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APRESENTAÇÃO 

 

1. Da relação dos antigos com o patrimônio 

Soa como autêntico truísmo dizer que o crédito move o mundo. A mobilização em 

torno da economia e do acúmulo patrimonial ocorre hoje em dia e ocorria no mundo 

antigo. A diferença, porém, residia na relação do homem com seus bens. A morte, por 

exemplo, talvez não fosse tão assustadora naquela época quanto a possível ausência de um 

lugar destinado ao repouso do corpo inanimado, sendo interessante lembrar a relação 

religiosa1 estabelecida entre o homem e a propriedade, a sua e a que fora de seus 

antecessores. Cabe ressaltar, nesse sentido, que os jazigos se faziam no reduto da 

propriedade de cada família, e não em cemitérios.2 Bem por isso, não tendo patrimônio, o 

morto de tempos mais remotos não teria um lugar apto para ser cultuado no pós-morte. 

O direito à propriedade tem, inicialmente, caráter religioso, e não legal.3

A proibição de venda de lugares tidos como sagrados abrange o local dos túmulos.4 A 

alienação do terreno não implicava a da área, nele abrangida, onde se dispusessem os 

restos mortais, e a família alienante continuaria proprietária do túmulo, mantendo, destarte, 

o direito de adentrar o imóvel e nele realizar o culto aos antepassados ali enterrados.5

Portanto, a relação estabelecida entre a pessoa e seu patrimônio é mística, e, por vezes, 

mais importante que a familiar. Nos primórdios, a possibilidade de o pater familias vender 

o filho somente corrobora essa assertiva. 

                                                                          

( )1   L. CAPOGROSSI COLOGNESI trata da esfera religiosa ao recordar as formas de relação comunitária na 
sociedade romana arcaica. Cf., nesse sentido, o trabalho Le Comunità Rurali nell’Italia Romana, in Les 
Communautés Rurales (Rural Communities), RSJB 41 (1983), p. 412. 

( )2   Cf. N.D. FUSTEL DE COULANGES, La Citè Antique – Etude sur le Culte, le Droit, les Institutions de la 
Grèce et de Rome, 22. ed., Paris, Hachette, 1912, p. 68. 

( )3   Cf. N.D. FUSTEL DE COULANGES, La Citè... cit. (nota 2, supra), p. 70. Mesmo a família romana, cujos 
vínculos formadores mais relevantes eram eminentemente jurídicos (familia proprio iure), e não 
consangüíneos, tem suas origens ligadas ao patrimônio. O vocábulo família, como salienta M.I. FINLEY, 
poderia ter acepções como “descendentes de um ancestral comum”, “patrimônio” ou “conjunto de 
escravos” (The Ancient Economy, 2. ed., Los Angeles, University of California, 1999, p. 18). Nesse 
sentido, cf. J.C. MOREIRA ALVES, Direito Romano, vol. 1, 13. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2003, p. 108. 
Lembra ainda T. MARKY (Curso elementar de Direito Romano, 8. ed., São Paulo, Saraiva, 1995, p. 153) 
que o termo se prende a famulus – escravo –, com nítido valor econômico. 

( )4   Ver, nesse sentido, o disposto em Pompon. 9 ad Sab., D. 18,1,6 (ut sacra et religiosa loca aut quorum 
commercium non sit ). 

( )5   Cf. N.D. FUSTEL DE COULANGES, La Citè... cit. (nota 2, supra), p. 68. 
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Adicione-se a todo o exposto o fato de nos dias modernos se enxergar, isoladamente, 

cada coisa como item separado na formulação da universitas patrimonial, ao passo que, em 

tempos remotos, operava-se uma generalização abstrata em torno do termo res,6 que se 

comportava como nome coletivo apto a abrigar diversos bens, que não necessariamente 

faziam parte da mesma classe.7 Assim, as diversas coisas que compunham o patrimônio 

não eram vistas como meras partes do todo, passíveis de serem facilmente destacadas, e 

sim o todo era visto a partir de suas partes.8 Essa visão,9 que não deve ser perdida de vista 

na análise do presente trabalho, será retomada logo adiante. Antes, porém, retorna-se ao 

tema da importância patrimonial em contraposição ao valor da vida humana, que se pode 

considerar pura e simplesmente repulsiva ante o olhar dos tempos atuais. 

Nesse diapasão, é possível constatar, em diversos textos, o significado que o 

patrimônio tinha para os romanos na antigüidade. A preferência pelo corpo do devedor em 

vez da tomada de seus bens, na cobrança de dívidas, é uma característica marcante desse 

tempo. Os exemplos que seguem ilustram bem o quanto ora exposto. 

De acordo com SILVIO A.B. MEIRA,10 os diversos poderes que se concentravam nas 

mãos régias, durante o período da monarquia, tiveram de ser distribuídos por numerosos 

cargos, seja em função do advento da República, seja em virtude da expansão de Roma. 

Como os cônsules não poderiam concentrar número tão grande de atribuições, surgiram 

magistraturas especializadas, como os questores, os censores, os edis curuis e os pretores, 

sendo que, no presente caso, interessam unicamente os censores. 

Instituídos, em 435 a.C., com o fim de recensear as diversas tribos territoriais e 

promover o tombamento dos bens das famílias romanas, os censores tomavam declarações 

do pater familias, responsável máximo pelas pessoas e coisas sob seu poder.11 Este último 

fornecia informações sobre idade, nome e situação militar dos que lhe eram sujeitos, além 

de verificar o patrimônio respectivo. Declarações falsas ou incompletas poderiam ensejar 

                                                                          

( )6   A igualdade entre os vocábulos res e patrimonium pode ser exemplificada a partir de Ulp. 39 ad ed., D. 
37,1,3,2: 

  “Bonorum igitur possessionem ita recte definiemus ius persequendi retinendique patrimonii sive rei, 
quae cuiusque cum moritur fuit.” (Definiremos assim, pois, a [proteção da] posse dos bens [hereditários]: 
o direito de perseguir ou reter o patrimônio ou a coisa cujo titular é defunto.) 

( )7    Cf. M. BRETONE, I Fondamenti del Diritto Romano – le Cose e la Natura, vol. 1, Roma, Laterza, 2001, 
p. 16. 

( )8   V., a respeito, G. PUGLIESE, Istituzioni di Diritto Romano, 2. ed., Torino, Giappichelli, 1990, p. 446. 
( )9   A ser retomada (mas não apenas) no item “2.3” do Cap. I, no item “1” do Cap. II, no item “7.2” do Cap. 

IV, no item “2.1” do Cap. V e nos itens “1.3” e “2” do Cap. VI. 
( )10   Curso de Direito Romano – História e Fontes, São Paulo, Saraiva, 1975, p. 42. 
( )11   Cf. SILVIO A.B. MEIRA, Curso... cit. (nota 10, supra), p. 42. 
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severas penalidades, por meio da Nota Censória, consistente em averbar a irregularidade 

no respectivo registro. A conseqüência poderia ser, v.g., exclusão do exército, das tribos 

territoriais e centúrias, do Senado e, em especial, a redução à condição de escravo.12

Veja-se que a conseqüência gerada pela informação patrimonial errônea poderia 

ensejar casos de capitis deminutio. 

Há também exemplos no âmbito penal que tornam possível notar essa relação. De 

acordo com Suetônio,13 no período de César aumentaram-se as penalidades para os delitos. 

Impressionantemente, os ricos pareciam sentir-se compelidos a cometê-los, já que a 

punição, pelo exílio, não lhes atingia o patrimônio, sendo possível inferir, destarte, em 

alguns casos, a maior importância conferida aos bens do que à sobrevivência em si. O 

parricídio começou, assim, a ser apenado com o confisco de todos os bens e, os demais 

crimes, com a apreensão de metade deles. 

Não há dúvidas, então, de que em certas situações o patrimônio se sobrepunha à 

própria vida em importância. 

2. A execução no antigo Direito Romano 

Aparentemente, a antiga execução14 no Direito Romano, de caráter pessoal, e não 

patrimonial, estava ligada aos fatos narrados acima. No início, o procedimento tinha ares 

de vendeta, em nada se assemelhando ao moderno conjunto de regras dispostas a fim de 

que o credor possa ver seus direitos satisfeitos, subtraindo em seu proveito o patrimônio do 

devedor. 

Não efetuando o pagamento de sua dívida, o devedor poderia ver o exeqüente lançar 

sobre ele suas mãos e conduzi-lo forçosamente a juízo.15

                                                                          

( )12   Acerca de tal instituto, e além do que já foi exposto acima, SILVIO A.B. MEIRA afirma que a Nota 
Censória era averbada à margem do registro, do caput, originando-se provavelmente daí a expressão 
capitis deminutio (Curso... cit. <nota 10, supra>, p. 43). 

( )13   Caes. 42. 
( )14   A expressão, que guarda correlação com os termos latinos “exsecutio” e “exsequi”, aludia no período da 

cognitio extra ordinem à execução do iudicatus. V., nesse sentido, P. VOCI, in EDD, vol. 15, verbete 
“Esecuzione Forzata”, p. 422, nota 1. Cf., ainda, Ulp. 6 fideic., D. 2,1,19 (“an prioris iudicis sententia 
exsequi possit”); Paul. 13 ad ed., D. 4,8,32,6 (“vetare debet praetor sententiam dicere nec dare dictae 
exsecutionem”); Ulp. 41 ad Sab., D. 5,1,57; Pap. 3 quaest., D. 16,2,16,1 (“Cum intra diem ad iudicati 
exsecutionem”); Modest. 3 resp., D. 22,1,41 (“Tutor condemnatus per appellationem traxerat 
exsecutionem sententiae” – v., todavia, que na edição de MOMMSEN-KRÜGER se fala em excusationem); 
Ulp. 6 ad ed., D. 42,1,2 (“sed perraro intra statutum tempus sententiae exsequentur”); Ulp. 68 ad ed., D. 
43,4,3 e Ulp. 68 ad ed., D. 43,4,3,1 (“ceterum poterit uti et extraordinaria exsecutione”). 

( )15   Segundo P. VOCI (in EDD, vol. 15, verbete “Esecuzione Forzata”, p. 422), há relação do quanto 
estabelecido no julgado com o tipo de execução. Se tivesse o autor direito de haver ou de reaver a 
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Caso não satisfizesse o julgado, e não comparecendo quem o afiançasse, o executado 

poderia ser amarrado ou algemado, sendo sua pessoa adjudicada ao credor e reduzida a 

confinamento privado, pelo prazo de sessenta dias. No período de claustro, era levado ao 

foro por três dias sucessivos de mercado16 quando então o crédito era apregoado. Se 

nenhum interessado no resgate do devedor viesse a solver o débito, o exeqüente poderia 

tanto matá-lo quanto vendê-lo além do Rio Tibre.17 E, se fossem vários os credores,18 o 

executado podia ser retalhado no terceiro e último dia.19 O retalhar do corpo do devedor, 

supõe-se, estava adstrito à idéia de que um cadáver separado em diversas partes não 

poderia ser dignamente sepultado.20

3. Dos bens – proposta de alteração de paradigma 

Costuma-se voltar os olhos para os credores e, especialmente, para o devedor quando 

se estudam as instituições envolvidas nos meios de execução. Não é por acaso, então, que 

foram traçadas as linhas acima, cuja intenção precípua é chamar a atenção para o pouco 

cuidado que costuma receber o patrimônio em estudos análogos. 

Na verdade, não há diferença de tratamento entre objetos e sujeitos submetidos à 

execução. O patrimônio do devedor não é tratado de forma diferente de sua pessoa. São, 

ambos, o primeiro mediata e a segunda imediatamente, projeções exteriores do próprio 

devedor, a servir de garantia do pagamento da dívida.21

Por isso, o que se propõe é a mudança de paradigma: não se abandonam por completo 

os sujeitos envolvidos nos vários procedimentos executivos, mas se elevam os bens a um 

                                                                          

species de qua agitur, legitima-se a um ato de defesa privada que lhe permite tomar diretamente a posse 
da coisa (a admissão deste ato pessoal parece ter sido acolhida em G. 4,48, apesar da incerteza sobre o 
real sentido da construção ipsam rem condemnare). Mas se o direito do autor perfizesse crédito 
pecuniário, o devedor insolvente estaria sujeito à execução pessoal, de acordo com o regime da legis per 
manus iniectionem (descrito, em linhas fundamentais, na Lei da XII Tábuas). 

( )16   Ou nundinae, que aconteciam no nono dia do mês. 
( )17   Aulo Gélio, 20,1,47 (Inter eos dies trinis nundinis continuis ad praetorem in comitium producebantur, 

quantaeque pecuniae iudicati essent, praedicabatur. Tertiis autem nundinis capite poenas dabant aut 
trans Tiberim peregre venum ibant). 

( )18   O sistema da manus iniectio poderia, segundo Aulo Gélio (20,1,19), ser realizado por vários credores em 
conjunto. Nesse sentido, também a opinião de M.P. PÉREZ ÁLVAREZ, (La Bonorum Venditio – Estudio 
sobre el Concurso de Acreedores en Derecho Romano Clásico, Madrid, Mira, 2000, p. 49). 

( )19   Cf. A. BUZAID, Do Concurso de Credores no Processo de Execução, São Paulo, Saraiva, 1952, p. 43. 
( )20   Nesse sentido a opinião de P. VOCI (in EDD, vol. 15, verbete “Esecuzione Forzata”, p. 422). Cf., ainda, 

M. KASER, Römiches Privatrecht, 6. ed., München, Beck, 1968, p. 320 e seguintes. 
( )21   Cf. E. BETTI, La Struttura dell’Obbligazione Romana e il Problema della sua Genesi, Milano, Giuffrè, 

1955, p. 67-68; M.P. PÉREZ ÁLVAREZ, La Bonorum Venditio… cit. (nota 18, supra), p. 77. 
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patamar de, no mínimo, igualdade de importância em relação às pessoas.22 Demonstrar-se-

á que, por esse ângulo, a resposta a diversas perguntas é encontrada com menos 

dificuldade. 

4. A substituição progressiva da execução sobre a pessoa 

Com o decorrer da evolução tanto da sociedade quanto do Direito romanos a execução 

pessoal vai perdendo espaço, sendo substituída23 por novos meios processuais a partir dos 

quais os bens do devedor passam a responder pela dívida. 

O desenvolvimento dos institutos executivos decorre, como salientado por I.M. 

POVEDA VELASCO, de processo encetado pela influência da filosofia grega, com o que se 

buscou conferir caráter humanitário ao Direito Romano antigo, rigorosamente formalista.24 

Vale dizer também, todavia, que não apenas se evoluiu no sentido humanitário, mas 

também se percebeu que a procura pelos bens do devedor,25 e não o castigo de seu corpo, 

atenderia muito mais aos novos fins “capitalistas”26 de Roma e cumpriria, no âmbito da 

execução, o desejo que movia os juristas romanos de conferir soluções práticas às 

demandas que lhes fossem apresentadas. 

5. Da visão unitária sobre o patrimônio como base para a apreciação dos meios 

executivos 

Dois foram os procedimentos mais importantes no âmbito da execução patrimonial do 

Direito Romano: a “bonorum venditio” e a “bonorum distractio”.27

Venditio, termo cuja raiz reflete no vocábulo “venda”, referia-se à alienação forçada 

da totalidade do patrimônio do devedor. Já o termo distractio, costumeiramente ligado à 

venda de bem singular ou do quanto bastar para satisfazer a dívida, não possui 

                                                                          

( )22   O que leva, inclusive, à institutição de uma cura bonorum, como se verificará no Cap. IV, item “1.4”. 
( )23   Não deixando, porém, de existir completamente, em especial no período clássico, pois há diversos textos 

como Ulp. 12 ad ed., D. 4,6,23; G. 3,199; Aulo Gélio, 20,1,51; Cícero, De Orat. 2,63,255; e Alex. A., C. 
7,71,1 (de 223 d.C.) mostrando que a execução pessoal persiste em tal época. Aliás, há exemplos dela 
também no período pós-clássico, como será examinado no item “1” do Cap. VI. 

( )24   A Execução do Devedor no Direito Romano – Beneficium Competentiae, São Paulo, Livraria Paulista, 
2002, p. 09. 

( )25   Ou, de acordo com o exposto no item “1”, retro, o bem ou o patrimônio. 
( )26   V., no sentido acima apresentado, o Capítulo I, infra. 
( )27   V., para maiores detalhes, as notas 34 e 37 a esta Apresentação. 
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originalmente esse sentido. Na verdade, o verbo “distrahere” pode ser traduzido como ato 

de esquartejamento, ou, ainda, de separação violenta ou repentina.28

Eis outro aspecto que não deve ser perdido de vista no decorrer deste estudo: ao passo 

que normal e modernamente se entende o alienar como ato que incide sobre um bem 

determinado ou, eventualmente, um conjunto de bens, o romano via a extração de uma 

coisa singular como verdadeira ruptura da ordem corrente de seu patrimônio, o que 

coaduna com o sentido de “res”, acima exposto,29 e reflete nos primórdios da execução 

patrimonial. 

6. A importância do estudo do curator bonorum no contexto evolutivo da execução 

É nesse contexto que se insere a figura do curator bonorum. Dentre os personagens 

históricos ligados ao desenvolvimento da execução, o curator bonorum é talvez o mais 

desconhecido, ou o menos estudado.30

Mas é necessário dizer que o aparente “desinteresse” acerca da figura é incompatível 

com sua importância. Isto porque há diversos textos doutrinários a apontar o curator como 

o antecessor histórico do síndico da falência,31 no direito anterior, e, nos dias atuais, do 

administrador judicial.32 Aliás, tentar-se-á demonstrar que até mesmo o administrador 

responsável pelos bens do insolvente civil tem suas origens a ele ligadas. 

O patrimônio, tratado de forma sagrada até determinado momento, passa a ser 

arrecadado pelos credores em concurso e entregue aos cuidados do curator bonorum para 

ser administrado. Bem por isso, chama a atenção o fato de essa pessoa, que não 

necessariamente fazia parte do rol de credores, e, portanto, muitas vezes não tinha relação 

jurídica prévia com nenhuma das partes, ser capaz de se imiscuir nos bens do devedor e 

agir com poderes próprios de dono. 
                                                                          

( )28   Aulo Gélio utiliza o verbo com o sentido tanto de separação de partes do corpo da pessoa quanto de 
divisão do patrimônio para venda posterior (20,1,19). Remete-se, por oportuno, à exposição feita no Cap. 
IV, item “7.2”, nota 193. 

( )29   V. o item “1” a esta Apresentação. Mas a visão unitária em relação ao patrimônio também perderá 
espaço, permitindo a estabilização da bonorum distractio. Sobre esse tema, v. o Cap. VI, infra. 

( )30   Essa opinião é partilhada pela doutrina, quase à unanimidade. Nesse sentido, cf. L. D’AMATI, Curator 
Bonorum: una Rilettura, in BIDR 94-95 (1991-1992), p. 440; M.P. PÉREZ ÁLVAREZ, La Bonorum 
Venditio… cit. (nota 18, supra), p. 194; S. SOLAZZI, Il Concorso dei Creditori nel Diritto Romano, vol. 
2, Napoli, Jovene, 1938, p. 1 (v. referência completa na nota 48 desta Apresentação); A. BUZAID, Do 
Concurso de Credores... cit. (nota 19, supra), p. 70, como se demonstrará com mais detalhes logo 
adiante (cf. o item “8”, infra). 

( )31   Cf., nesse sentido, R. REQUIÃO, Curso de Direito Falimentar, vol. 1, São Paulo, Saraiva, 1975, p. 206-
207, e, ainda, S.J. ROQUE, Direito de Recuperação de Empresas, São Paulo, Ícone, 2005, p. 82. 

( )32   A figura do administrador judicial foi introduzida no ordenamento pátrio pela Lei 11.101/2005. 
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Além do quanto acaba de ser exposto, como a execução patrimonial tinha, em 

princípio, caráter universal, e não singular, o papel desempenhado pelo curator foi 

fundamental para o pleno sucesso do instituto. 

Mais do que isso: a atuação do curator, especialmente a que tinha por fim evitar a 

ruína do devedor, acabou por influenciar os rumos da execução, inclusive de como se a 

conhece ainda hoje. Em proposição aparentemente exclusiva, demonstrar-se-á que a 

mudança de enfoque dos modelos executivos posteriores às implicações de cunho físico 

contra a pessoa, pelos quais se deixou de buscar a totalidade do patrimônio e se passou a 

preferir a alienação apenas de quanto fosse necessário ao pagamento do débito, está 

intrinsecamente ligada ao trabalho do curador do patrimônio. 

Portanto, a proposta deste trabalho consiste em tentar esclarecer quem foi o curator 

bonorum, como agia e qual sua evolução posterior, alcançando-se o âmbito do Direito 

Justinianeu. 

Essa figura, encoberta pela obscuridade dos textos e fontes que a ela fazem menção, 

seguiu a trajetória da própria execução, e parece ter surgido da necessidade de oferecer 

uma alternativa aos credores que, no período em que o processo executivo era 

exclusivamente pessoal, muitas vezes deixavam de ver satisfeitas suas pretensões.33 Ao 

mesmo tempo, protegendo-se o patrimônio contra a dilapidação desnecessária, a atividade 

do curador gerava o resguardo dos interesses do próprio devedor. 

O diálogo com os romanistas talvez ajude a lançar novas luzes sobre o instituto e sua 

evolução, para o fim não só de resgatar sua memória, mas também de contribuir com o 

direito atual. 

Restringir-se-á o estudo ao curator da já mencionada bonorum venditio,34 pois este foi 

o sistema de execução patrimonial adotado no direito clássico,35 do qual o curator era 

órgão de destaque, se não o mais importante. 

                                                                          

( )33   Passa-se o tempo e as mudanças parecem se repetir: a Nova Lei de Falências, na qual se instituiu a figura 
do administrador judicial (em substituição ao síndico e ao comissário da Concordata), atende a 
necessidades econômicas de maior agilidade na execução e, especialmente, de conferir maior cuidado ao 
patrimônio do devedor. V., a respeito, o Apêndice 1. 

( )34   Instituto que, como conceitua M.P. PÉREZ ÁLVAREZ (La Bonorum Venditio… cit. <nota 18, supra>, p. 
77), é direcionado ao apoderamento de todo o patrimônio do sujeito passivo a pedido de um ou de vários 
credores, aos quais se conferia a posse dos bens (missio in bona rei servandae causa) do demandado ex 
edicto. Transcorridos certos prazos, entregavam-se os bens a quem oferecesse pagar a maior 
porcentagem das dívidas. 
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Interessa, também, analisar a natureza jurídica do curator bonorum, além das 

diferenças entre este e outra personagem, por muitos tratada como similar, que também 

agia na venditio: o magister bonorum.36 Os demais componentes do procedimento serão 

igualmente estudados. 

Vários são os institutos jurídicos envolvidos no estudo do curator bonorum. 

Desnecessário dizer que a curatela (ou curadoria) é um deles, além do concurso de 

credores (do qual a falência37 é espécie). Todos esses tópicos receberão a devida análise. 

Cabe chamar a atenção – e isso ficará mais bem elucidado ao longo do trabalho – para 

um ponto interessante de convergência entre a curadoria e a execução patrimonial: na 

evolução de ambos os institutos, a preocupação com a proteção do mais fraco se faz 

perceber de forma nítida. 

Ver-se-á, nesse sentido, que muitos são os momentos em que o curator age no 

interesse do devedor, procurando protegê-lo de eventual ruína injustamente causada pela 

atividade executória. Em outras oportunidades, ele atende aos interesses dos credores. E, 

ao cumprir tais tarefas, o curator cuida, em verdade, do patrimônio, e não dos sujeitos. 

Será necessário estudar também, ainda que de forma não conclusiva, o próprio 

procedimento da bonorum venditio, por ser o âmbito de atuação dessa figura que é o objeto 

do presente trabalho. E, nesse particular, demonstrar-se-á que, diferentemente da posição 

majoritária, o conceito de bonorum distractio38 foi uma decorrência evolutiva natural da 

própria venditio e desta última aquela fazia, de certa forma, parte. 

Tudo quanto ora exposto será antecedido de análise de cunho histórico, voltada a 

delinear a evolução da execução patrimonial e os prováveis momentos em que esta 

substitui a execução pessoal. 

                                                                          
( )35   Mas na Parte III deste trabalho, em que se trata da evolução da figura até o Direito Justinianeu, o 

instituto da distractio será objeto de análise. Ali, também, é contestada a restrição da bonorum venditio 
ao período clássico. 

( )36   V. a nota 41, infra, e o item “8.1” do Cap. III. 
( )37   A falência, designada pelos alemães pelo termo “Konkurs”, no âmbito do Direito Romano antigo, é, para 

H. DEGENKOLB, um problema ao mesmo tempo fascinante e desesperador. O fascínio decorreria do 
objeto do estudo; o desespero, da situação criada pela tradição que, para o autor, seria insolúvel. Trata-
se, no caso, da dificuldade de apontar as reais diferenças entre os dois sistemas distintos de falência 
(rectius concurso de credores ou, simplesmente, execução) que se confundem: o sistema (considerado 
como sendo) mais antigo da já citada bonorum venditio e o sistema, mais “novo”, da bonorum distractio. 
Nesse último, em vez da totalidade dos bens, procedia-se à venda apenas do que fosse suficiente para a 
satisfação do débito (Magister und Kurator im altrömischen Konkurs <1897>, in Beiträge zum 
Zivilprozeß, Leipzig, Scientia, 1987, p. 161). 

( )38   V. o que foi dito na nota anterior a respeito da abrangência da distractio sobre bem singular. 
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Nessa vertente, e como já sinalizado acima, vale dizer que o trabalho se pauta na 

crença de que o ato de se voltar contra o patrimônio da pessoa, e não contra sua vida, além 

de atender a fins de desenvolvimento humanitário do Direito Romano, obedecia a razões 

práticas, pois era mais eficaz e constrangia mais rapidamente o devedor ao pagamento. O 

desenvolvimento econômico do império mostra isso.39

Buscar-se-á, também, analisar o momento histórico da criação do curator da bonorum 

venditio,40 e, posteriormente, sua contribuição para o procedimento a partir do qual as 

execuções modernas se desenvolveram. 

Além disso, cabe verificar se o curator da bonorum venditio, como administrador41 de 

bens que era, cumpria função de interesse público ou se suas preocupações eram apenas 

particulares. 

7. Da divisão do trabalho em partes 

O trabalho será dividido em três partes: na primeira, analisar-se-á o momento da 

suposta origem do curator bonorum e os primórdios da execução patrimonial; na segunda, 

o âmbito de atuação e as características do curador do patrimônio; por fim, na terceira e 

última parte será estudada a evolução do instituto até o âmbito do Direito Justinianeu, a 

                                                                          

( )39   Nesse sentido, cf. M. ROSTOVTZEFF, The Social and Economic History of the Roman Empire, vol. 1, 2. 
ed., Oxford, Clarendon Press, 1957, em especial o Cap. I de tal obra. 

( )40   Não há, porém, fontes que tratem do exato momento em que se criou o curator bonorum, razão pela qual 
são apenas aventadas hipóteses a respeito. 

( )41   A verificação das funções do curator bonorum e as diferenças entre suas atribuições e as assinaladas ao 
magister levam, também, à análise dos pontos que caracterizam o sistema mais “antigo” da bonorum 
venditio e o mais “recente” da bonorum distractio. H. DEGENKOLB (Magister und Kurator... cit. <nota 
37, supra>, p. 162-163), além de indicar a preponderância do primeiro sistema, apontava a aparente 
“formatação” do Digesto para atender aos pressupostos da distractio (sobre a tese de interpolação dos 
termos magister e curator, v. o Cap. III, item “8.1.1”, e o Cap. IV, item “2”). Ainda, afirmava o autor 
que a doutrina de sua época resumia a teoria do magister e do curator em quatro pontos preponderantes: 

 a.) O curador dos bens surge nos sistemas da venditio e da distractio, enquanto o magister, apenas no 
primeiro; 

 b.) O magister seria nomeado após escolha de um entre todos os credores, enquanto, em sua opinião, os 
curadores eram escolhidos por nomeação formalmente livre, embora costumeiramente sob sugestão dos 
credores (opinião, todavia, não pacificada. V., infra, o Cap. IV, item “3”); 

 c.) O magister tem como função única a bonorum venditio; nada mais é do que um órgão de realização 
da antiga execução, ou, como prefere o autor, falência romana; 

 d.) A função dos curadores historicamente não é de realização, mas de guarda e administração da massa 
falida, o que, todavia, não teria a ela se limitado. A diferença, segundo ele, entre os curadores do sistema 
mais novo dos do sistema mais antigo está na ampliação da função de realização no sistema da bonorum 
distractio. Abordagem mais elaborada sobre o tema é apresentada no cap. VI, item “2”. 

 Em contraposição simples, os dois sistemas distinguir-se-iam, basicamente, por seus órgãos. V., por fim, 
o item “8.1.1” do Cap. III e o Cap. IV, em especial o item “7.2”. 
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partir da qual se deseja realizar uma pequena contribuição, em apêndice,42 ao direito 

moderno. 

7.1 Do papel da agricultura 

A questão patrimonial, durante a evolução de Roma, é indissociável da agricultura. 

Esta, por sua vez, perfaz elemento fundamental no grande monumento legislativo43 que faz 

alusão ao curator bonorum. Veja-se, ainda, que os termos trazidos na Lei das XII Tábuas44 

refletem fielmente a realidade agrícola da Roma antiga, razão pela qual o tema será 

abordado na análise do momento histórico. 

8. As principais obras pesquisadas 

Determinadas obras foram fundamentais na elaboração desta dissertação. Um dos 

mais antigos trabalhos monográficos acerca dos órgãos do antigo concurso de credores45 

em Roma é da autoria de H. DEGENKOLB.46 Escrito em 1897, foi incluído em uma 

coletânea de artigos do autor em 1905, coletânea essa que teve seu teor reimpresso em 

1987. 

Posteriormente, em 1904, A. ARMUZZI debruçou-se sobre o tema tanto do curator 

quanto do magister no âmbito da bonorum venditio,47 em trabalho que apresenta 

provavelmente os mais relevantes questionamentos que seriam analisados pela doutrina 

posterior. 

A matéria voltou a ser enfrentada em obra clássica, uma das maiores e mais 

abrangentes acerca do concurso creditório no Direito Romano, da autoria de S. SOLAZZI, 

em quatro volumes.48

No Brasil, A. BUZAID abordou o assunto em trabalho de 1952, ao tratar das origens da 

execução concursal. 
                                                                          

( )42   Cf., infra, o “Apêndice 1”. 
( )43   A lex agraria de 111 a.C., que será objeto de estudo no item “3” do Cap. I. 
( )44   Para maiores detalhes, cf. SILVIO A.B. MEIRA, A Lei das XII Tábuas, 3. ed., Rio de Janeiro, Forense, 

1972. 
( )45   Sempre que se falar em “concurso de credores”, “falência” ou “execução” (e também em falido, devedor 

ou executado), a intenção é utilizar as expressões como sinônimas no âmbito do Direito Romano. V., a 
respeito, o Cap. II, nota 1. 

( )46   Magister und Kurator... cit. (nota 37, supra). 
( )47   Il Magister ed il Curator della Bonorum Venditio (Contributo allo Studio del Concorso nel Diritto 

Romano), in AG 72 (1904), p. 481-506. 
( )48   Il Concorso dei Creditori nel Diritto Romano, vol. 1, Napoli, Jovene, 1937; vol. 2, 1938; vol. 3, 1940 e 

vol. 4, 1943. 
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Seja dito de passagem que a obra de A. BUZAID, acima citada, é um dos pontos de 

partida do presente trabalho. O tratamento que o autor confere ao curator bonorum 

despertou grande curiosidade a seu respeito, especialmente em razão do trecho que a seguir 

se transcreve: 

“Mas se reina incerteza quanto ao magister, as dificuldades crescem de vulto em 

relação ao curator, menos conhecido ainda pela doutrina. Não se duvidou de sua 

existência, mas pouco se sabe de sua função real e dos limites de suas atribuições.”49

Outro trabalho de grande importância é da autoria de M.P. PÉREZ ÁLVAREZ, porquanto 

permitiu um olhar aprofundado na relação do curator com os credores e a massa de bens.50

Essa autora possui também extenso trabalho monográfico sobre a bonorum venditio, 

baseado em rigorosa pesquisa, fonte de fartas indicações bibliográficas.51

Mas entre todos os textos analisados, o que captou com mais exatidão tanto a figura 

quanto a sistemática envolvida nas funções do curator bonorum é o artigo da autoria de L. 

D’AMATI,52 que foi de grande auxílio na solução do intrincado problema da verdadeira 

natureza da atuação da figura aqui estudada. 

Por fim, apoiou-se o trabalho em antigo estudo de V. ARANGIO-RUIZ53 para 

desenvolver a teoria da ligação estabelecida entre venditio e distractio. 

 

                                                                          

( )49   Do Concurso de Credores... cit. (nota 19, supra), p. 70. 
( )50   Observaciones sobre D. 17,1,22,10 (Paul. l. XXXII ad ed.), in RIDA 45 (1998), p. 355-385. 
( )51   La Bonorum Venditio… cit. (nota 18, supra). 
( )52   Curator Bonorum… cit. (nota 30, supra). 
( )53   Sul fr. 5 D. De Curatore Bonis Dando, in Studi Giuridici in Onore di Carlo Fadda pel XXV Anno del suo 

Insegnamento, vol. 1, Napoli, Pierro, 1906, p. 311-324. 
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CONCLUSÕES 

 

Na Roma antiga, operava-se generalização abstrata em torno do termo res, que se 

comportava como nome coletivo apto a abrigar diversos bens, que não necessariamente 

faziam parte da mesma classe. 

Enquanto modernamente se entende o alienar como ato que incide sobre um bem 

determinado ou, eventualmente, um conjunto de bens, o romano via a extração de uma 

coisa singular como verdadeira ruptura (distractio) da ordem corrente de seu patrimônio. 

O patrimônio, tratado de forma sagrada em tempos remotos, sobrepunha-se, em certas 

situações, à própria vida em importância. 

O processo de execução por dívidas na Roma antiga tinha natureza tanto penal quanto 

privada, pois era voltado contra a pessoa do devedor, não seu patrimônio; 

Com a evolução do Direito Romano, porém, a execução pessoal é substituída, quase à 

totalidade, por novos meios processuais, a partir dos quais os bens do devedor passam a 

responder pela dívida. 

Se por um lado as alterações apresentavam clara evolução humanitária, reduzindo as 

possibilidades de os credores lançarem mão do corpo do devedor, por outro atendiam às 

necessidades de um Império em ascensão e carecedor de instrumentos que garantissem 

maior agilidade para seu crescimento econômico. 

Entende a doutrina que os dois procedimentos mais importantes no âmbito da 

execução patrimonial do direito romano foram a “bonorum venditio” e a “bonorum 

distractio”. 

Pela bonorum venditio, todo o patrimônio do sujeito passivo era arrecadado a pedido 

de um ou de vários credores, aos quais se conferia a posse dos bens do demandado. 

Transcorridos certos prazos, entregavam-se os ativos a quem oferecesse pagar a maior 

porcentagem das dívidas. 

A figura do curator bonorum se insere nesse contexto. O patrimônio, sagrado nos 

primórdios, passa a ser arrecadado pelos credores em concurso e entregue à sua 

administração no decorrer do procedimento executivo. 
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Bem por isso, chama a atenção o fato de essa pessoa, que não necessariamente fazia 

parte do rol de credores, agir com poderes próprios de dono quanto aos bens do devedor, 

ainda que, muitas vezes, não tivesse relação jurídica prévia com nenhuma das partes. 

O sistema de execução descrito acima guarda correlação com a visão unitária do 

patrimônio, a qual, por sua vez, tem a ver com uma economia agrícola, em que a circulação 

dos bens, notadamente os de produção, configura exceção e não tem grande importância, 

concentrando-se as atenções na regulamentação das relações entre os fundos que formam a 

propriedade. 

A luta por terras para a prática da agricultura é um dos motivos das guerras civis que 

antecederam a ascensão de Augusto ao poder. 

Essa conjuntura sócio-econômica ajuda a explicar a abstratação em torno do termo res 

e a visão de que o patrimônio era uma coisa só. 

Não havia, pois, diferentemente do que pode parecer em tempos modernos, 

desproporcionalidade na abrangência da execução sobre todo o patrimônio do devedor em 

relação à finalidade perseguida: a satisfação dos credores. Trata-se unicamente de visão 

cultural peculiar à época estudada. 

Ainda, o patrimônio do devedor não é tratado de forma diferente de sua pessoa. São, o 

primeiro mediata e a segunda imediatamente, projeções exteriores do próprio devedor, e 

servem de garantia do pagamento da dívida. 

A questão da distribuição de terras leva à promulgação de várias leis. 

Entre elas, a lex agraria de 111. a.C., na qual se encontram menções a diversos órgãos 

componentes da bonorum venditio, inclusive ao curator bonorum, objeto específico deste 

trabalho. 

A bonorum venditio se inicia com a missio in bona rei servandae causa, ato decisório 

do magistrado pela qual este permite ao credor (ou credores) a imissão na posse dos bens 

do devedor. 

Realizada a missio in bona, nomeava o pretor um curator para o patrimônio do 

devedor. 

A duração mínima da missio é de trinta dias quando vivo o devedor, e de quinze, se 

finado. 
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Transcorrido o prazo, o pretor mandava reunir os credores para que, dentre eles, fosse 

eleito um magister bonorum. 

A partir de então, o processo de confecção das condições de venda se inicia. Trata-se 

do início da segunda fase do procedimento executivo, a qual se pode denominar “bonorum 

venditio em sentido estrito”. 

Torna-se público, na seqüência, o nome do magister. Após o transcurso de mais trinta 

dias (vinte se morto for o devedor), contados do último decreto, passa-se à venda pública 

dos bens. 

Grande é o debate doutrinário sobre as diferenças entre o magister e o curator 

bonorum, sendo que, durante muito tempo, defendeu-se que o termo relativo ao último 

havia sido interpolado, no Digesto, em lugar do primeiro. 

Afastada a tese de interpolação, deve-se salientar que, sendo o magister 

necessariamente um credor, não lhe era dado realizar atos outros que não os relativos à 

representação da classe dos credores, à organização da venda e tudo que a ela se 

relacionasse, e suas funções, restritas, não se confundiam com as do curator. 

O curator bonorum, por sua vez, projeta-se como claro defensor do interesse público, 

atuando como guardião do patrimônio e evitando a dilapidação desnecessária dos bens. 

Várias são as funções por ele desempenhadas, como evitar a prescrição das ações do e 

contra o devedor (impedindo a liberação deste ou evitando que se extinguisse ação que a 

esse cabia, o que, em ambos os casos, acarretaria prejuízos aos credores) ou, ainda, 

recuperar tudo aquilo relativo aos bens do último de que os credores houvessem se 

apropriado indevidamente. 

Incluem-se, ainda, entre os deveres do curador, os atos de conservação e 

administração do patrimônio do devedor, a satisfação dos créditos que se mostrassem mais 

gravosos, a defesa do devedor nas ações dos credores e a venda de objetos que se 

pudessem perder. 

Mas, entre todas essas funções, destaca-se a de evitar que a bonorum venditio fosse 

consumada. 

Como no decorrer da venditio o curator poderia destacar partes perecíveis do 

patrimônio (ou seja, distrahere bona), quando ele verificasse que a venda de bens 

singulares bastaria para satisfazer os credores, evitando a falência do devedor, deveria 
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fazer todo o possível para que aquela se concretizasse e o procedimento executivo tivesse 

um fim. 

Havia, portanto, casos de distractio durante a própria bonorum venditio. Ressalte-se 

que, pela bonorum distractio, em vez da totalidade dos bens, procedia-se à venda apenas 

do que fosse suficiente para a satisfação do débito, similarmente ao que ocorre nos dias de 

hoje nas execuções cíveis contra devedor solvente. 

Costuma haver divisão pura e simples de um e outro meio de execução, segundo a 

qual a venditio seria típico instituto de direito clássico e a distractio, de direito justinianeu. 

Mas nos textos das constituições de Justiniano referentes ao novo processo de execução se 

fala sempre, sem exceção, de venditio e de vendere. 

Ainda, a bonorum distractio teria sido criada, segundo a maioria da doutrina, por um 

senatus consulto, em princípio apenas em favor das clarae personae, difundindo-se depois 

e substituindo a venditio por completo. 

Demonstrou-se, porém, o desacerto desse entendimento. Havendo casos incidentais de 

distractio no decorrer da venditio, afigura-se correto defender que a primeira, como 

praticamente todos os institutos de Direito Romano, tenha sido fruto do desenrolar de uma 

prática corriqueira, que levou a seu acolhimento e a sua sistematização posterior em 

benefício da classe senatorial; 

A distractio nasce, então, como simples fase da bonorum venditio. 

Bem por isso o curator bonorum, presente na venditio, assim continuará a sê-lo na 

distractio. Trata-se da mesma figura. 

Possivelmente, ainda, quando se falava em execução patrimonial no perído 

justinianeu, a expressão bonorum venditio se mantinha. Apenas por não haver sua 

consumação (pois a alienação de bens, detalhada e separadamente, satisfazia os credores, 

não havendo a necessidade de prosseguir) é que os meios executivos se encerravam por 

meio de distractio bonorum. 

O curator possui uma atividade delicada: um ofício deveras gravoso, um munus de 

acordo com a classificação vista em Hermog. 1 iur. epitom., D. 50,4,1,4, para o qual se 

requer habilidade, capacidade e idoneidade. 
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Isso porque, se para os romanos o patrimônio em si interessava tanto ou mais do que a 

própria vida, e se as coisas eram vistas de forma unitária, e não separadamente, sob esses 

aspectos o curator bonorum cumpria o papel mais importante de todo o procedimento 

executivo. 

Sua atuação não configura representação de nenhuma das partes e nem mandato: ela 

implica, em verdade, defesa do interesse público e auxílio à justiça. Por isso sua relação 

com os credores e o devedor é indireta, e a curadoria que lhe incumbe é voltada ao 

patrimônio.  

Ao cuidar, por vezes, de interesses do devedor, e, por outras, dos interesses dos 

credores, o curator assegura que o devedor não sofrerá mais que o necessário para que a 

dívida seja paga e, ainda, que os credores não terão maiores prejuízos além daqueles 

intrínsecos à promoção da cobrança, o que ele faz tendo por objetivo final cuidar das coisas 

e da integridade do fundo por elas composto. 

Colidentes os interesses, o curator se interpõe entre as partes e proporciona, na 

medida do possível, a preservação dos direitos de todos os envolvidos. 

Por fim, o trabalho de evitar a venda universal do patrimônio, realizada pelo 

personagem de que trata este trabalho, é o ponto de partida do desenvolvimento da 

moderna execução patrimonial. 
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RESUMO 

 

Dentre os personagens históricos ligados à execução, o curator bonorum é talvez o 

mais desconhecido, ou o menos estudado. 

Mas esse aparente “desinteresse” acerca da figura é incompatível com sua 

importância. Diversos são os textos doutrinários que apontam o curator como o antecessor 

histórico do síndico da falência, no direito anterior, e, nos dias atuais, do administrador 

judicial. 

No presente trabalho, apresenta-se a trajetória do curator bonorum e a influência que a 

curadoria teve no desenvolvimento dos meios de execução. 

Abordam-se, nesse sentido, a visão peculiar do romano sobre seu patrimônio, a 

importância da formação dos fundos de propriedade e os antecedentes da execução 

patrimonial. 

Demonstra-se também que o procedimento da bonorum venditio, costumeiramente 

ligado ao período clássico do direito romano, não foi exatamente substituído pela bonorum 

distractio, pois esta fazia, de certa forma, parte daquela. 

Com isso se procura comprovar que a atuação do curator, especialmente a que tinha 

por fim evitar a ruína do devedor, modificou os rumos da execução e do concurso de 

credores, inclusive de como se os conhecem ainda hoje. Em proposição aparentemente 

inédita, demonstrar-se-á que a mudança de enfoque dos modelos executivos posteriores às 

implicações de cunho físico contra a pessoa, pelos quais se deixou de buscar a totalidade 

do patrimônio e se passou a preferir a alienação apenas de quanto fosse necessário ao 

pagamento do débito, está intrinsecamente ligada à atuação do curador do patrimônio. 

O trabalho se divide em três partes: na primeira, analisa-se o momento histórico da 

suposta origem do curator bonorum e os primórdios da execução patrimonial; na segunda, 

o âmbito de atuação e as características do curador; por fim, na terceira e última parte, 

estuda-se a evolução da figura até o âmbito do Direito Justinianeu. Apresenta-se, também, 

em apêndice, singela contribuição ao direito moderno. 
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ABSTRACT 

 

Among the historical figures associated with bankruptcy, the curator bonorum is 

perhaps the most unknown, or the least studied. 

But this apparent “indifference” about the figure is not compatible with its 

importance, for there are several doctrinal texts that indicate the curator as the historical 

predecessor of the trustee in bankruptcy. 

In this paper, the trajectory of the curator bonorum and the influence that its actions 

had on the development of means of foreclosure are presented. 

It addresses, in this sense, the peculiar vision of the Roman about his estate, the 

importance of property funds, and the background of bankruptcy proceedings.  

It is also demonstrated that the bonorum venditio procedure, usually connected to the 

classical period of Roman law, was not exactly replaced by bonorum distractio, as this 

was, somehow, part of that. 

The paper also seeks to show that the performance of the curator, especially the one 

that was to prevent the ruin of the debtor, changed the course of bankruptcy proceedings 

and concurrent creditors, including how they are known nowadays. In an apparently 

unprecedented proposition a change of focus from the executive models will be shown, for 

which the fact that they no longer get the entire assets of the debtor, and happened to prefer 

a sale of just what was needed so the debt could be paid, is intrinsically linked to the work 

of the curator bonorum. 

The paper is divided in three parts: in the first the historical moment of the supposed 

origin of the curator bonorum and the beginnings of foreclosure are analyzed; in the 

second, the scope of acting and features of the curator. Finally in the third and final part, 

the evolution of the figure to the right under Justinian is studied. In Appendix, a simple 

contribution to modern law is presented.
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