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A benemérita publicação que tem veiculado tantos trabalhos de interêsse 

fundamental no campo dos estudos romanisticos aparece, em seu volume. de 

1952, contendo quatro trabalhos e novos capítulos do livro, que vem 

publicando, de RICARDO ORESTANO, "La struttura giuridica del matrimonio 

romano". 

 

O primeiro dêsses estudos é de autoria do grande romanista, secretário perpétuo 

do Instituto, SALVATORE RICCOBONO, "Cognitio extra ordinem; nozione e 

caratteri del ius novum". Com o sentido afirmativo e a audácia intelectual que 

põe nos seus escritos, o autor retoma uma idéia de RUDORFF e de R. SOHM, 

que não prosperara pela influência contrária de romanistas como WLASSAK e 

PERNICE, segundo á qual o direito romano anterior à compilação de 

JUSTINIANO não se pode reduzir à dicotomia ius civile-ius honorarium, em 

que pêse à sistematização evidenciada nas fontes. Ao lado dêsses dois sistemas, 

o segundo dos quais floresceu a partir da Lei Aebutia como temperamento do 

rigor do direito civil, primitivo e formalista, ter-se-ia formado, desde o tempo 

de AUGUSTO, para triunfar sob DEOCLECIANO, um terceiro sistema, 

veiculado pela cognitio extra ordinem, inspirado em critérios de eqüidade e de 

realismo social, cuja fonte não é mais o álbum pretório, mas a audiência 

imperial. Usando do seu poder, o imperador passou a criar, nos julgamentos de 

última instância que proferia, um novo direito substantivo, um ius novum, que, 

embora não tenha logrado sistematização doutrinária à parte, como o direito do 

edito, modificou radicalmente a ordem positiva. 

 

Os exemplos oferecidos pelo autor são muito interessantes, mas escassos. A 

sugestão merece ser desenvolvida, e é possível que ganhe consistência maior 

em face do trabalho de Palingenesia do direito imperial, que está em. preparo 

na Academia dei Lincei. E relevante observar que a evolução do direito não se 

faz nunca por uma- alteração continua e progressiva do sistema vigente, mas 

por fraturas, isto é, pela periódica duplicação da ordem positiva, que se 

desgalha em dois ramos, um tradicional (ius civile, common law, direito civil) e 



outro moderno, inspirado na boa-fé e na eqüidade (ius honorarium, equity, 

direito mercantil). Com o volver dos tempos, a interpenetração dos dois 

sistemas torna obsoleta a diferenciação, que não Larda a ser superada por, uma 

unificação teórica, ou simplesmente prática. Prosseguindo, porém, a 

transformação social, torna-se necessária nova fratura, que obedecerá, por sua 

vez, ao mesmo ciclo evolutivo. 

 

Se assim é, não será de estranhar que ao tempo de ADRIANO, quando se 

estagnou a elaboração honorária, já a sociedade reclamasse um novo sistema de 

eqüidade para temperar o rigor e o arcaísmo do sistema civil-honorário vigente. 

O novo sistema devia realmente ter origem no campo administrativo, já que a 

sociedade romana se estava então afastando cèleremente do capitalismo e do 

individualismo do tempo de AUGUSTO, para mergulhar no socialismo de 

Estado característico do Baixo-Império (ROSENBERG). Essa extensão do 

direito administrativo romano ao campo do direito privado será o ius novum a 

que se refere o insigne RICCOBONO em seu ensaio. 

 

GUGLIELMO SAVAGNONE publica um interessante ensaio sôbre a categoria 

da res fungibiles e o conceito de fungibilidade, demonstrando por uma análise 

das fontes a estranheza do direito romano a essas noções. 

 

ADOLF BERGER publica um erudito trabalho sôbre a cota "To kata podas", 

que se vê em numerosos escólios dos Basílicos, e nos próprios Basílicos, bem 

como em fontes posteriores. 

 

RICCARDO ORESTANO, prosseguindo na sua monografia sôbre o 

matrimônio, depois de repelir a opinião de que a deductio in domo mariti seja 

um elemento característico do matrimônio romano, estuda o consensus, que lhe 

parece o ele mento.essencial, e os modos por que se manifesta 

continuativamente, especialmente através dos critérios sociais patenteadores do 

honor matrimonia. 

 

RICCOBONO insere ainda a sua comunicação ao Congresso Jurídico de 

Gmunden, 2-6 de setembro de 1951, sôbre ps fins e conquistas das pesquisas 

interpolacionísticas, valioso balanço, da mais importante indagação conduzida 

no campo dos estudos romanísticos. A notar o valor que atribui à obra de F. 

SCHULZ, "Classical Roman Law", como marco da fase reconstrutiva em que 



entra a crítica das itps, e a breve fixação da tese de que a rápida simplificação e 

transformação do direito romano no período pós-clássico não se deve, como 

supunha MITTEIS, à Influência dos direitos locais em contato com o romano 

desde a Constituição Antoniniana, mas à cognitio extra ordinem (vide supra). 
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