio: uelilis iubeatis, ou as do sufrágio: uti rogas. ( 2 )
Ainda no Digesto, aparece fari independentemente do
sentido das palavras:
Gaio, D. 46,6, 6 : . . . nam si (pupilhis) praescns sit et fari potest, etiamsi eius aetatis erit, ut
non intellegat quid agat...
ou em oposição a tacere:
Juliana, D. 26,8,13: impúberes tutore ~áu et ore
obligantur, etiam.si taceant: nam cum pecuniam
mutuam acceperint, quamuis nihil dicant, anctoritate tutoris interposita, tenentur.
Mas a falta de discernimento aparecia como elemento
contraditório de fari e modificava-lhe o sentido e já em
C 1 ) Cf. Huvelin, Tables Magiques, cit. pág. 232: "peut être, originairement, Ia loi n'est-elle autre chose qu'une écriture magique.
Cf. também Jhering, Geist, III, § 47, pág. 632) .
( 2 ) Brissonius, De Formulis, cit. YHI-170, suffragii autem, cum
rogatio a ocipiebatur, formula erat buiusmodi: uti rogas, jubeo".

Di Marzo explica a evolução, dizendo que "a falta de
discernimento se tornara motivo evidente de incapacidade,
daí considerar-se que os impúberes que pudessem falar,
tivessem capacidade de agir, contanto que providos de um
certo discernimento". (*)
Originariamente, porém, a existência social e a do direito é a existência das fórmulas solenes. "E' na troca
de palavras solenes", diz Monier, "que os Romanos vêem,
durante muito tempo, a fonte das obrigações... é preciso
que as palavras sejam pronunciadas numa certa ordem,
segundo um rito minuciosamente, prescrito" ( 2 ) e "este
princípio, afirma Rubino, "dominava todo o organismo do
Estado e do direito romano... manifestando-se nos pleiios poderes que os feciais recebiam, era observado nos
contratos internacionais e na "dedição" das cidades; dele
originavam-se as vcrbonun obtigationes e as stipulationes
do direito privado". ("')
Torna-se, daí evidente que infans, no direito romano
primitivo, tinha um significado próprio, que não era, certamente, o significado litei*al da palavra, isto é, infans
não quer dizer o que não fala corretamente ou o que não
fala palavras inteligíveis, mas aquele que não pronuncia
as fórmulas rituais ou as verba concepta.
A capacidade para dizer palavras corretas ou inteligíveis, adquire-se com o simples desenvolvimento físico.
Mas não são estas as palavras do direito "que é todo
t1)
Di Marzo, In Difesa di Gaio Veronese, in Studi Besta,
cit. I, 114.
2
( 3 ) Man. de Droit 'Romain, cit. II, pág. 91.
( ) .Rubino, Untersucírungen ueber die Roemi&cbo Verfassung,
pág. 255.
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artificial em suas formas" í1) e a capacidade para pronunciar as palavras destas formas artificiais, isto é, as
verba certa, solcmnia, legitima, só se adquire, por meio
do "studium" (quid apud maiores nostri fuit in isto studio admirationis: Cícero, Pró Murena, XI), do "conhecimento dos segredos do ritual" (enunciatis mysteriis: Cie.,
ibid.)» e do "como e quando agir" (posset lege agi necne:
Cie., Ibid.), que "só os iniciados podem ter" (panei quondam sciebant: Cie. ibid.).
O significado de "infans, em sua origem, só podia ser,
portanto, o de indivíduo incapaz de falar (fari) as fórmulas do ritual, porque insciente delas, isto é, porque não
iniciado nas suas virtudes e este significado devia forçosamente, coincidir com o de homo primae aetalis (Varr.
de L. 1. VI, 7,). "Assim se explica porque a impuberdade e a puberdade eram denominadas prima e secunda
aetas, como se estas fossem as únicas distinções relativas
à idade". ( 2 )
Quando pois, no direito posterior, o limite da infância
foi fixado aos 7 anos, não houve extensão, mas, na verdade, retração do período.
O CONCEITO DE PUBERDADE: A INICIAÇÃO.

Este forilialis-

mo, que acabamos de ver, inherente à existência social e
à prática do direito, esclarece, de maneira surpreendente,
o sentido profundo da sentença de Hobbes: manifestam
est, omnes homines (cwn sint nati infantes), ad societatem ineptos natos esse. (De Cive, í, § 2).
Isto quer dizer que a admissão à sociedade, a capacidade para os atos jurídicos requer urna "formalização" do
próprio indivíduo. Em Roma, era esta, evidentemente, a
finalidade das Liberalia, cerimónia própria, na qual o indivíduo recebia a toga viril, que lhe imprimia as características exteriores da capacidade ou o sinal de que, daí em
C21 )
( )

Dekkers, La Fiction Juridique, pág. 24, Paris, Sirey, 1935.
iSavigny, Traité, cit. III pág. 23 nota "c".

diante, tinha voz nos comícios e nos tribunais e figurava
entre os homens, isto é, como diz Cícero: era uir inter
uiros (Pró Caelio, V, 11).
As Liberalia, tinham, portanto, um caráter indisfarçável de cerimónia iniciatória. Dedicada a Baco (Líber),
como seu nome indica, ela constituía o momento de transição para uma nova vida, para a secunda aetas, como nos
versos de Ovídio:
Restat ut inueniam quare toga libere detur,
Lucifero candide, Bacche tuo,
Sive quod ipse puer semper inuenisque videris
Et media est aetas inter utrumque tibi
Seu quia pater es, patres sua pignora natos
Commendat curae niiminibusque tuis,
Seu quod es líber uestis quoque libere per te
Sumit et uitae liberioris iter.
(Fastos, III, 721, sgs.).
Esta é, realmente, a função típica de Dionísio. "Dionísio", diz Winterstein, "é o deus jovem, Zeus kyros.. que
se desenvolve na própria cerimónia da iniciação", í1) Nele
se encerra este significado de transição entre as duas formas de existência: item Liberis simulacra partim puerili
aetate, partim iuuenis fingunt... (Macróbio, Saturn. I. 18,9).
E é desta influência dionisíaca que se origina, também, o significado de puberdade como capacidade geradora, mesmo em linguagem jurídica. Assim, diz Savigny
"puberdade é idade núbil" ( 2 ) e, para Ortolan, "o homem
púbere é o que pode gerar". (3)
Este conceito de puberdade não se extrema, entretanto,
com os elementos físicos da "aptidão de procriar, comum
a todos os animais", na linguagem de Cícero (4) e C. Longo
f 12 ) Winterstein, Ursprug der Tragoedie. pág. 180.
( ) Savigny, Traité, cit., XI, pág. 5-5, in f .
( 3 ) instituís de Ju-stinien, I, n.° 250, pág. 186, Paris, 1886.
(*} Be Officiis, I, 17: cum -sit hoe natura eomune omniiim animantium, ut ha-beant libidinem procreaandi.. .
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põe em dúvida que esta conceituação encontre fundamento
no direito romano" (*). Com efeito, nubilidade ou puberdade definem-se pela capacidade de realizar instas nuptias, isto c, nuptias extremes de impedimentos (não nefariae, não incestae), o que importa em dizer, pelo direito
de conúbio.
Este caráter formal da puberdade já era evidente do
próprio ritual da iniciação e "em Creta e Atenas", diz
Winterstein, "as bodas de Dionísio constituem parte essencial da cerimónia". ( 2 )
O efeito conhecido das Liberalia, no advento da puberdade, em Roma, faz pressupor, necessariamente, que
nela figuravam, também todos os elementos formais do
drama, social que caracterizam o Ditirambo (Dithijrambos) ou "carme dionisiaco", na expressão de De Sanctis. ( 8 )
Por consequência quem, nestas cerimónias se tornava
"capaz" de "dizer", de "cantar" o carme dionisiaco: Jo
Bacches; ( 4 ) ou o das núpcias: Talassie ( a ), presumia-se,
também, capaz de dizer as palavras do carmen rogationis,
de sufragar nos comícios ou de pronunciar as civilia verba.
A toga viril com que o indivíduo emergia da cerimónia das Liberalia tinha assim, uma significação jurídica
concreta: "enquanto ele vestia a toga praetexta", diz Savigny, "estava sob o poder do tutor, mas libertava-se dele,
logo que vestia a toga viril". ( 6 )
No curso da cerimónia, consumia-se, portanto, a figura do tutor e a toga viril não era senão a expressão final,
insofismável, indiscutível, de uma decisão da sociedade,
que só ela própria poderia rever, ao expelir o indivíduo
do seu meio: carent togae iure quibus acqaa et igni interdictam est (Plínio, IV, c. II).
t1)
( 32 )
(4)
( )
você: Jo
( 65 )
( )

'Corso, Bir. di Fam. cit. pág. 295.
Winterstein, Ursprung der Tragoedie, 'cit. pág. 33.
.Storia dei Greci, I, pág. 394.
Prissonius. De Formuli-s: Bacchum €erte invocatum hoc
ílacche! I, 101.
Tito Livio, I, 9: Tallassio... clamitatum.
Traité, cit. III, pág. 63.
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Esta transformação do impúbere (inuestis) em púbere (uesticeps) tinha, portanto, uma significação bem
mais profunda do que parecia indicar a simples mudança
das vestes.
O advento da puberdade era decidido, em público,
110 fórum e, por isto, impunha-se a todos, inclusive ao tutor
e ao pater famílias. O advento do infante à puberdade",
diz Baviera, "tinha imensa importância no direito romano.
Desta dependia a solução de grande número de questões
e por ela eram determinadas as condições essenciais para
o matrimónio, a legitimidade do infans, a duração da tutela, a validade do testamento, a regularidade da adrogatio". í1)
O advento da puberdade do pupilo aniquilava, por isto
mesmo, infalivelmente, a potestas do tutor. O retardamento, pelo tutor, da celebração do ato, "a fim de manter-se", como diz Puchta, "por mais tempo, na administração dos bens do pupilo" ( 2 ), já não constitui, por isto
mesmo, um direito, porque o tutor ficava em mora de
restituir a tutela;
"Africanus, D. 46,6,10: si posteaquam pupillus
in pubertatem pcruenerit, tutor in restituenda tutela aliquandiu moram fecerit: certum est fructuum nomine et iisurarum medii temporis, iam
fideiussores quam ipsum ieneri.

C 1 ) G. Baviera, Lê due Scuole dei Giureoonsulti Romani, pág. 46,
Firenza,
Frat. Ganelli, 1808.
2

(J

Puchta, Cursus der Institutionen, cit. II, 37.
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Mas já em Cícero aparecia o mesmo motivo, fundado
na opinião dos maiores:
Cie. Pró Murena, XII: mutieres omnes propter infirmitatem consilii maiores in tutorum potestate esse voluerunt.

III
SEXUS INFIRMITAS e condição da mulher na sociedade - - O direito de conúbio e a potestas do
grupo.

e, muito antes de Cícero, era o mesmo argumento que Catão invocava, na conhecida objurgatória que nos refere
T. Lívio: 0)

SEXUS INFIRMITAS E CONDIÇÃO DA MULHER NA SOCIEDADE.

Maiores nostri nullam, ne privatam quidem
rem agere feminas sine auctore uoluerunt; in manu
esse parentum, fratrum, uirorum...

Assim como a dos impúberes, a tutela da mulher (mnlierum) tem seu fundamento na incapacidade do indivíduo
sob tutela:

Contudo, já então não era mais do que um clamor, contra
uma situação de fato que o desmentia:

Ulpiano, Reg. XI, 1: tutores constituuntur feminis. .. tam impiiberibus qnam puberibus et
propter sexus infirmitatem et propter forensium
rerum ignorantiam.
O princípio da tutela é, pois, sempre o mesmo: a incapacidade do próprio tutelado. O sexo e a ignorância das
coisas forenses são os motivos apresentados pelos jurisconsultos romanos no caso da mulher: propter sexus infirmitatem et forensium rerum ignorantiam, diz Ulpiano e,
como o sexo é imutável, resulta que a incapacidade é permanente e a tutela da mulher, consequentemente, eterna.
A mulher ficava, assim, sob a potestas do tutor, pelo
fato mesmo de ser mulher. Esta concepção jurídica da incapacidade era atribuída, por Gaio, aos veteres:
Gaio, Inst. I, 144: Veteres enim uoluerunt feminas eiiamsi perfectae aetatis sint, propter animi
leuitatem, in tutela esse.

Nos (si diis placet) iam etiam rempublicam
capessere eas patimur, et Foro propre, et concionibus et comitiis immisceri. (2)
O fundamento da incapacidade da mulher não tinha,
assim, como apoio, senão a opinião dos ueteres ou dos
maiores e a Gaio não escapava, por isto, a especiosidade
da sexus infirmitas:
Gaio, Inst. /, 190: Feminas uero, perfectae
aetatis in tutela esse, fere nulla pretiosa ratio suasisse uidetur, nam quae uulgo creditur, quia leuitate animi plerumque decipiuntur, et aequum erat
eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa uidetur, quam uera,
Mas o motivo devia ainda, depois de Gaio e depois
de Roma, perdurar, por muitos séculos, como um precon(l)
f2)

Tito Livio, Hist. XXXIV, 2.
Tito Livio, ibid.
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ceito, de tal'modo arraigado, que até um notável antropologista moderno o reproduz, com toda seriedade, para explicar a inferioridade social da mulher entre os povos selvagens. 0)
A carência de base natural, que já era patente a Gaio,
mostra, entretanto, que a tutela da mulher é uma simples
criação do direito, como admiravelmente se exprime
Brinz,. ( 2 )
E* a própria constituição da sociedade que cria a inferioridade ou incapacidade da mulher. Assim, quando
Bonfante diz que "em Roma, a mulher era incapaz de direitos políticos e de qualquer função pública" ( 3 ) ou
quando Maynz afirma que "na ordem política ela não contava" (*), mostram-nos apenas, os efeitos de uma causa
geral, que consistia na exclusão da mulher dos comícios:
cum feminis mula comiiiorum comimmio est. (A. Gel.
Noct. Att. V, 19).
Desta ausência do comício, onde se realiza e se perfaz
toda a vida social, resulta a incapacidade da mulher e a
inexistência de comunhão social, entre ela e o homem. Assim já ao destino de Enéas, escapo das ruínas de Tróia,
não se associava a existência de Creusa - - nec te comitem
as portar e Creusam fas ( G ) nem de Dido -- nec te moritura
tenet crndeli funera Dido (°); e a própria fundação de
Roma é anterior ao rapto das Sabinas: iam rés romana
erat valida... sed penúria mulierum... ( r )
Neste paríicularismo da vida política é que assentava
o fundamento da incapacidade da mulher. Mantida fora
(!) Eatzel,,Voelkerkunde, I, pág. 80: referindo-se à, situação da
mulher entre os povos selvagens, diz o autor que esta era uma consequência natural -da sua fraqueza (die notuerliche Folge seiner
Schwaeche) .
( 2 ) Lehrbuch der Pandekten, cit. III, 2, pág. SOI, § 485.
( 8 ) <Istit.. cit., pág. 55.
( 45) Maynz, Droit Rom. cit. T, § 13, pág. 403.
( ) Virgílio, Aeneis, II, 778.
( 6 ) Virgílio, ibid. IV, 307.
( 7 ) Tito Livio, I, 2.
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da comunhão social, era ela por isso mesmo, incapaz de
quaisquer atos relativos à vida da sociedade ou que, perante esta tivessem de valer. Não podia, assim, sequer,
exercer a pátria potestas, sobre seus próprios filhos, obrigar-se civilmente ou alienar uma rés mancipi.
Desta maneira, sui iaris ou alieni iuris, a situação da
mulher era, de fato, a mesma. Ela estava, sempre, na dependência ou sob o poder de outro: in manu parentum,
fratram, uirorum.
Afastada de todos os atos da vida pública era a mulher confinada exclusivamente, ria vida doméstica, mas
mesmo aí, sua posição era de subordinação: filiafamilias,
estava, necessariamente, sob a pátria potestas e ainda
quando mate r famílias, estava in manu, pois a designação
exprimia, justamente, esta sujeição: materfamilias non
ante dicebatur quam uir eius paterfamilias dictiis esset...
nec uidua nomine appellari potest (Festus).
Assim, a própria casa, a própria domus não lhe pertence, senão enquanto pertence àquele a quem ela própria
pertence e, aos sacra desta domus só tem ela, por isso
mesmo, acesso mediato, através do seu pater ou do seu
marido: "ela está sempre", diz Coulanges, "no lar de um
outro, repetindo as preces de outro" 0). Seus laços com
a domus são portanto, frágeis e ela desprende-se deles, ao
desprender-se da potestas paterna para a potestas marital.
Não estando ligada, definitivamente, a uma domus,
podia, então, a mulher passar, constantemente, de uma
domus a outra ou de um grupo a outro. Assim, Lavínia
será dada como esposa ao teucro (Virg. Aen. VII, 268);
as Sabinas passam para a tribo dos romanos (Tito Lívio,
I. 13) e a filha dos Horatios estava destinada à domus dos
Curiacios (Tito Lívio, I, 26).
A posição da mulher é, portanto, inteiramente oposta
à do homem. Este está definitivamente vinculado a uma
domus, uma família, uma gens, uma cúria, uma tríbu, isto
C1)

Foustel de Coulangcs, La Cite Antique, pág. 94.
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é, a um grupo social. Desta Vinculação dependem ou resultam todos os seus direitos. "O fundamento necessário",
diz Mommsen, "de todos os deveres e de todos os direitos
dos cidadãos, reside na sua existência nestes grupos" (*)
e os comícios reproduziam esta constituição da sociedade
em grupos, pois neles tomavam parte os homens, incorporados nos seus grupos, isto é, diz Rubino "cada um na sua
cúria ou gens, homem após homem, respondia com palavras determinadas, às palavras determinadas do magistrado". ( 2 )
O homem pertencia, assim, necessariamente, a um
grupo, com o qual se identificava, do qual recebia o seu
nome (nomen gentilicum) e sua separação deste grupo implicava, ipso iure, na perda de todos os seus direitos (egens;
capitis diminatio).
O DIREITO DE CONÚBIO E A POTESTAS DO GRUPO SOBRE A MULHER. E' entretanto na diversidade de situação entre a
mulher e o homem em relação aos grupos sociais, que assenta o direito de conúbio. Com efeito, no direito clássico,
a realização do matrimonio supõe, sempre, necessariamente,
a passagem da mulher de um grupo a outro, de uma família a outra, isto é, a passagem para a casa do marido:

Pomponius, D. 23,2,5: deductiones enim opus
est... in mariti domum, quasi in domicilium matrimonii.
Esta passagem necessária torna evidente que o matrimónio não pode realizar-se com a mulher do mesmo grupo.
A existência dentro de um mesmo grupo constitui impedimento ao matrimónio, como resulta claro do texto de
Gaio:
Gaio, D. 23,2,55,1: Patris odoptivi mei matrem
aut materteram aut neptem ex filio uxorem duí1)
C2)

Mommsen, Droit Publ. cit. VI, I, pás. 98.
Rubino, 'Roemische Verfassung, cit. pág. 254, cf. 255
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cere non possam, scilicet si in familiam eius sim:
alioqnin si emancipatus fuero ab eo sine dúbio
nihil impedit nuptias, scilicet quia post emancipationem extraneus intellegor. (*)
A existência fora do grupo ou a qualidade de extranho é, assim, a condição fundamental para ducere uxorem . O grupo social aparece-nos, então, como a forma visível, concreta, do impedimento matrimonial {impedimento.
matrimonii), isto é, do elemento definidor das iustae nnptiae ou como o elemento que as extrema das nefariae ou
incestae nuptiae,
A realização do matrimónio supõe e implica, portanto,
uma relação entre os grupos, para o fim da obtenção da
mulher: Romulus legatos circa uicinas gentes misit, qui
societatem conubiumque nouo populo peteret ( 2 ), isto é,
o estabelecimento do direito de conúbio (ius conubii) ou
o direito dos homens de um grupo obterem, como esposas
(uxorem ducere), as mulheres de outro grupo. A mulher
é, então, o objeto deste direito de conúbio.
Isto mostra que a divisão da sociedade em grupos resulta, da sua organização para os fins do conúbio, isto é,
dividindo-se, em grupos, regula a sociedade os direitos conubiais dos seus membros. O direito de conúbio é assim
inerente ao grupo e a existência ou a classificação do indivíduo no grupo importa ipso iure na atribuição do direito de conúbio, isto é, no seu direito de obter esposa em
outro grupo social.
Sendo condição fundamental, originária das núpcias,
pertencerem o homem e a mulher a grupos diversos e, tanto
a história como a lenda mostram a rigorosa observação
(*) iNão importam ao significado- que damos ao texto, ^ a? interpolações assinaladas, quanto às expressões, "matrem" "materteram". Genuínas ou não estas palavras, o pensamento expresso no
texto permanece o mesmo: é a existência dentro do grupo ou da
família,
que constitui o impedimento.
( 2 ) Tito Livio, I, 9.
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deste princípio, é evidente que a divisão da sociedade, em
grupos, para os fins do conúbio c, também, originária. Dai
resulta que os grupos sociais não constituem por si sós,
a sociedade, mas são sempre, partes dela, como a gens que
é uma parte da cúria ou o genos grego que é uma parte
da phratria ou como os pagos da civitas helvécia, observados por César, (*)
Desta organização do conúbio resulta o direito de cada
grupo de dar em matrimónio (in matrimoniam collocare)
as mulheres do grupo, isto é, o grupo tem um poder de disposição das mulheres, para os fins do matrimónio, tal
como ainda em época histórica, a potestas dos agnados ou
gentiles que exerciam a tutela legítima, ao interporem sua
auctoritas para a conventio in manum da mulher siii iuris.
E' este poder de disposição do grupo, sobre as mulheres, que se revela, na lenda de Tutela ou das Nonas Caprotinas, na qual, mesmo sob o disfarce de heroicidade com
que a reveste Macrobius, aparece o caráter da cerimónia
conubial, decidida entre os membros do grupo, isto é, entre
os homens: postulauit ut... matresfamilias sibi et uirgines
dederentur. ( 2 )
Assim, qualquer que seja a forma do grupo, na gens
como na família (paterfamilias), cabe, sempre aos homens,
dar a mulher em matrimónio (in -matrimonium collocare).
C 1 ) César, De Bello Gallico, I, 12: nam omnis civitas helvetia,
in quatuor pagos divisa est.
( 2 ) Macrobius, Satura. I, IX, 37-38: Nam post urbem captam
cum sedatus esset Gallicus motus, respublica uero esset ad tenuo
deducta, finitimi opportunitatem inuadendi romani nominis aucupati, praefecerunt sibi Postumium Liuium, Fidenatium dictatorem, qui mandatis ad Senatum missis postulauit ut, si uellent r&liquias suae eiuitaUs manere, matres f amiliais sibi et' uirgines
dederentur; 38 cumque patr&s essent ,in ancipiti delib&ratíoae susipensi, ancilla, nomine Tutela seu Philotis, pollicita est se cum•ceteris ancillis aub nomine dominarum ad hostes ituram, habituque matrumfamiliíis et uirgiimm sumpto, hostibus cum prosequentium lacrimis ad fidem doloris ingestae sunt. Quae cum .a Livio in
catris distributae fuissent, uiros plurirno uino prouocauerunt, diem
festum apud -se esse simulantes.

Não importa a forma por que se realizem as nuptias,
rapto ou consenso. O que as legitima é, sempre e invariavelmente, o reconhecimento do direito de comibio entre
os grupos. Por isto, a união das sabinas com os romanos,
exigiu a sociedade entre os dois grupos: si affinitas inter
nas-, si conubii piget, in nos uertite iras... inde ad foedns...
nec pacem modo, sed cinitatem unam ex duabos faciunt. C1)
A disparidade de situação entre os sexos resulta, assim,
da própria organização social. Os grupos sociais, família,
yens, cúria, tribu são constituídos pelos homens que deles
tiram as características de sua personalidade. E' este caráter
que Mommsen ( 2 ) assinala na "tribu pessoal", como ele a designa, "tribu esta", diz o sábio romanista, "que não pertence
às mulheres mas é a forma e o sinal da comunhão entre os
homens, tanto para as deliberações, como para a ação".
A mulher existe assim, na sociedade, mas sem formar
os vínculos que a constituem e, por isto, ela não pode manter a família — mulier finis familiac nem os laços de agnacão: - - adgnatio... id est, cognatos ufrílis sexus, per mares
descendentes (Ulp. Reg. XXVI( I).
E' esta organização social que explica a incapacidade
permanente da mulher, que a sujeita a uma tutela eterna
e a mantém na condição de inferioridade formalmente expressa nos textos:
Papinianos D. 1,5,9: In multis iuris nostris articulis dcterior conditio feminarum quam masctilorum.
U l piano, D. 50,17,2, pr: Feminae ab omnibus
officiis ciuilibus uel publicis remotae sunt et ideo
nec iudices esse possunt, nec magistratum genere
nec postulare nec pró alio interuenire nec procuratorcs existere.

í 12) Títo Livio, T, 13.
( ) Mommsen, Droit Publique Romam, cit. IV, pág. 82.
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IV
A FAMÍLIA E O DIREITO DOS AGNADOS E GENTILES — DIFERENÇA
ENTRE SUCESSÃO HEREDITÁRIA E "FAMII.IAM HABENTO" NA
LEI DAS XII TÁBUAS - - PLURALIDADE DE TUTORES E TUTELA LEGÍTIMA - - A COMUNHÃO GENTÍLICA E A AQUISIÇÃO DA FAMÍLIA -- OPOSIÇÃO ENTRE O "PATERFAMILIAS"
K A COMUNHÃO - - CAPACIDADE JURÍDICA E CAPACIDADE
DE AGIR.
A FAMÍLIA E O DIREITO DOS AGNADOS OU GENTILES.

A SÍtlia-

ção dos infantes e das mulheres, como acaba de ser descrita,
mostra que o poder constituído sobre eles é inteiramente
independente e estranho à constituição da família. Gaio que
dizia da pátria potestas, ser um ius proprium ciuhim romanorum (Inst. I, 55), referia-se à tutela sobre os impúberes
como um direito baseado na naturalis ratio e, por isto, comum a todos os povos:

Gaio, 7, 189: impúberes in tutela esse omniuin
ciuitatum iure contingit guia id natarali rationi
conuenieus est ut is qui perfectae aetatis non sit
alterins tutela regatur.
e, para acentuar o contraste, acrescenta:

Quamuis, ut supra diximus soli ciues Romani
uideantur tantum liberos suos in potestate habere.
As duas instituições carecem, assim, de correlação que
pressuponha um sistema jurídico único. Contudo o paterfamilias tinha o direito de constituir tutor, com fundamento

na lei das XII Tábuas: uti le.ga.ssit super pecunia tutelaiie
*uae rei, ita ius esto (V, 3). Se o código decenviral dispunha assim expressamente, sobre a tutela ou se esta resultava da interpretação jurisprudencial, de uma disposição menos explícita, isto é: uti lega&sit suae rei ita ius
esto (Gaio, II, 224; Pomponio, D. 50, 16, 120), de qualquer
modo, o direito do paferfamilias era uma consequência
do seu poder de dispor de sua família ou, com as palavras
de Maynz (*) "era uma faculdade que emanava do poder
do chefe de família".
Mas o sentido de disposição é manifesto e todos os autores concordam em que o testamento e, com este, o direito de constituir tutor, confere ao paterfamílias o poder
de manter a família fora da influência dos agnados e gentiles. "O testamento", diz De Vissher, ( 2 ) "é, nas mãos do
chefe de família, como um instrumento de emancipação,
em relação à gens. Por sua vez afirma Monier (3) que
"bastava o testamento, para afastar a tutela dos agnados"
e Fadda diz, significativamente, que havia "luta entre o
chefe de família e os agnados que lhe sobreviviam". (*)
Vemos, assim, entre a família, de um lado e os agnados e gentiles, do outro, um antagonismo profundo. Mas,
no conceito de família, como o formularam os romanos e
como o adotam, os autores modernos, não há nenhum elemento que denuncie esta oposição. Assim, quer a família iure
próprio, quer a família communi. iure (UIp. D. 50,16,195,2)
fundam-se, ambas, na subordinação a uma potestas, efetiva ou simplesmente concebida.
Na concepção dos autores modernos, entre a família
e os agnados não há, como diferença, senão o fato de existir um ascendente vivo, no primeiro caso e, deste ascen( : ) Coui-s de Proit Romain, ITT, § 342, pág. 150, 1876.
C 2 ) I>e Vissher, La Curatelle et I/Interdiction dês Prodigues,
3n Eludes
de Droit .Romain, pág-. 87, Paris, .Rec. Sirey, 1931.
( 3 ) Manuel Elémentaire de Droit Romain, I, pág. 316, Dornat
Monchrestien, Paris, 1947.
( 4 ) Concetti Fondamentali di Diritto Ereditario Romano, l, 51.
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dente ser morto, 110 segundo caso e, mesmo da gens diz
Luzzatto "ser de fato, um grupo parental, modelado sobre
a família'*, C)
Torna-se, portanto, estranho que o testamento destinando-se a manter os princípios da organização familiar,
oponha-se, ao mesmo tempo, aos agnados e gentiles que
são, de acordo com estas doutrinas, formas desenvolvidas
do mesmo princípio da família.
E', sem dúvida notável que, aos direitos dos agnados
e gentiles possa aplicar-se a mesma denominação de pótestas, como ao direito do paterfamílias e ainda é mais notável que esta potestas possa recair sobre as mesmas coisas e pessoas sobre as quais incide a potestas do paterfamílias.
Assim, a lei das XII tábuas conferia aos agnados ou
aos gentiles, poder sobre as mulheres e impúberes (tutela), quando a potestas do pater sobre os mesmos, estivesse extinta:

Gaio, I, 155: quibus testamento quidem tutor
datus non sit, iis ex lege XII tabalarnm adgnati
sunt tutores, qui vocantur legitimi.
da mesma forma, dava-lhes uma potestas sobre o paterfamílias furiosus:

Si furiosus escit, adgnatus gentiliamqne in eo
pecuniaque eius potestas esto (V. 7).
E quando morto o paterfamitias intestado e sem herdeiro
seu, dava a lei aos agnados ou gentiles, o direito de "haverem a família":

Se intestato moritui, cai suus heres nec escit,
adgnatus proximus familiam habeto; si adgnatus
nec escit, gentiles familiam habento (V, 3).
í1)

Per im'ipote,si eulle origine e natura de.lle obbligazioni ro-

mane, pág. 59, Giuffrè, Milano, 1934..,.
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Todas estas disposições subordinam, entretanto, o direito dos agnados e gentiles ao desaparecimento, por morte
ou à incapacidade do paterfamilids e, por isto, quando
morto este, sem herdeiro suus ou testamentário, aparece,
em sua máxima extensão, o direito dos agnados ou gentiles, isto é, o direito de "haver a família" que ficou sem
chefe.
DIFERENÇA ENTRE SUCESSÃO HEREDITÁRIA E "FAMILIAM HÀ-

BENTO", NA LEI DAS xii TÁBUAS. Há portanto, evidente antagonismo, entre o direito dos agnados e gentiles e a família e Scialoja fá-lo ressaltar do próprio texto da lei que,
diz o sábio romanista, "depois de ter falado do suus heres,
muda de linguagem e, ao invés de dizer que, na falta de
herdeiro testameiitário ou suus, os agnados e gentiles
serão herdeiros, declara que os agnados e gentiles haverão
a família".. (O
Acentuando toda a importância desta diferença da linguagem legal, diz, por sua vez Dine Bammate: é notável
e todos os autores põem de manifesto que o texto (das XII
Tábuas) não diga adgnatus proximus heres esto, mas
adgnatus proximus familiam habeto. A precisão da linguagem decenviral é de tal natureza que a expressão não é
certamente fortuita. Mas qual é o seu significado? Habere
designa o simples fato da posse durável... Por consequência, familiam habere significa que a aquisição do direito
estava, intimamente, ligada à manifestação, pelo adquirente,
do seu poder efetivo sobre a coisa que lhe era atribuída". (-)
Assim, a expressão habeto exclui, precisamente, a ideia
de sucessão na família. O significado desta expressão já
havia sido posto em relevo, por Girard, na stipulatio r em
habere licere, na qual, diz o sábio rormanista francês,
"habere tem o sentido não de um direito mas de um
f 12 ) Scialoja, Diritto Ereditário Romano, I, pág. 14.
( ) Dine Bammate, Origine et Nature du Legs sinendi modo,
Pág. 172, llec. Sirey, Paris, 19i7.
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fato" 0) e comparando-a com a fórmula do legado sinendi
modo, na qual o herdeiro está adstrito a sinere habere ou
sinere sumere, põe em evidência o contraste com o significado passivo de sinere, dizendo: "se a fórmula do legado sinendi modo contém o termo sumere, contém também, o termo sinere, que mostra bem o papel inteiramente
passivo do herdeiro". (-)
Neste caso, a aquisição funda-se na exclusiva atividade do adquirente e Bammate, generalizando-a a todas as
formas de aquisição originária, diz que "se o legatário c
o único a agir, isto significa que todas as aquisições têm
um caráter unilateral e consistem, essencialmente, num
ato de apreensão efetiva". (:!)
Era o mesmo fundamento já posto de manifesto por
Jhering na mancipatio, na qual diz o romanista alemão,
"a aquisição da propriedade assenta na atividade do adquirente, na sua apreensão e não no ato de transmissão,
por parte do transmitente" ( 4 ) e é, também, a apreensão,
pelo dquirente, que caracteriza a venda consensual, como
afirma Meylan: "entre a venda consensual e a mancipação
há uma analogia essencial, uma e outra são emptiones,
isto é, em princípio, atos de apreensão (saisie)... e o vocábulo cmere, na velha língua latina, tinha o significado
de accipere - - abemito, cmere, redemptores". (ri)
Há, portanto, uma diferença profunda, abismal, entre
o familiam habere <Jas XII Tábuas, que se funda na apreensão pelos gentiles ou agnados do património familiar e
a sucessão dos herdeiros que consiste, nos termos precisos
de Scialoja, no "sottentrare de una persona nella posizione
giuridica di un'altra che non è piú" ( e ). Por isto mesmo,
( x ) Girarei, Histoire de Ia Garantie (TEviction, in Mélangcs de
Droit 2Romain, II, pág. 07, -Rec. Sirey, Paris, 1923.
( s ) 'Girarei ibid. pág. 69.
( ) Bammatej Legs. sinendi modo, cit. .pág. 194.
(*)Geist, cit. I, § 10, pág. 112.
( w ) Meylan, La Satisdatio secundam mancipium, in Revue de
Droif (1f rançais et étrangor, 1948, vols. 1-2, pág. 34.
( ) Scialoja, Diritto Eréditario, cit. pág. 9.
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a sucessão dos herdeiras, na família, independe de um
ato manifesto, isto é, como diz Alberlário, os ".viu" heredes
são necessariamente herdeiros, independentemente de sua
aceitação da herança", (*)
Sucessão hereditária e aquisição da família são portanto, ideias não somente diversas, mas também opostas.
E' verdade, como recorda Scialoja, que "já em tempo hastante antigo, o caráter primitivo, essencial da hereditas
começara a confundir-se com o de aquisição de todos os
bens" mas, acentua o insigne romanista, "o direito manteve, sempre, firmemente, a distinção". (2)
Na disposição familiam habenlo das XII Tábuas não
há, portanto, esta sucessão de herdeiros. Com esta disposição, a lei dava aos agnados ou aos gentiles, na afirmação categórica de Arangio Ruíz, "a faculdade de apropriarem-se do património". ( ;i )
PLUHALIDADE

DE

TUTORES

K

TUTELA

LEGÍTIMA.

Não

lia-

vendo, como acaba de ver-se, um direito sucessório dos
agnados ou gentiles, torna-se inteiramente insustentável a
concepção corrente de que a tutela agnatícia ou gentílica
se funda na qualidade de herdeiros, destes agnados ou
gentiles.
Cuq já havia salientado o ilogismo desta concepção que
ele dizia ter resultado da assimilação feita, pelos juristas,
de dois institutos diversos. "Ao notarem", diz o eminente
romanista, "que os decenviros atribuíam a tutela aos agnados, ao mesmo tempo que a sucessão ab intestato, estabeleceram o princípio de que no espírito da lei, havia certa
correlação entre a vocação ab intestato e a tutela". (*)
(1) Ancora sulle fonti deirObbligazioni Romane, Seritti di Diritlo Romano, cit. I M, pág. 106, nota 4.
( 2 ) Scialoja, II testamento di Acca Larenlia -- Studi Giuriclici,
Ií, Dir. Rom. 2.a parte -- Anon, Rom. Edit., 1934.
( 3 ) iLstituzioni, cit. pág. 513.
( 4 ) Cuq. Institutions juridiques, cit. pág. 311.
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Gaio diz-nos, também, a respeito desta interpretação
dos jurisconsultos:

Gaio, Inst. I. 165: Eo enim ipso, quod hereditates libertorum libertarumque, si intestati decessissent, jusserat lex ad patronos liberosque eorurn
pertinere, crediderunt ue.teres uoluisse legem etiam
tutelas ad eos pertinere quia et agnatos cfiws ad
hereditatem uocauit, eosdem et tutores esse jusserat .
Mas tanto como na "apropriação da família", também
a tutela dos aguados ou gentiles funda-se num direito
próprio. Ela "incumbia a todos os aguados de grau idêntico", diz Lecomte ( ] ) ou a todos os gentiles:

Gaio, D. 26,4,9: Et si eodem grada sint, ornnes
tutelam nauciscuntur.
Paulo, D. 26,4,8: Si reliquc.ro filium impuberum et fratrem et nepolem ex alio, constai utrosque esse tutores si perfectae aetatis sunt, quia
eodem gradu sunt.
Nenhum dos aguados de um mesmo grau, nenhum dos
gentiles podia, por isto, ser cxcluido da tutela: "o tutor
legítimo", diz Solazzi, "durante todo o período do direito
clássico, não podia ser removido" ( 2 ) e o "regime de excusas só foi extendido à tutela legítima", diz o mesmo autor,
"pela legislação helenizante de Constantino" ( 3 ). "A tutela tornava-se, então obrigatória, quando legítima", conclui Lecomte. ( 4 )
A pluralidade de tutores não é, portanto, um fato meramente ocasional, como a pluralidade de herdeiros mas,
C 1 ) Lecomte, La Pluralité dês tuteurs en Droit Romain, pág. 17,
Rec. Sirey. Paris, 1928.
C 2 ) Solazzi, Artigo "Tutela", in Nuovo Digesto Italiano, vol. XII,
pág. 576.
( 3 ) Solazzi, ibid.
( 4 ) Lecomte, La Pluralité de tuteurs, cit. pág. 5.
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ao contrário, é inerente à tutela legítima e funda-se numa
necessidade jurídica. Assim, Cícero afirma, categoricamente:

Nilul enim potest de tutela legitima sine omnium tutorum auctoritate deminui (Pró Flacco, 34).
e, da mesma forma, Ulpiano:
Reg. X7, 26: si piares sint tutores, omnes in
omni ré debent auctoritatem accomodare.
A tutela legítima requer, assim, necessariamente, forçosamente, a ação conjunta de todos os aguados de um
mesmo grau ou de todos os genliles e, embora, em época
histórica, estes aguados ou gentiles vivessem separados,
em suas diversas famílias e fossem, por conseguinte absolutamente independentes, uns dos outros, consideravam-se,
contudo, para os efeitos da tutela, como uma coletivitlade,
um cor pus. Eis porque tinham de agir em grupo, como
num "coro": omnes debent auctoritatem accomodare; nihil
potest... sine omniiun tutorum auctoritate...
Este caráter coletivo, grupai resulta da própria qualidade de gentilis. E* em virtude desta qualidade que nenhum aguado ou gentilis pode ser excluído da tutela; nenhum deles pode excusar-se a ela e, mesmo cedendo-a, permanece o agnado ou gentilis como a fonte do direito que,
por isto, se extingue em mãos do cessitius, por morte, natural ou civil (capitis diminutio) do cedente e reflui, para
o cedente, por morte natural ou civil do cessitius:

Gaio, Inst. I, 169: Is autem cui ceditur tutela,
cessitius tutor uocatiir. 170. Quo mortuo, aut capite diminuto, reuertitur ad eum tutorem tutela
qui cessit. Ipse quoque qui cessit, si mortuus aut
capite diminutos si t, a cessilio tutela discedit, el
reuertitur ad eum, qui post eum, qui cesserat, secundum gradam in tutela habnerit.
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O direito dos agnados ou gentiles é, assim, inseparável
de cada um deles, isto c, comum, indivisível. E* esta indivisibilidade que torna impossível a cessão da tutela entre
tutores legítimos, pois cada uni deles é titular de todo o
direito e este é, evidentemente, o único sentido possível do
Frag. do Sinai, n. 18:

Legitimas non potest legitimo alii in iure ce~
dere tutelam, neque enim consentaneum est, eandcm et legitimam et cessitius. 0)
Deste regime de indivisibilidade de direito e de inseparabilidade entre os gentiles e agnados é que resulta, portanto, a pluralidade de tutores, na tutela legítima. Esta
pluralidade não é, assim, mera consequência, da existência de fato de vários indivíduos, mas de uma necessidade
j u r í d i c a . O tutor legítimo ó um agnado ou um gentilis,
isto é, por definição, o membro de um grupo. Ele só existe
em função deste grupo, no qual ele próprio se confunde,
com os demais membros, tornando-se, por isto, sua personalidade indistinta c irrelevante, para o direito ou, para
usar a expressão "fungível".
Os atos do tutor legítimo são, assim, atos do grupo (ex
commani gesta: D. 27,3,1,13) e têm alcance e efeito sobre
todo o grupo ou qualquer dos seus membros (aliquid ex
ordine facit et ideo ceteris prodest, D. 42,5,12,pr.) segundo
o princípio admiravelmente exposto por Lauria: "o magistrado, o sacerdote ou o tutor que compõe o colégio é
investido da totalidade dos poderes indivisíveis c da competência de cada um, donde resulta, por exemplo: que ó
impossível o fracionamento da tutela, entre os tutores e
que o regime originário das obrigações é a solidariedade
ativa e passiva, analogamente ao da vindicta, em virtude
do qual ao ofendido cabe vingar a ofensa sobre qualquer
do grupo do ofensor". ( 3 )
1

f ) Girarei, Textes de Droit Rom., pág. 615.
(2) Jus civile, ius llonororium, in Scritti Ferrini, cit. pág. 020.
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E' assim evidente que, nos atos dos agnados ou dos
gentiles, "a solidariedade se presume". Verifica-se, portanto, justamente o oposto do que ocorre em relação aos
atos dos paires famílias, nos quais "a solidariedade não se
presume".
Com efeito, o fundamento mesmo da família é a divisibilidade. A condição do homem sni iaris implica, necessariamente, na sua existência isolada e, consequentemente, na partilha que é, assim, da essência da família.
A indivisão, neste terreno é mero acidente. "Acidente normal, inevitável, periódico", como diz Michon (') mas mesmo assim, acidente, simples estado transitório, que precede a divisão, pois "a sucessão hereditária", diz Abertário, "ê precisamente, a causa típica geradora da figura
de obrigações divisíveis, em virtude do preceito das XII
Tábuas, segundo o qual os créditos e os débitos se dividem,
ipso iure, entre os herdeiros". ( 2 )
A COMUNHÃO GENTÍLICA E A AQUISIÇÃO DA FAMÍLIA. Da inseparabilidade entre os gentiles e da indivisibilidade dos
seus direitos resulta, necessariamente que, quando na
forma da disposição das XII Tábuas, eles adquirem a família (familiam habento), esta muda, inteiramente, de regime jurídico.
Com efeito, sob a poiestas do pater, a família constitui um objeto próprio, pessoal, do pater famílias, isto é,
sua rés, mas passando para o poder dos agnados ou genliles, transforma-se ela em objeto comum, de todos estes
agnados ou gentiles, isto é, rés conununis, que se define
com as palavras de Marciano: D. 1,8,6,1) nec singolornm pró
parte intellegitar, sed universitatis, definição que Pietzcker
esclarece, dizendo que Marciano "quer distinguir as rés
universitatis das rés síngaloram que se encontram na propriedade dos indivíduos, isto é, ele entende as rés ciai latis
( ] ) Michon, Autor dês Origino.? Legal PS cio 1'Agnation Externe,
in Mélímges Cornil, TI, pág. 115.
(-) Albcrtario, Qbbligazioni Solidali, cit. pág. 10.
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como uma classe de coisas idênticas às rés omninm communes" (') e Albertario, no seu estilo terso e preciso, confirma este sentido, dizendo: "para Marciano, uma rés é
uniucmitatis, quando é de todos os membros da ciuitas,
isto é, quando é rés communis de todos os ciues". ( 2 )
Da regra das XII Tábuas não resulta, consequenteniente, a divisão da família entre os agnados ou os gentiles, individualmente, pró parte, como parecia a Schirmer (;;) resultar do emprego da expressão gentiles invés
de gens, na lei das XII Tábuas, mas é justamente na expressão gentiles como mostra Perozzi que assenta a comunhão.
"Na falta de agnados", diz o sábio romanista italiano, "a lei
chama os geniiles, mas não os chama individualmente,
como se tem afirmado e, sim, em grupo: gentiles indica
a gens, como munícipes o municípium"L ( 4 )
Com efeito, a gens, como o município não representavam conceitos diversos da coletividade dos indivíduos
que os compunham. "Para os juristas romanos", diz Eliachevitch, "a cidade não é uma unidade abstraía, mas o
conjunto concreto dos cidadãos" ( 5 ). A ideia de uma pessoa jurídica como sujeito de direito, diverso e independente dos seus próprios membros, era absolutamente es(*) Pietzcker, E. Bie Juristische Natur der .Rés Publicae, pág. 10,
Hamburgo, Druck J. F. Richter, 1886.
( 2 ) Albertario, Corpus e Universitas nella designazione delia
Pieirsona Gduriddca, in Studi di Dliritto Romano, I, pág. 113, in f.
Giuffrè, Milano, 1933.
( 3 ) Schirmer diz textualmente (Roemisches Erbrechl. § 10,
pág\ 139, Verlag Barth. Leipzig, 1863) : "wir sind aus der Fassung der
betreffenden Stelle in den XII Tafeln hoechstens etwa das abzunehmen i m Stande, dass die Erbschaft den einzelnen Gentiles, nicht aber
der gens .ais solcher zufiel.
( 4 ) Perozzi, Ifitituzioni di Diritto Romano, 2.a ed. pág. 581, in f.
( 5 ) Eliachevitch, B., La Personnalité Juridique en Droit Prive
Romain, pág. 185, Paris, Rec. Sirey, 1942.

tranha à concepção originária dos romanos (L) e permaneceu estranha a todo o direito clássico. ( 2 )
Da pluralidade inerente ao conceito de municipium
como de gens resultava, necessariamente, a indivisibilidade
do património. "A concepção dos juristas, a este respeito",
diz ainda Eliachevitch, "não deixa dúvidas. A cidade é
uma pluralidade e, por consequência, em matéria patrimonial, uma comunhão. Os juristas expõem esta ideia,
expressis uerbis. Designações como pecunia communis municipum, arca communis, servus communis miinícipum não
podem ter outro sentido". ( 3 )
Por seu lado, Albertario faz a demonstração exuberante do sentido desta linguagem legal, como resulta patente dos textos. Assim, diz ele: "não somente a rés ciuitatis é rés communis, isto é, omnium ciuium e, assim, o
seruus ciuitatis é o seruns communis dos membros que
a compõem, mas também e, sobretudo, merece assinalai>se
uma circunstância que não escapou, recentemente, à atenta
observação de Perozzi, embora não lhe tenha ele dado
todo o valor ou antes, não lhe tenha dado, erroneamente,
valor: os romanos preferem dizer munícipes invés de municipium, ciues, invés de ciuitas. Com efeito, dizem munícipes... ad agendum dent adorem (D. 3,4,2); sicut municipum nomine actionem praetor dedit ita et aduersus eos
iustissime edicendum putauit (D. 3,4,7,pr.): um texto
(D. 43,16,4), como vimos, fala de deiectio nomine municipum e adverte in munícipes interdictum reddendum; em
outro texto, (D. 4,3,15,1) encontra-se an in munícipes de
(1)
Jhering, Gês t, cit. III, § 61, pág. 357.
( 2 ) Albertario, Gorpus e Universitas nella designazione delia
Persona Giuridica -- Studi di Diritto Romano, I, pág. 99: "nelFetà
clássica il termine corpus noa è usato a indicare come indica poi
nelPetà successiva, una persona fittizia, cioè u n soggetto giuridico
diverso e indipendente dai membri che Io compongono. Corpus esprime Ia collettività dei membri: sia nelle fonti letterarie, sia nelle
íonti 8giuridiche.
( ) Eliachevitch, La Person. Jurid,, cit. pág. 189.
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dolo detur actio dnbitatiir; um outro (D. 10,4,7,3) dispõe:
item munícipes ad exhibendum conueniri possunt". ( l )
Esta circunstância não havia, aliás escapado ao génio
de Jhering, que a faz, também ressaltar, dizendo: "designam-se as corporações pelos nomes dos seus membros:
gentiles f chies, munícipes, socii uectigalium publicorum,
publicam, coloni decurioncs, uirgines uestates, sacerdotes.
Os bens das corporações são também, designados como bens
dos membros das mesmas, por exemplo: agri uirginum
ucsialium (Hygiuus, ed. Lachinann, grommatici veteres,
s. 117), proprietates ad colonos pertinent (Aggenus, ibid.
pág. 80); quorum municipnm) omnes facultate.s... locaque communia (Cie. ad. fam. XIII, 11); o mesmo fazem os
juristas, por exemplo: L. 41, de a.r.d (41,1) cíuium non
esse... luendi cwe.s; L. 7,22, quod cai (3,4)... cnm ius
omnium in unum reciderit; L. 1,2, ibid. quod eorum commune erit; 11,1, quod ui (43,24)... rés eorum; e nas leis:
assim, por exemplo: Tab. Malac. c. 60: praedes in comune
municipium dato; pecuniam communem eorum saluam iis
f ore" ( 2 ) . Daí porque, com admirável precisão pôde também ele estabelecer a diferença entre a comunhão da gens
e a propriedade individual, dizendo: "as coisas da gens
pertencem à totalidade dos gentiles. Este direito diferencia-se do direito do indivíduo, como tal, porque não é exclusivo, mas pertence-lhe, em comum, indiviso, com todos
os membros do grupo". ( 3 )
A indivisibilidade e a solidariedade gentílicas que se
verificam em relação à tutela, verifica-se, assim, também,
em relação ao direito de se apropriarem da família e
constituem, portanto, um direito próprio, peculiar à organização gentílica. A contradição que Scialoja observou
na linguagem das XII Tábuas corresponde assim a uma
oposição profunda entre dois regimes jurídicos: o fami( J2)
C:i )
()

Corpos e Universitas, cit. Scrit. I, .pág. 114.
Geiet, cit, III, § 61, pág. 358, nota 468).
Geist, cit. I, pág. 302,
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liam habento das XII Tábuas significa, a "absorção" da
família, na comunhão dos agnàdos ou gentiles.
A EXISTÊNCIA DO PATER E SUA OPOSIÇÃO À COMUHNÃO AGXA-

TÍCIA ou GENTÍLICA. A condição para o estabelecimento da
comunhão entre os aguados ou os gentiles c, segundo a
própria linguagem legal, a inexistência do paterfamílias,
isto é, sua morte iniestata, sem herdeiro suus: si intestato
moritur, ctii snus heres nec escit. Enquanto existe o paterfamilias, existe, portanto, a família, isolada, distinta, divisa e dependente, exclusivamente, dele, como simples consequência da existência jurídica do pater: "a família inteira não existe civilmente", diz Maynz, "senão na pessoa
do seu chefe", í1)
Ao direito dos agnàdos ou gentiles opõe, assim, a lei,
positivamente, o direito do pater famílias. Mas patcrfa»
milias é, também o pupilo:

U l piano, D. 50,16,195,2: et pupillum pairemfamilias appellamus.

Como pupilo (impúbere, infans) fica ele sob a potestas dos aguados ou dos gentiles, mas como indivíduo
suae potestatis, é ele único e exclusivo senhor (paler) de
sua família que, como tal, permanece estranha à comunhão.
A família do pupilo, seus direitos e seu património
que, só dele dependem e só a ele podem referir-se, destacam-se por isto, nitidamente, dos bens comuns, isto é, dos
bens da comunhão gentílica ou agnatícia e são, por consequência, em relação aos tutores legítimos (agnàdos ou gentiles), objeto de um direito alheio.
O exercício da potestas do tutor não aniquila a pessoa
do pupilo, isto é, sua condição de suae potestatis e esta
qualidade bastava, juridicamente, para manter a rés (família) do pupilo, separada, distinta, inconfundível com a
fés comunis que caracterizava a comunhão. E* que, sendo
C 1 ) Broit Rom,, cit. Hl, § 302, pág. 4.
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estranhas à comunhão ou à organização gentílica, as categorias de sui iuris e alieni iuris, o exercício da tutela legítima não podia modificar o status do pupilo. Assim,
qualquer que fosse a extensão dos atos do tutor, o seu
poder pressupunha, sempre, necessariamente, a existência
do pupilo. O tutor interpõe sua autoridade nos atos do
pupilo, mas c este quem se obriga, quem adquire, quemaliena.

Julianas, D. 26,8,13: Impúberes tutore auclore
obligantur, etiamsi taceant: nam cum pecuniam
mutuam acceperint, quamvis nihil dicant, auctoritate tutoris interposita tenentiir.
Esta separação entre o tutor e o pupilo é nítida e perfeita, mesmo quando o poder do tutor tem sua maior amplitude. A posição do tutor "é, em sua origem e, por muito
tempo, dominical", diz Voei (*) e Scialoja esclarece que
ela "não é, originariamente, de simples integração da capacidade do débil, mas é uma posição predominante, de
modo absoluto" (-). Por sua vez, acrescenta Kuebler que
"o tutor que administra está domini loco" ( 3 ) . Contudo,
esta posição domini loco deixa subsistir a rés pupilaria:

Juliano, D. 41,4,7,2: nam tutor in ré pnpilari,
t une domini loco habetur...
Ulpiano, D. 26,7,9: quotiens tutor pecuniam
pupilarem faenori dat, slipulaiio hoc ordine facienda..
A separação está aí evidente e expressa. Dispondo do
património, o tutor não dispõe de sua rés mas da rés pnpilaris. Ele está loco domini ou vice domini (D. 47,2,57(56) 4;
I>. 50,17,157,pr.), mas não é dominas e desta diferença det 1 ) La Dottrina Romana dei Contralto, pág. 180. G i u f f r ò , Milano, 194'G.
( 2 ) Diritto Eredit. <Rom., cit. I, 20.
( n ) Die Vormundsch. Gewalt, Studi Bestei, cit. I, póg. 81.

;

corre, também, uma profunda diferença entre os seus atos
relativos às coisas do seu património (sua rés) e às do património do pupilo (rés pupilaris):
Ulpiano, D. 41,1,35: Si procurator meus vel
tutor pupilli rem suam quasi meam vel pupilli
alii tradiderint, non recessit ab eis dominium et
null aest alienatis quia nemo erram rem suam
amittit.
Desta separação nítida e perfeita, entre o património
do pupilo e o do tutor, decorre, também, distinção igualmente nítida e perfeita entre o poder dos agnados ou gentiles, sobre a pessoa impúbere e o direito de dispor da
rés pupillaris. Esta distinção é acentuada pela lei das XII
Tábuas, ao conferir a actio rationibus distrahendis, destinada, segundo demonstrou Solazzi í1) a retirar ao tutor
legítimo, a administração do património pupilar, isto é, a
privá-lo desta administração.
Assim, os tutores legítimos, isto é, os agnados ou gentiles, embora não pudessem ser excluídos da tutela, podiam
ser excluídos da admiinistração da rés. A tutela era um
direito que lhes não podia ser negado, em virtude da sua
qualidade de agnado ou gentilis mas, embora este direito
implicasse na faculdade de dispor da rés pupilaris, esta
disposição não era, evidentemente, da essência do direito
e podia, assim, como resulta da natureza da actio rationibus distrahendis ser negada ao tutor.
í 1 ) 'Gabe a Sola-zzi, o mérito extraordinário de ter mostrado a
natureza e os fins da a. rationibus distrahendis. Não nos foi dado
ler o notável trabalho do autor, sob este título, a respeito de cuja
tese diz Arangio Ruiz (Istit., cit pág. 496, n.° S) : "a tese (de Solazzi),
segundo a qual a a. rationibus distrahendis, podia ser intentada,
melhor, intentava-se normalmente (exclusivamente?) durante a impuberdade, é confirmada, na minha opinião pelo próprio nome rationibus distrahendis, como familiae, erciscundae communi dividundo,
ad exhibendum,: denominações que exprimem, não o fundamento da
ação mas sua finalidade prática. Esta é, no caso, distrahere rationes,
isto é, retirar ao tutor, os registri da adminiistração pupilar".

— 50 —

51 —

A tutela e a gestão patrimonial aparecem então, completamente separadas, assentando. em princípios opostos
e revelando mais um aspecto da contradição entre os gentiles e agnados, de um lado e a família, do outro.
CAPACIDADE JURÍDICA E CAPACIDADE DE AGIR.

A existência

de direitos ou do património do pupilo é unia consequência da constituição da família. Esta criou, na verdade,
uma espécie de direitos que aderem ao indivíduo, pelo
simples fato deste não estar sujeito ao poder (potestas)
paterno. E, então, qualquer que seja sua idade ou seu sexo,
o indivíduo é sujeito de direitos - - siií iuris. Sob este aspecto não há diferença entre o infans e o homo secnndae
aetatis nem entre o homem e a mulher.
Mas criando a capacidade de ter direitos, independentemente de idade ou sexo, criava também a família uma
contradição com a capacidade de realizar atos válidos perante a sociedade, porque dependentes de idade ou sexo.
Assim, o impúbere e a mulher, senhores de direito, não
podiam praticar os atos de disposição implícitos no conceito desta senhoria: sui quemquam ouris et retinendi et
demitendi esse dominnm (Cie. Pró Balbo, c. 13). O direito
pertencia ao indivíduo mas a atividade deste era prescrita
pela sociedade: omníum tamen harum et interpretandae
scientiae et actiones apud collegium pontificam erant, ex
quibus constitnebantur quis, qiioquo anno preaeesset privatis (Pomp. D. 1,2,2,6),
Esta dupla forma de capacidade resultante da constituição da família, mostra a origem da contradição entre os
direitos dos impúberes e da mulher e a potestas do tutor
e dá razão, ainda que por motivos diversos, à afirmação
de Betti, de que "originariamente, a incapacidade do impúbere e da mulher não devia ser simples incapacidade
de agir mas, verdadeira incapacidade de direito, isto é,
eles não só eram incapazes de exercer, mas também de
ter direitos". C)
Instituzioni, cit. pág. 67, § 39.

Numa sociedade fundada sobre a comunhão, a existência de direitos patrimoniais das mulheres ou dos impúberes não pode verificar-se e Levy Bruhl assim conclui,
com base 110 consortium: "desde que não há propriedade
individual, dentro do grupo, não se poderá falar de uma
verdadeira tutela sobre os impúberes deixados por um
consors, mas apenas da guarda de suas pessoas e de seus interesses, exercida pelos consortes sobreviventes", p)

0)

Lê Con-sortium artificiei, in Nouvolles Eludes, oit. pág. 54.
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AUSÊNCIA DE "PATER" NA CONSTITUIÇÃO GENTÍLICA. - - IDENDIDADE ENTRE GENTILES E AGNADOS. - - A DIVISÃO (FAMÍLIA) E A INDIVISÃO (GENS) NA LEI DAS XH TÁBUAS:
o "CONSORTIITM".
AUSÊNCIA

DE

PATER

NA

CONSTITUIÇÃO

GENTÍLICA.

O

que

caracteriza os gentiles é a absoluta igualdade entre os indivíduos. A qualidade de gentilis é, assim, título bastante,
para conferir ao indivíduo todos os direito de participação
na sociedade e a perda destes direito só poderá decorrer da
exclusão do indivíduo da comunhão social.
Esta igualdade inerente à constituição gentílica exclui, portanto, a possibilidade de existir, no grupo, um indivíduo, com poder sobre o outro ou outros, isto é, exclui
a existência de um pater e, com efeito, Mommsen nos diz
que "os gentiles não eram, em geral, denominados patres". 0)
Mesmo quando investido da qualidade de chefe, não
se tornava o indivíduo pater, pois, diz Jhering ( 2 ) "as relações entre os gentiles não se alteram pelo fato de um
deles ser escolhido para chefe. Afora as funções militares, das quais tira o seu nome (decurio), nada tem ele que
comandar, mas tem, somente que dirigir os negócios da
gens e, em nome dela, oferecer o sacrifício".
A denominação de pater não era, portanto, empregada
para distinguir o chefe da gens e Frezza, em admirável
'*}
;*)

Droit Publ. Rom., cit. VI, I, pág. 14.
Gelst, cit. I, pág. 189.

análise, demonstra o fato, dizendo: "é interessante notar
que, quem quer que tenha sido o chefe da expedição dos
Fábios, as fontes não o apresentam como pater gentis...
Ele é princeps gentis, mas não pater gentis e princeps, não
pater da própria gens é, também, designado, aquele Attus
Clausus que está à frente da gens Claudia, na sua transmigração, para Roma, procedente dos vizinhos Sabinos
(Suet. Tit. 1). Merece, pois, relevo, que nos únicos dois
casos em que estamos diretamente informados, pelas fontes, de acontecimentos históricos relativos a uma gens inteira, não nos apareça a figura do pater que, na concepção
de Bonfante, constitui o centro mesmo, tanto da família
como da gens". 0)
O ponto fundamental do antagonismo está, como se vê,
na existência ou não existência do pater. Este é o elemento
fundamental da família e é o seu caráter distintivo. Mas
da sua existência na família, decorre a sujeição dos outros
elementos da família, isto é, a redução destes à condição
de alieni iuris.
A inexistência do pater na gens torna, assim, absolutamente estranha a esta, a desegualdade existente na família e explica a igualdade de direitos fundamental à
gens.
IDENTIDADE ENTRE GENTILES E AGNADOS. E* sobremaneira
notável que a ausência de pater assinalada na gens, também se verifique em relação aos agnados. Com efeito, na
definição de Ulpiano, os agnados ou a família communi
iure, consistia dos indivíduos que estariam sujeitos à mesma
potestas, se o pater famílias comum ainda vivesse. Ao conceito de agnação era, assim, essencial, a ausência do pater.
E' portanto, um conceito que aproxima, de maneira
extraordinária, os agnados dos gentiles e parece indicar
que, assim como uns e outros se identificam nas funções
C 1 ) Frezza, Intorno alia Leggenda dei Fabi ai Cr em era — ScriUi
Ferrini, cit., pág. 300.
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e nos direitos, lambem se identificam na organização e no
grupo a que pertencem.
Be fato, há paralelismo constante, entre aguados e gentiles e estes como aqueles mantêem-se 110 mesmo antagonismo com a familia. Onde há, por isso, um direito dos
gentiles, é certo haver o mesmo direito, correspondente
aos agnados e onde se estatui o direito destes, igual direito corresponde também aos gentiles. Foi, justamente
baseados neste paralelismo constante que os romanistas
deduziram a existência da tutela gentílica, ainda quando
as fontes só se referiam aos agnados e a dedução foi, brilhantemente, confirmada pela Laudatio Thuria (Cf. Girard,
Textes, pág. 813) .
Da mesma forma há, na expressão ngnado o mesmo
sentido coletivo da expressão gentiles. Este resulta bastante evidente, não só do termo cor pus com que Ulpiano
designa a familia commni iure (D.50,16,195,2) mas e sobretudo da disposição lex regia atribuída a Numa: I, 12:
Si quis imprudens occidisset hominem, pró capite occisi, adgnatis chis in concione offeret arietem. (Girard, Textes, pág. 8).
Esta identidade de funções e a unidade de conceito dos
agnados e gentiles justificam a conclusão de uma identidade de grupo. E este não poderá ser senão a gens. Assim
se explicaria porque, tendo a gens existência comprovada
na tradição histórica do povo romano, como um dos grupos de que se compunham as tribus que fundaram a cidade, não há, entretanto, notícia de nenhum grupo que
corresponda aos agnados.
Bonfante julgou ter surpreendido um grupo desta espécie, do qual diz: "a quem bem observar, apresentam-se,
na sociedade romana, entre a gens e a familia, os traços
de um organismo decadente, o grupo dos agnados" f 1 ).
Rés Mancipi, nec Mancipi, in Scritti Gíuridici, II, pág 289.
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Mas, alhures, diz o sábio romanista: "os grupos mais restritos da primitiva estirpe latina, eram a gens e a familia" O e definindo a gens, assim discorre "esta devia originariamente, constituir-se de todo o corpo agnácio, isto é,
do grupo no qual o antepassado presumido é extinto, mas
conhecido, grupo este que, na era romana, não sem influência direta do Estado, dissolveu-se nas famílias do
tipo romano clássico". ( 2 )
Aí se identificam, sem dúvida alguma, a gens e o
grupo agnatício e Betti, que adota o ponto de vista de
Bonfante, faz esta identificação de modo expresso, dizendo: "quanto mais se recua às origens precívicas, tanto
mais o grupo agnat"cio parece coincidir com a gens''. (*•)
Para Monier, "entre a gens e a domus, tinha tomado
lugar um grupo intermediário de agnados, composto de
todos aqueles que podiam remontar a um antepassado comum e provar os laços de parentesco que os uniam" ( 4 ). E'
justamente o inverso da concepção de Bonfante, para quem
o grupo de agnados fora anterior à família clássica, a qual
resultara da decomposição daquele.
Mas neste grupo intermediário de agnados, verifica-se
a mesma ausência do pater que era, apenas recordado, para
"provar o parentesco".
E* evidente, assim, que todas as formas de organização, diversas da família, se caracterizam por esta ausência
de pater e isto é, igualmente certo, em relação ao grupo
agnatício de Bonfante, apesar deste dizer que, à morte do
pater, o sucessor ou o "hercs devia ser investido da manus
sobre todos os membros do grupo" ( ] ) . Mas ao próprio
Bonfante não escapava a profunda diferença entre a manus
do pater e a do heres. E, com efeito, diz-nos o eminente
C1)
dici, I,2
C)
C3)
pág. 49.
( 5c )
()

L'Origine deli Eereditas e dei Legata, — Scritti Giuripág. 110.
L'origine deirHereditas, cit., .Scrit., pág. 110.
Istituzioni di Diritto Romano, reistampa delia 2.a ed. í,
Ant. Milano, Ed. Padua, 1947.
Manuel Elcm. d'Droit Romain, cit. I, pág. 2-4-8.
L'org. delTHered. e dei Leg. Scrit, Giur. I, 110.
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romanista: "vivo o ascendente comum, este é soberano e,
neste caso, o grupo coincide com a família romana...
Em caso contrário, a designação natural sofre oscilações
singulares e ilustrativas. O chefe do grupo poderá, então,
ser o primogénito ou o mais velho da linha primogénita,
mas poderá, também, ser o irmão do defunto ou o tio do
primogénito, principalmente se este for ainda criança e,
por morte do tio, poderá suceder o neto prifogênito". (L)
Esta oscilação ou indeterniínação, como resulta das
palavras de Bonfante, tornam manifesto que a manas do
heres depende de um critério de escolha e, qualquer que
seja este critério, ela já não é inerente ou melhor, já não
constitui um direito do próprio indivíduo. Faltam-lhe, por
consequência, todos os elementos que definem a manas ou
potestas do pater.
Com isto fica excluída, definitivamente, a hipótese de
sujeição do grupo, como se verifica na família e, ao mesmo
tempo que se constata esta profunda diferença entre os
agnados e a família, manifesta-se, também, claramente, a
sua identidade com os gentiles e o próprio Bonfante não
só reconheceu, implicitamente, esta identidade, como também manifestou expressamente, a "crença de que a gens e
a família nada tivessem a ver, uma com a outra". ( 2 )

miliar, quer inter vivos, quer causa mortis: alienar bens,
contrair obrigações, dispor legados".
Este poder de dispor, autonomamente (autos nómos
— sui luns) do que é seu, é consequência direta e necessária da separação e divisão das famílias, entre os indivíduos, conforme o princípio: singulis singnlas famílias que
as XII Tábuas sancionam, ao criarem a actio familiae erciscundae, pela qual se dividem as coisas do património e
ao disporem sobre a dvisão dos débitos e créditos hereditários:

A DIVISÃO (FAMÍLIA) E A INDIVISÃO (GENS) NA LEI DAS XH
TÁBUAS : o CONSORTIUM. A presença ou ausência do pater
que constitui a diferença fundamental entre as duas formas de organização: a gens e a família está na base dos
antagonismos que a todos os momentos se nos deparam nas
instituições jurídicas dos romanos.
E' o pater quem cria a família, isto é, coisas ou pessoas
que só dele dependem, só a ele pertencem e das quais, por
isto, só ele pode dispor. "Só o patê r famílias", diz Betti ( 3 ),
"pode realizar atos de disposição sobre o património faí 12 )
( )
(a)

Rés Mane. nec Mane. Scrit. Giurid, II, pág.
Rés Mane. nec Mane. Scrit. II, pág. 280.
letituzioni, l, § 33, pág. 56.

Gaio. D. 10,2,1: Haec actio (familiae éreiscundae) proficiscitur e lege dnodecim tabularam.
Gord. C. 3,36,6: Ea qiiae in nominibns sunt...
ipso iure in portionibus hereditariis ex lege XII
Tab. diuisa sunt. (Cf. C. 2,3,26).
ao conferirem o poder mais extenso de dispor e obrigar-se:
Tab, VI, I : Cum nexum fadei mancipiumque,
uti língua nuncupassit, ita ius esto.
assim como o de dispor legados e constituir tutela:
Tab, V. 3: Uti legassit super pecunia tutelaue
suae reit ita ius esto.
Estas disposições derrogam aos princípios da comunhão e dissolvem, irremediavelmente» os vínculos da solidariedade gentílica ou agnatícia. A constituição da família
acarreta, portanto, fatal, inelutàvelmente, o desaparecimento das próprias bases da organização gentílica e isto
explica porque, em época histórica, quando o paterfamilias
se tornara o elemento fundamental da sociedade romana,
não mais existia a gens.
A divisão é, assim, inerente à constituição familiar e
está, expressamente preceituada na lei das XII Tábuas.
Dos dispositivos desta, que visam, assim, claramente a di-
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visão, não poderia resultar o efeito diametralmente contrário, isto é, a indivisão. E, entretanto é esta a conclusão aceita pela doutrina romanista moderna, segundo a
qual, ao tempo das XII Tábuas, a morte do paterfamílias
determinava a indivisão do património entre os herdeiros
(sui heredes), conforme a descrição do consortinm revelada pelos novos fragmentos de Gaio:

Gaio, III, 154 (P. S. L 1182): Olim ením mortuo patre famílias, inler suos heredes quaedam
erat legitima simul et natnralis sociaetas, quac
appellabatur erctum non citam, id est domininm
non divisam. (l)
Pela constituição do consortinm, ainda de acordo com
a exposição de Gaio, todos os consortes tinham direitos
sobre a totalitadade do património, de sorte que, cada um
podia, validamente, exercer atos de disposição da coisa
comum:

In hac autem soiaetate fratriuim ceterorumve
qui ad exemplnm fratrmun suoriim coierint, illud
propriiun (i) erat (uiinns) quod vel unus ex sociis
communem servnm manumittendo liberam faciebat et item unus rem communem maneipando...
Monier diz então que "os bens indivisos pertencem, por
inteiro, a cada um dos consortes" ( 2 ) e Levy Bruhl tira,
daí, a conclusão necessária que "a morte de um consors
não tem influência sobre a existência do consortium" e
ainda "que nesta hipótese não há, verdadeiramente, sucessão, podendo-se, quando muito, falar de direito de
acrescer". ( 3 )
1

t)
pág. 5.
( 23 )
( )
cit. pág.

Monier, Lês Nouv. Fragm. de Gaius, P. S. I, 1.182, cit.
Monier, ibid., pág. 25.
Levy Bruhl, Lê Cons. Artif. du nouv. Gaius, cit. Etudes,
53.
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Mas se o consortium suprime a sucessão, torna, igualmente, inexistentes os princípios da divisão, tanto dos créditos e débitos quanto do património, conforme as disposições das XII Tábuas e derroga aos princípios da independência dos indivíduos tornados suí iuris, à morte do paterfamilias.
Esta contradição brutal com a lei das XII Tábuas, procura Levy Bruhl atenuar, dizendo que "o consortium é
uma instituição anormal e que a situação mais frequente
é a da partilha" ou que "o consortium não se fornia senão
de maneira esporádica e excepcional, í1)
Mas neste caso o consortium deixa de ser a "indivisão
hereditária, resultante, de pleno direito, da morte do pater"
na expressão de Gaudemet ( 2 ) . Tornar-se-á, ao contrário,
uma forma de comunhão que "só poderá constituir-se, "se
os sui o desejarem", como afirma Voei (;i) ou então, como
diz Betti, fundada na "faculdade reservada aos sui, de conservarem indiviso o património familiar". ( 4 ), "atenuando
aos princípios da divisão, de acordo com o costume dos
consanguíneos", na explicação de Arangio Ruiz. ( 5 )
Nestas explicações, faz-se assentar o fundamento do
consortium no interesse ou na vontade do indivíduo, de
permanecer ou não, unido no consortium. Mas neste caso,
é a divisão que é inerente à sucessão, forme-se ou não se
forme o consortium pois, desde que se afirme, como faz
Giffard, que "os sui concorrem em partes iguais, se não
preferem permanecer em comunhão" ( c ), afirma-se implicitamente que a herança é divisível, partilhável e a indivisão, mero estado de fato, isto é, com as palavras de Gaudemet, "a comunhão só poderá existir, enquanto os sui se
abstiverem de provocar a partilha". ( 7 )
(1) Ibid. 60.
( 32 ) Gaudemet, Eludes sur Findivision, cit. pág. 14.
( 4 ) Voei, La Dotrina dei Contrato, cit. pág. 226.
( 5 ) Betti, Instit. cit. § 29, pág. 49.
( c ) Arangio 'Ruiz, Istit. 427.
( 7 ) 'Giffard, Précis de Droit Rom. I, pág. 431, 3.a ed. 1048.
( ) Gaudemet, I/indivision, cit. pág.
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Mas esta comunhão hereditária, divisível, essencialmente divisível, oferece-nos um conceito oposto ao do consortium que é societas inseparabilis (Aulo Gelio, Not. Att.
I, 9) e Albertario caracteriza, a antítese, dizendo: "a comunhão hereditária que em época clássica se chama societas, origina-se, diretamente do consórcio familiar mas difere
dele por ser uma societas separabilis. 0)
Por sua vez este caráter de comunhão voluntária está,
em direta contradição com o texto de Gaio. Este só faz
depender da vontade, o consortium, quando constituído
entre os ceterf:
111, 154: Alii qiioque qui uolebant eandem habere societatem, poterant id consequi apnd praetorem... (P. S. l, 1182).
mas, em relação aos sui, fala de maneira diversa:
Olim, enim, mortuo paire famílias, inter suos
heredes quaedam erat legitima simul et nataralis
societas...
Explicando esta diferença, diz Gaudemet: "Gaio, não
faz alusão à manifestação da vontade ou a uma forma par
ticular para a constituição e isto se explica facilmente,
porque o consortium entre os sui não é senão a continuação do regime anterior" ( 2 ). E' precisamente nesta diferença de linguagem, faz Albertario consistir o caráter di
fereiicial entre as duas formas de consortium, chamando-os consensual e não consensual: "a societas própria ciuium Romanornm constituia-se, sem consenso entre os
"frates" e com consenso, entre os estranhos". (3)
Mas Betti contraria deliberadamente, o texto de Gaio e
afirma, contra ele, a necesidade de consenso para a consC 1 ) Albertario. Ancora eulle fonti delFObbligazioni, in Seritti
Giurid.
,cit. Hl, pág. iiOÔ, no t. 4 (pás. 1 0 7 ) ) .
( 23 ) Etude B. 1'indivision, cit. pág. 14.
( ) Albertario, Lê Obbligazioni. Parte generale, pág. i46.
Mião, 1947.
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tituição do consortium entre os sui. Assim, diz o eminente
romanista italiano: "não há contudo necessidade de acreditar que a comunhão patrimonial entre os fratres sui, com
o caráter de inseparabilidade que lhe é próprio (Gell. I, 9) ;
pudesse constituir-se sem o seu consenso; isto estaria em
contradição com a sua provada independência. Para instaurar a comunhão era necessário que cada um dos sui renunciasse, diante de todos os outros, ao direito que o ius
ciuile lhe reconhecia (desde que o paterfamilias morresse
intestato ou mesmo testato, mas sem desherdá-los), de
promover a divisão do património hereditário e de conseguir a própria quota divisa". ( x )
Assim, Betti, não somente subordina a constituição do
consortium entre os sui, ao consenso expresso destes, mas
ainda a um processo formal, condições que, segundo Gaio,
só se tornavam necessárias, para o consortium entre os
ceteri.
f -.•-•••?4'V;:
J " ': H ;•& ;„,
Mas a conclusão de Betti está, sem dúvida, implícita,
no próprio conceito de sui heredes que, por morte do paterfamilias se tornam, de pleno direito, sui iuris, cabendolhes, portanto, dispor, irrestriíamente, do que é seu, isto é,
de sua família, que adquirem na sucessão paterna e que
têm o direito de separar do património indiviso, dividindo-o, para este fim. Nem há dúvida que, "a partir das
XII Tábuas, o direito à partilha é certo e encontra sanção
na ctio familiae erciscundae", diz Gaudemet ( 2 ) e, portanto, "cada consorte", tem direito a uma porção material
do património comum", afirma Monier (3)
No regime das XII Tábuas, a constituição de um consortium entre os sui, não pode assim verificar-se de pleno
direito, pois esta lei, determina, por várias formas a divisão hereditária e \oci demonstra-o de forma admirável
e completa, dizendo: "as XII Tab. estabelecem a possibi0)
(2)
(3)

Betti, Istituzioni, cit. § 30, nota 4, pág. 49.
Etude fiur 1'Indivision, cit. pág. 22.
JVouveaux Frag. de Gaius, pág. 26.
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lidade de dispor legados; instituem a norma segundo a
qual nomina hereditária ipso iure diniduntur; criam a actio
familiae eriscundae... Estas três disposições constituem
outros tantos golpes desferidos sobre o consortiuin. Peln
primeira, confere-se o poder de subtrair determinados bens
à sucessão do herdeiro, diminuindo-se, destarte, o objeto
da sucessão universal; pela segunda e pela terceira, introduz-se a ideia da voluntariedade e da quota: a da volun
tariedade porque, podendo-se, daí em diante, dissolver a
comunhão, o consortiuin só poderá existir, se os sui o consentirem: a da quota porque, quer a divisão se verifique
ipso iure (como a dos débitos), quer se verifique pela
a. fam. ercisc. (como a da rés) pressupõe, sempre, a ideia
de parte". 0)
Mas, se no regime das XII Tábuas, como decorre destas
afirmações, o consortium entre os sai heredes não podia
constituir-se "sem o consenso destes" (Betti) ou "sem que
os sai o consentissem" (Voei), resulta que o consenso deixa
de ser o caráter diferencial entre o consortium formado
entre os sai ou entre os ceteri e que as duas formas de
constituição, tão nitidamente separadas no texto de Gaio,
resumem-se a uma só.
Isto porém, subverte, inteiramente, a concepção do
consortium baseada no texto de Gaio, tornando inadmissível o emprego da expressão ad exemplam fratrum suorum, para indicar que a constituição do consortium, pelos
ceteri seja reprodução da constituição com os sui.
A propósito, deve-se notar que Gaio emprega a mesma
expressão ad exemplam, nos seus comentários ad edictum
provinciale, para indicar que os collegia e sodalitates reproduziam a constituição dos municípios, criando, sob o
modelo desta, o seu património comum e os seus órgãos de
direção.
Gaio (ad edict. prov.) D. 3,4,1,1: Quibus ante m
permissum est cor pus habere collegii societatis
í1)

Voei, La Dottrina Rom. dei Contralto, cil. pág. 2 2 G .
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siue cuiusqae eorum nomine, propríum est ad exemplam rei publicae, habere rés communes, arcam
communem et actorem siue syndicum, per quem,
tanquam in ré publica, quod com muni s agi fierique oporteat, agatur fiat. (l)
Mas é bem sabido que os collegia e sodalitates são de
origem antiquíssima e o próprio Gaio, nos seus comentários à lei das XII Tábuas revela-nos que esta continha preceitos relativos à constituição dos mesmos:
Gaio, D. 47,22,4, (ad leg. XII Tab.): sodales
sunt qui eiusdem collegii snnt: quam graeci etaireian uocant, his autem potesiatem facit lex páctionem quam uelint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant.
A existência de um património comum (rés communis, arcam communem) como de um preposto aos collegia
era também expressamente mencionada no Sen. Consultus
de Bacchanalibus:
— magister negue uir neque mulier quisquam eset.
Neue pecuniam quisquam eorum comoinem
habuise iielel. (Girard, Texies, pág. 129).
O património comum era uma consequência necessária da própria existência do grupo. Monier diz: "os grupos que constituíam as gentes, as corporações, os colégios
dos sacerdotes e mesmo o povo romano, não tinham uma
personalidade distinta da dos seus membros" e, daí concluía, logicamente, quanto ao regime dos bens: "seu património não era considerado como pertencente a uma pes(*) As interpolações indicadas neste texto não interessam aos
fins da presente demonstração'. Sô-bre as mesmas, veja-se Alberlario
(Corpus e o Univers. in Sorit. I, pág, 104 sgs.: e 123 e sgs.
Sobre a expressão rés publica, no senlido de município, cf. Eliachevitch, La personalité juridique en Droil Romain, pág. 3, nota 10.
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soa moral mas como a propriedade coletiva ou comum de
todos os membros do grupo", í 1 )

na denominação do instituto: ercto non cito, cujos termos
eram de sentido obscuro para os próprios eruditos. (*)
Mas, admitindo que a descrição do consortium, feita
no fragmento egípcio de Gaio, não espelhe, com fidelidade,
a constituição jurídica do instituto, é um fato, que a tradição romana do consoriium atribuia-lhe, uniformemente,
um característico, sobre o qual não há contestação: o de
ser uma comunhão indivisível (societas ínseparabilis)
constituída à morte do paterfamílias.
Contudo "a consequência jurídica, necessária, da morte
do pater famílias é a sucessão" ( 2 ) . Aberta esta, "tomam
o posto do morto, no complexo dos seus direitos transmissíveis ( 3 ), os herdeiros instituídos no testamento ou, na
falta destes, os "siri, que concorrem pelas suas quotas hereditárias, tornando-se, cada um, sucessor do defunto". (*)
Sucedendo ao paterfamilias, são os herdeiros, conseqiientemente, outros tantos patres famílias, não importa
que a sucessão se verifique por testamento ou ab intestato.
Na sucessão do paterfamilias morto não há, por consequência, formação de consortium.
Mas o paterfamilias morto podia ficar sem sucessão,
desde que, não havendo testado, não houvesse também,

A rés comunis dos collegia era assim uma criação tão
antiga como os próprios collegia e então, como diz Eliachevitch "a base da afirmação, segundo a qual a constituição dos colégios teria sido formada à imagem dos municípios é pouco sólida". ( 2 )
Daí resulta que a expressão de Gaio: ad exempla, para
indicar a extensão, aos collegia, das bases constitucionais
dos municípios, carece de rigor histórico.
Aliás, do ponto de vista da história das instituições,
já se tem muitas vezes assinalado a falta de precisão dos romanos. De um modo geral diz Levy Bruhl "que eles eram
pouco conhecedores das suas antiguidades" ( : í ). A um jurista como Sabino, nega de Vissher ( 4 ) que pudesse conhecer
a história romana anterior às XII Tábuas e, de Gaio, precisamente, duvida Solazzi que "pudesse discorrer sobre o
direito gentílico", ( 5 ) que já não existia, ao seu tempo e Eliachevitch atribui-lhe, justamente em relação ao conceito de
sodales, desacordo com as "perspectivas históricas*". ( fi )
Ora, quando Gaio escrevia sobre o consortium este era
um instituto, já exclusivamente, do domínio da história
Gaio mesmo, refere-se a ele como coisa de um passado
remoto - - olirn erat. Este caráter arcaico foi, também,
acentuado por Aulo Gelio
illad fuit anticum consortium e estava, mesmo, impresso, de maneira inequívoca,
(OMonier, Man. Elem. cit. I, pág. 337.
( 2 ) Eliachevitch, La Personalité juridique en Droit Rom.
pág. 201.
( 3 ) Lê Consortium Artif. in Nouv. Eludes, cit. pág. 60'.
( 4 ) La Curatelle, cit. in Etudes, cit. pág. 34.
( 5 ) Solazzi, Glosse a Gaio; in Scritti Ferrini, cit. pág. 142, cf.
também, pág. 1-69.
( 6 ) Eliachevitch: La Personnalité Juridique en Droit Priv.
Romain, cit. pág. 223, in f. 224.

í1) Sobre, a interpretação -dosla donomiímação, diz Monier (Lês
Nouv. Frag. de Oaius, P .S. T, 1182, pág. 21) : "Dans Ia mesure on il
a été possible de reconstituer Ie texte de Gaius, on peut conclure
que eelui-ci donnait comme Servius, an mo-t "erctum" lê sens de
propriéí.é (dominium) hérédité, et au mot "citum" lê sens de "divise". Oaius se livrai í, à dês rapprochements contestables, mais intéressants, entre lê vieux mot crus quí, à 1'típoque de Ia loi Aquilia,
était encore employé pour dc-signer lê propriétaire (dominus) et
erctum; entre ciere, caedere et secare". Mais adiante, acrescenta
M o n i e r : Si l'on rernarque d'autre part que lê mot família est toujours accolé à erciscunda et que lê nom de 1'action fam. ercisc. parait incontestablement remontei- à Ia loi dês XII Tab., on admettra
difficilemente que Gaius donne une étymologie exacle ou un sens
corre.?pondant à ia réalité, lorsqu'il voit dans erctum que l'on considere, généralemente comme lê participe ou Ie supin de ercisco,
Tequivalent de propriété, et dans citum 1'equivalent de divise, sens
que cê verbe n'a jamais en dehors de notre matière".
( :!2 ) CzyhLarz, Lehrbuch der Institut. dês Roem, 'Rechts, pág. 33.
( ) Arangio Luiz, Tetituz., cit. pág. 508.
( 4 ) Heilfrom, Roomisches Recht, 7.a ed. pág. 560.
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deixado sui heredes. Então, da morte do paterfamílias, ao
invés do efeito normal, que era a sucessão testamentária
ou áb inteslato, faz a lei das XÍI Tábuas decorrer um
outro efeito: o da apropriação da família do morto, pelos
seus aguados ou gentiles, conforme a disposição: "morrendo o paterfamilias sem testamento e sem "herdeiro
seu", o agnado próximo "haverá a família"; se não houver
agnado próximo, os gentiles "haverão a família"' (Si i ntestato moritur cui suus heres nec escit, adgnatus próximas
familiam habento, si adgnatns nec eseit, gentiles familiam
habento (V. 4).
A condição legal para o nascimento deste direito dos
aguados ou gentiles era, como diz Scialoja 0) "a falta de
um testamento ou de um suus heres", o que quer dizer a
falta de sucessão. Os aguados próximos ou os gentiles não
sucediam no direito do paterfamilias mas exerciam seus
próprios direitos sobre a família do patê r extinto, apropriando-se dela ( 2 ) . Desta antítese, da qual derivam tantas outras", no dizer de Arangio Ruiz ( 3 ), resulta, também,
como efeito necessário, a alteração da natureza jurídica
da família, isto é, como já ficou demonstrado (vide supra,
pág. 43), a posse da família, pelos agnados e gentiles,
transformava-a em bem comum, indivisível, destes agnados ou gentiles.
Assim, era da "apropriação da família", pelos agnados
ou gentiles, na fornia da disposição das XII Tábuas, que
resultava a constituição de uma comunhão inseparável,
que correspondia, integralmente, à legitima societas ou à
societas inseparabilis, como Gaio e Gelio definem o ercto non
cito, isto é, o consortium.
í 1 ) Scialoja, Dr. Ered. Rom. cit. pág. 12.
( 2 ) Arangio Ruiz, Instituz. cit.. pág. 510.
C 3 ) Arangio Ruiz, Istituz. cit, pág. 510: "Delia quale ultima
antitesi tante altre ne 'derivarto ( i n tema de usucapio pró hercde,
di in iure cessio hereditatis, di ereditá giaceníe etc.) da dar Ia visione di due diversi regimi delia successione..."
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Esta comunhão ou este consortium, não se fundava no
direito de sucessão, antes estava em relação antitética com
ele. Sua constituição não se verificava, por isto mesmo, de
pleno direito, mas dependia da vontade expressa ou do
ato manifesto dos agnados ou gentiles, tal como se fazia
necessário para a constituição do consortium inter ceteros,
segundo o texto de Gaio ( ] )
Se Gaio empregou o termo ceteri, para significar cêleri heredes, conforme a linguagem do seu tempo, is Io é,
no sentido de heredes extranei, este significado leva-nos
í 1 ) E1 notável e todos os autores acentuam, a nítida separação
que se- manteve durante todo o período do direito, clássico, entre a sucessão dos herdeiros e a delação da herança. Assim resume^a Czyhlarz
(Lehrbuch d. Institutionen d. Roem. Rechts, cit. .pág. 271) : "Gehoert
der Berufene zu den sog. domestic.i heredes, só wird er dadurch
sofort Erbe. Bernf und Erwerb der Erbschaft fallen hier zusammen. Ist der Berufene dagegen ein extraneus, só macht ihn die
B&rufung allein noch nicht zum Erben. sondem gewaehrt ihn nur
die unmittelbare reclitliche Moeglichkeit, wenn er will, Erbe zu
werden. Die Erbschaft ist ihm jetzt mit anderen Worten deferiert
(delata hereditas], d .h. angeboten, só dass es nur mehr von ihrn
abhaengt, ob er sie annehmen will oder ncht".
Por sua vez, diz Arangio Ruiz (Istituzioni, cit. pág. 510) : "Altretanto sintomática ò Ia differenza. che in entrambe lê forme
delia successione si verifica tra i membri delia famiglia próprio
iure dei testatorc e gli estranei: mentre i primi (siano istituito
nel testamento o succ. ab intestato) sono eredid fin dalmomento in
cui Ter editando muore, anche senza dicchiarare Tintenzione di accettare e senza fare atto di appropriazione dei beni, ed anzi sono
per diritto civile neirimpossibilità di ripudiare Teredità nei riguardi invece dei callaterali nonchè degli estranei alia famiglia ai
quali il titolo di heres sia dato nel testamento, si verifica una
mera offerta (delazione] dell'eredità che di venta, acquisto soltanto
«p seguita dali' accettazione.
Esta diferença teve mesmo visível influência na teoria de
Michon da usucapio pró herede, segundo a sua concepção do consortium. São ilustrativas, a respeito, estas passagens: " . . . lês frotres consortes trouvent dans leur communauté une facilite, encore
Mgnalée à Tépoque classique, pour entrer en possession de 1'hérédité laissée par un d'eux (pág 117) "lê maintien de 1'indivision
familiale et Ia possession en commun étaient lês préliminaires de
Vusucapio pró herede, laquelle suppléait, entre frères et soeurs, au
droit de succession qui leur manquait" (118), "avant lês XII tables, lês frères et soeurs, issus d'un même pater arrivaient en fait
à se succédar entre eux ab intestat, par lê moyen de 1'usucapion,
quand lê défunt n'avait pás laissé dês sui heredes" (Orig. lég. de
Tagnation ext. -Mélanges Cornil, II. págs. Í17-9) .
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direta e imediatamente aos aguados, "pois esta é a acepção jurídica, constante, de heres extremais", diz-nos Miclion, que acrescenta: "heres exter (ou externas, extraneus) significa herdeiro externo à domus... ele opõe-se a
saas heres ou heres necessárias'' O e "nesta mesma oposição figuram os suí e os adgnati nas XII Tábuas", como
acentua Schirmer ( 2 ). Daí resultaria, então, como conclusão, que o consortiam entre os ceteri, ao qual os romanistas modernos denominaram de "artificial", constituiria,
justamente, a forma primitiva, originária do instituto. (3)
O que é, porém, indiscutível é que, por morte do paterfamilias só se estabelecia a indivisão do património, quando
os agnados ou os gentiles dele se apropriavam, restabelecendo, de acordo com o seu próprio direito, a primitiva
comunhão e solidariedade gentílicas, tal como ocorria no
exercício de tutela legítima (supra, págs. 39 e segs.).
Contudo, se esta comunhão se fundava no direito gentílico, já não era a própria geris, porque restrita aos bens
do paterfamilias morto intestato e sem herdeiro suas. Ela
poderia ser descrita com as palavras de Gaudemet:
"quando indivíduos sui iuris, titulares de bens próprios
eram chamados a uma sucessão que permanecia indivisa,
o consortiam ficava limitado a esta". ( 4 )
Mas o que esta constituição mostra e prova, com a
mais clara evidência, é que as XII Tábuas, ao disporem
f 1 ) Michon, Orig. de l'agn. ext. Mélanges Gomil, TI, 133.
( 2 ) Schirmer, Roemisches Erbrecht, § 10, nota 24.
( 3 ) Sobre o significado de ceteri no texto de Gaius, diz Gaudemet: "On -p eu t hésiter sur lê sens d'expressions aussi générales.
La glose grecque qui lês interprete, ne donne pás une précision plus
.grande, car exotikós dans lês papyri designe un extraneus, un étranger quelqonque. Etude sui* 1'indivision, cit. pág. 13).
Para Levy Bruhl, o consortium entre ceteri "né pouvait se
constituer qu'entre membres de Ia même famille" (Lê Consortium
Artif. Nouv. Eludes( cit. pág. 59). Giffard (apud Gaudemet, op.
cU., pág. 13, n.° 2) e E. Levy (apud Voei, La Bottr. d. Conlratlo
cit. pág. 22>6), admitem que o consortium entre ceteri fosse constituído, justamente, pelos agnados ou pelos gentiles.
( 4 ) Gaudemet, Etude sur 1'indiv. cit. pág. 18.
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sobre a divisão da família (actio familiae erciseundac)
entre os heredes sai e ao atribuírem aos agnados e gentiles o património (familiam habento) do paterfamilias
morto intestato e sem herdeiro suus, espelhavam os dois
regimes jurídicos que constituíam a contradição da sociedade romana primitiva.
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EXTENSÃO E LIMITES DA PÁTRIA POTESTAS.

A POTESTAS

PATERNA E A TUTELA TESTAMENTÁRIA.
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COlltrário

do princípio de igualdade dominante na comunhão gentílica, a família assenta sobre a desigualdade entre o paterfamilias e os que estão sujeitos ao seu poder. Mas, como
este poder é individual e só pode exercer-se em relação à
própria família, o direito que lhe corresponde é também
de ordem individual ou privada e, para usar as belas palavras de Dekkers; "mantido fora das agitações políticas,
confiado à inventiva dos particulares, à iniciativa dos magistrados e à reflexão dos jurisconsultos", 0)
Assim, inerente à família mas também restrito a ela,
o regime de desigualdade entre os indivíduos: sui iaris —
alieni iuris, não se estendeu à constituição política da sociedade, que tinha sua base na caria ( 2 ) , dentro da qual
nenhum membro tinha superioridade sobre outro ( 3 ). Este
regime de igualdade, fundado na cúria, passou, então, com
esta, para a constituição da civitas, diante da qual o pater
e o filias famílias eram cidadãos de iguais direitos". ( 4 )
C 1 ) La Fiction Juridique, cit. pág. 98.
( 2 J Momm-sen, Droit Publ. flom. cit. VI, I, pág. 98: "La disposition politique du peuple romain, celle qui fút primitive m e r. t Ia
seule, ébait Ia division par curies. Elle est Ia base de loutes lês
institutions politiques de 1'Etat patricien".
( a ) Momm&en, ibid., pág. 101: "dans 1'intérieur de Ia Curie,
nu curiale n'avait pae de supériorité sur un autre".
( 4 ) Bonfante, Istituzioni di Diritto Romano, pág. 139.

Desta maneira, qualquer que fosse sua posição na família, todos os gentiles púberes, do sexo masculino conservavam os direitos fundamentais de participação na sociedade, isto é, como discorre Rubino: "os três direitos
conferidos por Rómulo: participação na eleição dos magistrados, aceitação das leis, decisão sobre guerras". 0)
Assim, a pátria potesías que, dentro da família junge
o filiusfamUias à sujeição, não pode impedir que, em relação à sociedade, ele exerça todos os direitos. E esta é uma
situação originária c não decorrente da intervenção da civitas na família.
Nestas duas esferas de direito, Pomponio situa a tutela in pnblicis causis:
D. 1,6,9; filiusfamUias i n pnblicis caasis loco
patrisfamílias habetur, veluti nt magist ratas gerat,
ut tutor dctur.
Não há, portanto, a este respeito, onde encontrar o
fundamento, jurídico ou histórico da afirmação de Philippin (-), de que, no direito primitivo, "o filiusfamUias era
incapaz (íc ser tutor", a não ser em outra afirmação do
mesmo autor, segundo a qual "originariamente, só os paires
eram admitidos ao Senado, às magistraturas c aos comícios"' ( :; ). Mas a isto pode-se responder, como Paechíoni, que
"tanto quanto nos é dado recuar na história de Roma, verifica-se, sempre, que o filiasfamilias é equiparado ao pátcrfamilias em relação ao ias suffragii e ao ias honorum. . .
Ele podia tornar-se cônsul e exercer seu império magistraíual contra o próprio pai". ( i4 )
A pote.stas paterna limitada às relações familiares não
se impunha aos direitos estranhos a estas relações. Ela
não podia, portanto impedir que o filiasfamilias sujeito,
( 25 )

( )
( :! )
(•')

iRoemiisclie Versfassung, cit. pág. 257.
Lê >Flis de famille tuteur, in Mélanges Cornil, Ti, pá;
Ibid. pág. 227.
€or:so di Dirillo Romano, II, pág. -GO, Turim, 1918.
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na família, exercesse direitos que não se fundavam nesta»
nem por outro lado, estendia seus efeitos sobre os indivíduos não sujeitos à família.
Do texto de Pomponio é evidente que a tutela não é
uni direito do paterfamilias. Quando este a exerce, não
o faz no exercício de sua própria potestas e, por isto mesmo,
no exercício dela, desaparece a sua qualidade de paterfamilias, isto é, ele é tutor. E, fora da sua qualidade de
paterfamilias o cidadão ó igual aos outros cidadãos e, consequentemente, aos seus próprios f iliusfamílias.

dição, de designar, entre vários tutores nomeados, aquele
que devia administrar, de dividir a administração entre os
tutores, de instituir um tutor encarregado da instrução dos
demais (tutor propter rerum notitiam datus).
Estas disposições refle tem na tutela, o caráler patrimonial da família que aparece, com particular relevo, na
mancipatio familiae, cuja fórmula nos transmite Gaio
d, 101) :
FAMÍLIA M

PECVNIAMQUE

TV AM

ENDO

MAXDATELA

TVTELA CVSTODELAQIjE MEAM ESSE AIO, EAQUE, QUO TV
A POTESTAS PATERNA E A TUTELA TESTAMENTÃRIA.

O

JVRE TESTAMENTVM FACERE

POSSIS

SECVNDVM LEGEM

famílias tinha o direito, com fundamento nas XII Tábuas,
de nomear tutores para aqueles dos seus ali em iuris que,
por sua morte devessem tornar-se sui iuris mas pei-manecessem incapazes. Esta disposição era unia fatalidade do
desenvolvimento da família e da sua oposição à comunhão
agnatícia ou gentílica. Ela mantinha a família fora da influência, mesmo indireta dos aguados ou gentiles.
Mas com a nomeação, não transmitia o paterfamilias
ao tutor, a sua própria potestas. Inerente à sua qualidade
de paterfamilias, esta potestas extinguia-se com ele 0) e,
por isto mesmo, a condição dos filhos que, por sua morte
deveriam tornar-se sui iuris não poderia, de maneira alguma ser modificada (-) mas era um resultado necessário,
da extinção da poteslas: mortuo paire sane omnimodo fUii
filiaeve sui iuris fiuni. (Gaio, I, 127).
O tutor não recebe, portanto, do paterfamiliast os poderes que tem de exercer sobre o pupilo. O exercício destes
poderes não se rege, assim, pelos princípios da família,
isto é, da pátria potestas e, sob este aspecto a tutela testamentária não difere da tutela legítima.
Contudo, do direito de nomear tutores, decorria para
o pater, a faculdade de subordinar a tutela a termo ou con-

Desta preponderância do património que é característica da influência da família, resulta uma contradição com
a regra tutor pcrsonae non rei ucl causae daturt cuja formulação clássica é, por isto mesmo, categoricamente contestada por Solaz-zi. Assim, diz o eminente romanista:
"contesto que uni clássico possa ter dito: certaram rerum
uel eausarum tutor dari non potest reli. E, ainda que o tivesse dito, não teria podido motivar a nulidade da datio,
declarando que tutor personae non rei uel causae datur.
Com efeito, o tutor não cuida da educação nem da instrução do impúbere, mas ao contrário, dirige os negócios e
coopera nos atos jurídicos do pupilo, com a autoritas interpositio, de sorte que não é da pessoa mas, precisamente,
do património, que ele cuida", f 1 )
Por sua vez, Kuebler, sem contestar formalmente o principio, acentua que o tutor "tem plena disposição sobre o património do pupilo mas não sobre sua pessoa" ( 2 ) e exem-

( ] ) A natureza mesma da patr. pot. fá-la intransmissível, como
mostra Arangio Ruiz (Tirstit.) c i t . pág. 37.
(-) Jheving, Geisf, o i t . TI, pág.

f 1 ) Palio P a n d P t t o ai Gain Veronesr. — Conferenze per il
IV 'Centenário delle Pandette, 1931, pág. 8*.
(2) Die Vormundscli. Gewalt, Stndi Besta, cit., I, paga. 81-82.

PVBLICAM, HOC AERE AENEAQUE LIBRA ESTO MIHI EMPTA.
HAEC 1TA VT IN HIS TABVLIS CERISQUE SCRIPTA SVNT,
ITA DO, ITA LEGO, 1TA TESTOR, ITAQUE VOS, QVIRITES, TESTIMONIVM MIHI PERHIBETOTE.
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plificando diz que o tutor "não pode interpor sua autoridade para a aclrogação do pupilo nem pode dá~lo em adopção" (O "mas pode alienar o património do pupilo". ( 2 )
Deve-se notar que, tanto Solazzi como Kuebler referem-se, exclusivamente à tutela impubenim. Perozzi porém,
que adota as conclusões sobre o caráter patrimonial da tutela, estende-as à tutela miilierum, na qual também, diz ele,
"o tutor não tem que cuidar da pessoa tutelada, mas exclusivamente, do património" ( ;i ) e, referindo-se à opinião contrária a esta concepção diz que "o termo manus, relativo
à tutela da mulher, não basta a sustentá-la, porque o poder
é nd tiiendnm" ( 4 ), em apoio de suas afirmações enumera
o eminente romanista os aios de natureza patrimonial cm
que o tutor da mulher tem de interpor sua autoridade,
mas entre eles, inclui a comientio in manus. (")
Esta classificação da conueniio in mamim da mulher,
com a alienação das rés mancipi e com a aeceptilatio e a
in iure cessio, não corresponde, de modo nenhum, ao
ponto de vista defendido por Perozzi. Com efeito, a conuen*
tio in manum diz respeito à própria pessoa e, tanto é assim,
que ela consome a tutela, isto c, o poder do tutor sobre a
mulher. Trata-se, portanto, de um ato que difere, essencialmente dos demais atos enumerados pelo eminente romanista.
A conueniio in manum da mulher é uma mancipacão
da pessoa e é, por consequência, um ato da mesma natureza da datio in adoptionem que, por ser negada ao tutor,
serve, precisamente, como um dos argumentos de Kuebler,
para negar o poder do tutor, sobre a pessoa do impúbere.
í 1 ) Loc. .cit.
( 2 ) Loc. c i t .
(") Tstiluzioni, c i t . T, 4&9.
( 4 ) Ibid. /iGO, n.o im
( 5 ) Assim diz -o texto de Perozzi "Egli (o tutor) ei l i m i t a a
prestare 1'autoritas, ai seguinti a l f i : 1) a.lienazioni di rés mancipi,
2) .acceptilatio, 3) in iure cessio, 4) adizione di heredità, 5)manomissipni an-che non íormali, G) testamenti, 7) assunzione di obbligazioái in genere, 8) conventio in irumum, mediante coemplio.. .

A identidade dos dois atos é perfeitamente manifesta cm
Gaio: Assim, na coempiio:

Gaio, I, 113: Coemptione in manum conueniunt
per mancipationem, id est, per quandam imaginariam uenditionem, adhibitis non minus qiiam V tes->
tibuft ciuibus Romanis puberibiis, item libripende,
asse emente mulierem eo, cuiiis in manam connenit.
e na adoptio:
Gaio, /, 131: Et in filio quidem, si in adoplionem datur, três manei paliones ai que duae intercedentes manumissiones proinde fiunt, ae fierí solent, eum ita eum pater de potestate dimittit, ut sui
iuris efficiatur. fieinde aul patri remancipatur, et
ab eo is, qui adoplat, uindicat apud Praetorem [iliiun smim esse, et filo contra non nindieante, a
Praetore uidicanti filins addicitur.
Estes textos de Gaio tornam manifesta uma profunda
contradição entre os dois eminentíssimos romanistas, na maneira pela qual conceituam o poder sobre a pessoa e esta
contradição mostra a impossibilidade de submeter-se a pótestas do tutor, aos princípios da potestas do pater. A potestas sobre a pessoa não importa, necessariamente, na
redução desta à condição de alieni iuris. Esta é uma consequência peculiar à potestas paterna e decorre da constituição da família e não da potestas em si.
Tanto na conueniio in manum como na adopiio há 11113
ato de sujeição, pelo qual o indivíduo cai sob o poder de
outro e torna-se alieni iuris deste. O tutor não pode realizar este ato, em relação ao pupilo porque o caráter da
sua potestas é diverso do da potestas paterna. Contudo o
tutor interpõe sua autoridade para a comientio in manum
da mulher, que a torna, também, alieni iiiris. Mas é a mulher quem se sujeita, pessoalmente à manus, para entrar na

família do marido, pois ela é sui iuris e púbere (viripotens)
que é a condição para o matrimónio.
Este ato de interposição da autoridade do tutor, para
a sujeição da mulher, não está em contradição com o fato
(ie não poder o tutor, interpor, também, sua autoridade,
para a adrogacão do pupilo. A impossibilidade desta adrogacão não é, como decorre da afirmação de Kubler (*),
uma prova do caráter patrimonial da potestas do tutor,
mas tem fundamento absolutamente diverso.
Com efeito a adrogacão é um ato que se realiza popnli
aactoritate (Gaio, I, 99) e não tutoris auctoritale. Rcalizando-se popnli anctoritate, a adrogacão supõe e requer a
capacidade do indivíduo, de tomar parte nos comícios das
cúrias (comitia cnriata) e, por consequência, sua aptidão
para pronunciar as fórmulas solenes, isto é, a capacidade
de fari, inexistente, no pupilo que é por definição infans
ou homo primae aeiatis.
Para comparecer aos comícios, é preciso que o indivíduo seja capaz e, então dispensa a autoridade do tutor e
a própria tutela e isto mesmo está perfeitamente claro do
texto de Gelio que Kuebler cita, mas cujas afirmações, neste
sentido, despresa. Todavia o autor romano, depois de descrever a cerimónia comicial da adrogacão terminava com
uma sentença magistral que esclarecia, de maneira cabal,
a razão da impossibilidade da adrogacão do pupilo:
Aulo Gelio. Noct. Att. V, 19: Sed arrogari non
potest, nisi iam iiesticeps.
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