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|Quem é chamado nessa ordem. Dos agnados com capacidade diminuída| __________211
|Da união <por parentesco> entre mulheres| ___________________________________212
|Dos descendentes dados em adoção| _______________________________________212
|Dos gerados de pai incerto| _______________________________________________212
|Até qual grau sucedem os agnados e cognados| _______________________________212

<Título> 6 – Dos graus de cognação ________________________________ 212
|Continuação e divisão do <parentesco> cognatício| ____________________________212
|Primeiro grau| _________________________________________________________213
|Segundo| _____________________________________________________________213
|Terceiro| ______________________________________________________________213
|Quarto| ______________________________________________________________213
|Quinto| ______________________________________________________________214
|Sexto| _______________________________________________________________214
|Dos demais graus| ______________________________________________________214
|Dos graus de <parentesco> agnatício| _______________________________________214
|Da descrição dos graus| _________________________________________________214
|Do parentesco <natural> dos escravos| _____________________________________ 216
|Cotejo entre as ordens e graus| ___________________________________________ 216

<Título> 7 – Da sucessão dos libertos _______________________________ 217
|Aqueles que sucedem. Da Lei das XII Tábuas| ________________________________ 217
|Do direito pretório| _____________________________________________________ 217
|Da Lei Pápia| _________________________________________________________ 217
|Da constituição <imperial> de Justiniano| _____________________________________218
|De quais libertos sucedem| _______________________________________________218

<Título> 8 – Da designação de libertos ___________________________ 219
|Se pode ser designado e quem realiza a designação|__________________________ 219
|Do sexo do designado e do sexo e grau daquele a quem é designado| ____________ 220
|Dos descendentes sob o poder ou emancipados| _____________________________ 220
|Por quais modos ou <com quais> termos há a designação; e do senatusconsulto| _____ 220

<Título> 9 – Das posses dos bens <hereditários> ______________________220
|Por que <foram> introduzidas as posses 
dos bens <hereditários> e quem tem resultado prático com elas| ___________________ 220
|Das espécies ordinárias. Direito antigo| _____________________________________ 221
|Direito novo| _________________________________________________________ 222
|Espécie extraordinária| _________________________________________________ 223
|Do edito sucessório| ____________________________________________________ 223
|Do direito de acrescer e, de novo, do edito sucessório| _________________________ 223
|Esclarecimento acerca dos referidos prazos| _________________________________ 223
|De que forma de deve pleitear| ___________________________________________ 225

<Título> 10 – Da aquisição por ad-rogação _______________________ 225
|Continuação e origem| _________________________________________________ 225
|O que é adquirido com esse modo. Direito antigo| ____________________________ 225



39

|Direito novo| _________________________________________________________ 225
|Efeito dessa aquisição| _________________________________________________ 225

<Título> 11 – Daqueles a quem 
os bens são adjudicados por causa da liberdade ____________________226

|Continuação e <ideia> central. Rescrito do divino <imperador> Marco <Aurélio>| _____ 226
|Rescrito do divino <imperador> Marco <Aurélio>| _____________________________ 226
|Utilidade do rescrito| ___________________________________________________ 226
|Em que casos tem lugar o rescrito. 
Da liberdade deixada em testamento ou em codicilo| ___________________________ 227
|Se for certo ou incerto que existe um sucessor| _______________________________ 227
|Da restituição integral| __________________________________________________ 227
|Se as liberdades não são dadas| __________________________________________ 228
|Das espécies acrescidas pelo <imperador> Justiniano| __________________________ 228

<Título> 12 – Da exclusão das sucessões 
que eram feitas pela venda de bens e com
 base no Senatusconsulto Claudiano _______________________________228

<Título> 13 – Das obrigações _______________________________________229
|Continuação e definição| ________________________________________________ 229
|Primeira divisão| ______________________________________________________ 229
|Divisão seguinte| ______________________________________________________ 229

<Título> 14 – Por quais modos se contrai 
uma obrigação <pela entrega> de uma coisa ________________________229

|Do mútuo| ___________________________________________________________ 229
|Do pagamento indevido| ________________________________________________ 230
|Do comodato| ________________________________________________________ 230
|Do depósito| _________________________________________________________ 231
|Do penhor| __________________________________________________________ 232

<Título> 15 – Da obrigação <pelo emprego> de palavras <solenes> _______ 232
|<Ideia> central| _______________________________________________________ 233
|Das palavras <técnicas empregadas> nas estipulações| _________________________ 233
|Por quais modos há uma estipulação. Da estipulação pura ou a termo| _____________ 233
|Do fundamento da obrigação com prazo adjeto para caducar| __________________ 234
|Da condição| _________________________________________________________ 234
|Do lugar| ____________________________________________________________ 236
|Da condição relacionada ao tempo presente ou passado| ______________________ 237
|Aquilo que <pode> ser incluído <(como objeto)> em uma estipulação| ______________ 237

<Título> 16 – Da pluralidade de partes <da obrigação>, 
a estipular <(credores)> e a prometer <(devedores)> ___________________237

|De que modos pode haver duas partes| ____________________________________ 238
|Do efeito de tais formas de estipulações| ____________________________________ 238
|Da estipulação pura e a termo e sob condição| _______________________________ 238



40

<Título> 17 – Da estipulação dos escravos ___________________________238
|Se um escravo pode estipular <como credor>| ________________________________ 238
|Para quem adquire. Da pessoa para quem estipula. Da estipulação impessoal| ______ 238
|Da estipulação de um fato| ______________________________________________ 239
|Do escravo comum| ____________________________________________________ 239

<Título> 18 – Da divisão das estipulações ___________________________239
|Divisão| _____________________________________________________________ 239
|Das pretórias| ________________________________________________________ 239
|Das convencionais| ____________________________________________________ 240
|Das comuns| _________________________________________________________ 240

<Título> 19 – Das estipulações inválidas _____________________________240
|Daquelas <coisas> que estão em comércio| __________________________________ 240
|Daquelas <coisas> que não existem| _______________________________________ 240
|Daquelas <coisas> que não estão em comércio| ______________________________ 241
|Da <promessa> de fato ou dação por outrem| ________________________________ 241
|Daquele a quem a obrigação ou o pagamento se destina| ______________________ 241
|Da pergunta e da resposta| ______________________________________________ 242
|Daqueles que são <escravos> ou que têm sob o poder| _________________________ 242
|Do mudo e do surdo| ___________________________________________________ 242
|Do louco| ____________________________________________________________ 242
|Do impúbere| _________________________________________________________ 242
|Da condição impossível| ________________________________________________ 243
|Da ausência| _________________________________________________________ 243
|Da estipulação para depois da morte ou para 
a véspera em que algum dos contraentes morra| _______________________________ 244
|Da estipulação prepóstera| ______________________________________________ 244
|Da estipulação vinculada ao momento da morte| _____________________________ 244
|Da estipulação para depois da morte de outrem| _____________________________ 245
|Da promessa escrita em um instrumento| ____________________________________ 245
|Da pluralidade de coisas| _______________________________________________ 245
|Da pena adjeta à estipulação de dar a outrem| _______________________________ 245
|Se interessa àquele que estipula <em favor> de outrem| _________________________ 245
|Da pena adjeta à promessa de fato de outrem| _______________________________ 246
|Da estipulação de coisa futura| ___________________________________________ 246
|Do dissenso| _________________________________________________________ 246
|Da causa torpe| _______________________________________________________ 246
|Da morte dos contraentes| _______________________________________________ 246
|Quando pode demandar <judicialmente> com base em uma estipulação| ___________ 246

<Título> 20 – Dos fiadores _________________________________________ 247
|Por que são admitidos| _________________________________________________ 247
|Em quais obrigações| __________________________________________________ 247
|Do herdeiro| _________________________________________________________ 247
|Se o fiador precede a obrigação ou <é dado> em sequência| ____________________ 247



41

|Da pluralidade de fiadores| ______________________________________________ 247
|Por qual quantia se obriga o fiador| _______________________________________ 248
|Da ação do fiador contra o devedor| ______________________________________ 248
|Se o fiador é admitido em grego| _________________________________________ 249
|Se foi <declarado em um documento> escrito que alguém afiançou| _______________ 249

<Título> 21 – Da obrigação <pelo emprego de fórmulas> escritas ______249

<Título> 22 – Da obrigação pelo <mero> consenso ____________________250
|Continuação| _________________________________________________________ 250

<Título> 23 – Da compra e venda ___________________________________ 251
|Da compra pura. Da convenção do preço, das arras e da <forma> escrita| __________ 251
|Do preço certo ou incerto, ou vinculado ao arbítrio de outrem| ___________________ 252
|Em que consiste o preço. Diferença entre as compras e as permutas| _______________ 252
|Do risco e da vantagem da coisa vendida| __________________________________ 254
|Da compra condicional| ________________________________________________ 255
|Da compra de coisa que não está em comércio| ______________________________ 255

<Título> 24 – Da locação e condução ________________________________255
|Cotejo entre a compra e a locação. Da convenção da remuneração| ______________ 255
|Da remuneração vinculada ao arbítrio alheio| ________________________________ 256
|Em que coisas consiste a remuneração| _____________________________________ 256
|Da enfiteuse| _________________________________________________________ 257
|Da forma de fazer para alguém como artífice|________________________________ 257
|O que o condutor deve cumprir| __________________________________________ 257
|Da morte do condutor| __________________________________________________ 258

<Título> 25 – Da sociedade ________________________________________258
|Divisão por objeto| ____________________________________________________ 258
|Da repartição da vantagem e prejuízo| _____________________________________ 259
|Da repartição desigual| _________________________________________________ 259
|Da repartição fixada com relação a um lado <(das vantagens ou dos prejuízos)>| ____ 260
|Por quais modos a sociedade se dissolve. Da renúncia| _________________________ 260
|Da morte| ___________________________________________________________ 260
|Do fim do negócio| ____________________________________________________ 260
|Do confisco <de seus bens>| ______________________________________________ 260
|Da cessão de bens| ____________________________________________________ 260
|Da responsabilização do sócio por dolo e culpa| _____________________________ 261

<Título> 26 – Do mandato _________________________________________ 261
|Divisão por finalidade| _________________________________________________ 261
|Se encarregar no interesse do mandante| ___________________________________ 261
|Se no <interesse> do mandante e mandatário| ________________________________ 261
|Se no <interesse> alheio| ________________________________________________ 262
|Se no <interesse> do mandante e alheio| ____________________________________ 262
|Se no <interesse> do mandatário e alheio| ___________________________________ 262



42

|Se no <interesse> do mandatário| __________________________________________ 262
|Do mandato contrário aos bons costumes| ___________________________________ 263
|Da execução do mandato| ______________________________________________ 263
|Por quais modos o mandato se dissolve. Da revogação| ________________________ 263
|Da morte| ___________________________________________________________ 263
|Da renúncia| _________________________________________________________ 264
|Do termo e da condição| ________________________________________________ 264
|Da remuneração| ______________________________________________________ 264

<Título> 27 – Das obrigações <oriundas> de um quase-contrato _______264
|Continuação| _________________________________________________________ 264
|Da gestão de negócios| _________________________________________________ 265
|Da tutela| ____________________________________________________________ 265
|Do condomínio de coisa| ________________________________________________ 266
|Da comunhão de herança| ______________________________________________ 266
|Da adição de herança| _________________________________________________ 266
|Do pagamento indevido| ________________________________________________ 266
|Em que casos não se repete aquilo que foi pago indevidamente| _________________ 267

<Título> 28 – Por meio de quais 
pessoas se adquire para nós uma obrigação _______________________ 267

|Daqueles que estão sob <vosso> poder| ____________________________________ 267
|Quando possuís de boa-fé| ______________________________________________ 268
|Do escravo <objeto> de usufruto ou uso| ____________________________________ 268
|Do escravo comum| ____________________________________________________ 268

<Título> 29 – De que modos se extingue uma obrigação ______________268
|Do pagamento| _______________________________________________________ 268
|Da aceptilação| _______________________________________________________ 269
|Da estipulação e aceptilação Aquiliana| ____________________________________ 269
|Da novação| _________________________________________________________ 270
|Da <manifestação de> vontade em <sentido> contrário| _________________________ 271

Livro Quarto _________________________________________________ 273

<Título> 1 – Das obrigações que nascem de um delito ________________ 275
|Continuação e divisão das obrigações <oriundas> de um delito| __________________ 275
|Definição de furto| _____________________________________________________ 275
|Etimologia|___________________________________________________________ 275
|Divisão| _____________________________________________________________ 276
|Do furto “apreendido”, “oferecido”, “proibido”, “não exibido”| __________________ 276
|Pena| _______________________________________________________________ 277
|De que modo há furto. Da apropriação| ____________________________________ 277
|Da intenção de furtar| __________________________________________________ 277
|Da vontade do dono| __________________________________________________ 277
|Com relação a que coisas há furto. Dos homens livres| _________________________ 278



43

|Da coisa própria| ______________________________________________________ 278
|Quem responde por furto. Daquele com cuja ajuda ou conselho o furto foi feito| _____ 278
|Daqueles que estão sob o poder; e do auxílio ou conselho de terceiro| _____________ 279
|A quem é dada a ação de furto| __________________________________________ 279
|Da subtração de um penhor de um credor| __________________________________ 279
|Da coisa subtraída de um tintureiro, 
de um alfaiate ou de um comprador de boa-fé| ________________________________ 279
|Da coisa dada em comodato| ____________________________________________ 280
|Da coisa depositada| ___________________________________________________ 280
|Se o impúbere responde por furto| _________________________________________ 280
|O que se obtém com essa ação e das ações afins| ____________________________ 281

<Título> 2 – Dos bens arrebatados com violência ____________________ 281
|Origem dessa ação e o que se obtém com ela| _______________________________ 281
|Contra quem é dada| ___________________________________________________ 281
|A quem é dada| _______________________________________________________ 282

<Título> 3 – Da Lei Aquília _________________________________________282
|<Ideia> central. Primeiro capítulo| __________________________________________ 282
|Do quadrúpede que está no conjunto de um rebanho|__________________________ 282
|Do <caráter> ilícito| ____________________________________________________ 283
|Do acaso, do dolo e da culpa| ___________________________________________ 283
|Do lançamento de dardo| _______________________________________________ 283
|Da poda| ____________________________________________________________ 283
|Do abandono de tratamento| _____________________________________________ 283
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|Das <ações> de persecução de uma pena| __________________________________ 296
|Das mistas, isto é, de persecução de coisa e de pena| __________________________ 296
|Das mistas, isto é, tanto reais, quanto pessoais| _______________________________ 297
|Terceira divisão| _______________________________________________________ 297
|Das ações pelo <valor> simples| ___________________________________________ 297
|Pelo dobro| __________________________________________________________ 297
|Pelo triplo| ___________________________________________________________ 298
|Pelo quádruplo| _______________________________________________________ 298
|Subdivisão das ações pelo dobro| _________________________________________ 298
|Subdivisão das ações pelo quádruplo| _____________________________________ 299
|Quarta divisão. Das ações de boa-fé| ______________________________________ 299
|Da ação acerca do dote absorvida pela ação pelo estipulado| __________________ 299
|Do poder do juiz no juízo de boa-fé; e das compensações| _____________________ 299



45
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|Da ação exercitória e institória| ___________________________________________ 305
|Da tributória| _________________________________________________________ 306
|De pecúlio e daquilo que reverter em vantagem| ______________________________ 306
|Do concurso das referidas ações| _________________________________________ 306
|Dos filhos de família| ___________________________________________________ 307
|Do Senatusconsulto Macedoniano| ________________________________________ 307
|Da ação direta contra o pai ou o dono| _____________________________________ 308

<Título> 8 – Das ações noxais ______________________________________308
|Dos escravos. <Ideia> central| ____________________________________________ 308
|O que é “noxa” e “nóxia”| ______________________________________________ 308
|Razão dessas ações| ___________________________________________________ 308
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|Do procurador, na presença do réu| ________________________________________313
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|Das ações perpétuas e temporárias| ________________________________________314
|Das ações que se transferem ou não aos herdeiros| _____________________________315
|Se, pendente <de julgamento> o processo, o réu tiver satisfeito o autor| ______________315

<Título> 13 – Das exceções _________________________________________ 315
|Continuação. Fundamento das exceções| ____________________________________315
|Exemplos. Daquela por causa de medo, por dolo <ou> adequada ao fato| __________ 316
|Daquela de dinheiro não entregue| ________________________________________ 316
|Daquela de pacto <convencionado>| ______________________________________ 316
|Daquela de juramento| _________________________________________________ 316
|Daquela de coisa julgada|_______________________________________________ 317
|Das demais exceções| __________________________________________________ 317
|Primeira divisão| ______________________________________________________ 317
|Segunda divisão| ______________________________________________________ 317
|Das peremptórias| _____________________________________________________ 317
|Das dilatórias| _________________________________________________________318
|Das dilatórias em razão da pessoa| ________________________________________ 319

<Título> 14 – Das réplicas __________________________________________ 319
|Da réplica| ___________________________________________________________ 319
|Da dúplica| __________________________________________________________ 320
|Da tréplica| __________________________________________________________ 320
|Das demais exceções| __________________________________________________ 320
|Quais exceções aproveitam ou não aos fiadores| _____________________________ 320

<Título> 15 – Dos interditos ________________________________________320
|Continuação e definição| ________________________________________________ 321
|Primeira divisão| ______________________________________________________ 321
|Segunda divisão| ______________________________________________________ 322
|Dos interditos para se adquirir| ___________________________________________ 322
|Dos interditos para se manter| ____________________________________________ 322
|Da aquisição ou manutenção da posse| ____________________________________ 323
|Dos interditos para se recuperar e dos remédios afins| __________________________ 323
|Terceira divisão| _______________________________________________________ 324
|Do procedimento e da antiga eficácia| _____________________________________ 324

<Título> 16 – Da pena aos que litigam de forma temerária ____________324
|Das penas em geral| ___________________________________________________ 324
|Do juramento e da pena pecuniária| _______________________________________ 325
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|Da infâmia| __________________________________________________________ 325
|Do chamamento a juízo| ________________________________________________ 326

<Título> 17 – Do ofício juiz _________________________________________326
|Do ofício do juiz em geral| _______________________________________________ 327
|Do juízo noxal| _______________________________________________________ 327
|Das ações reais| ______________________________________________________ 327
|Da ação para apresentação <de algo>| ____________________________________ 328
|Da partilha de herança| _________________________________________________ 328
|Da divisão de <coisa> comum| ____________________________________________ 328
|Da demarcação de limites| ______________________________________________ 329
|Da adjudicação| ______________________________________________________ 329

<Título> 18 – Dos juízos públicos ___________________________________329
|Da diferença com relação aos privados| ____________________________________ 330
|Etimologia|___________________________________________________________ 330
|Divisão| _____________________________________________________________ 330
|Exemplos. Da lesa-majestade| ____________________________________________ 331
|Dos adultérios| ________________________________________________________ 331
|Dos sicários| _________________________________________________________ 332
|Dos parricídios| _______________________________________________________ 332
|Das falsificações| ______________________________________________________ 333
|Da violência| _________________________________________________________ 333
|Do peculato| _________________________________________________________ 334
|Dos plagiários| _______________________________________________________ 334
|Dos crimes eleitorais, da concussão, do <preço dos> 
mantimentos, das quantias de dinheiro público desviadas|________________________ 334
|Justificativa <final>| _____________________________________________________ 335


