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RESUMO 

 

Austréia Magalhães Candido da Silva. Da Lex Iulia de collegiis e seus efeitos sobre a 
responsabilidade patrimonial das corporações romanas. 186 p. Doutorado – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, 2016. 

 

Se a mudança de seus elementos integrantes criasse coisa nova, nem mesmo os 

seres humanos seriam os mesmos que foram outrora, pois das partículas de que são 

compostos, algumas são perdidas e outras repostas em seu lugar. Eis os dizeres do jurista 

Alfeno, que representam o ponto de partida para o reconhecimento da existência abstrata e 

independente dos entes coletivos em relação aos membros  que o compõem.  

O presente estudo propõe-se a analisar a figura dos collegia no Direito Romano, em 

período anterior à sua transformação em associações de natureza coercitiva, a fim de revelar 

suas características e, sobretudo, sua trajetória rumo ao reconhecimento do que 

hodiernamente chamamos de personalidade jurídica.  

Para isso, em primeiro lugar, estuda-se a terminologia direcionada aos entes 

coletivos em geral, observando-se o maior ou menor grau de abstração apresentados pelos 

termos «persona», «corpus» e «universitas».  

Ato contínuo, são averiguadas as características gerais dos collegia, no que 

concerne à formação e às faculdades jurídicas que lhes são atribuídas, oferecendo-se um 

panorama das benesses e limitações impostas a esta categoria de ente coletivo, mais próxima 

ao que denominaríamos associações e sociedades, espécies de pessoas jurídicas de direito 

privado.  

Na segunda parte do trabalho, a pesquisa volta-se para o estudo do regime 

associativo, indispensável para a melhor compreensão da Lex Iulia de collegiis, lei de 

fundamental importância nesta matéria, visto que é considerada como o primeiro 

regulamento a conceder personalidade jurídica às associações, sendo estudada, 

minuciosamente, em capítulo à parte.  

Apresenta-se, ainda, uma visão geral do desenvolvimento da disciplina romana nos 

principais sistemas de direito privado contemporâneo, partindo-se do Direito Canônico, que 

representa o principal elo entre o Direito Romano e o direito moderno, para a análise dos 

ordenamentos alemão, francês, italiano e brasileiro.  

 

Palavras-chave: Lex Iulia de collegiis – Collegium – Personalidade Jurídica  
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RÉSUMÉ 

Austréia Magalhães Candido da Silva. Da Lex Iulia de collegiis e seus efeitos sobre a 
responsabilidade patrimonial das corporações romanas. 186 p. Doctorat – Faculté de Droit, 
Université de São Paulo, 2016. 

 

Si le changement des éléments intégrants d’une chose créeait une nouvelle chose, 

les êtres humains mêmes ne seraient pas ceux qu’ils ont été autrefois, parce que des 

particules, dont ils sont composés, quelques-unes sont perdues et d’autres sont remises à 

leurs places. Voilà ce qui dit le juriste Alfenus, et qui représente le point de départ de la 

reconnaissance de l’éxistence abstraite et independente des êtres collectifs par rapport à leurs 

membres. 

Cet étude a pour but l’analyse des collegia au droit romain, dans la période 

antérieure à leur transformation en associations de nature forcée, afin d’individualiser leurs 

caractéristiques et, surtout, leur trajectoire vers la reconnaissance de ce qu’on appelle 

aujourd’hui personnalité juridique. 

D’abord, on étudie la terminologie appliquée aux êtres collectifs en général, en 

remarquant le majeur ou mineur dégré d’abstraction presenté par les mots «persona», 

«corpus» et «universitas». 

Après cela, on considère les caractéristiques générales des collegia, en ce qui 

concerne à la formation et aux facultés juridiques qui leurs sont atribuées, en offrant un 

apperçu des bénéfices et limitations imposés à cette catégorie d’être collectif plus proche à 

ce qu’on appellerait, de nos jours, associations et sociétés, espèces de personnes juridiques 

de droit privé. 

 Dans la deuxième partie, la recherche se tourne vers l’étude du régime associatif, 

indispensable pour la meuilleure compréhension de la lex Iulia de collegiis, loi de grande 

importance dans ce sujet, étant donné qu’elle est considerée comme le premier règlement à 

accorder personnalité juridique aux associations, raison pour laquelle on l’examine dans un 

chapitre à part. 

On presente aussi un panorama du développement de la discipline romaine dans le 

principaux systèmes de droit privé contemporain, en partant du droit canon, qui représente 

le principal trait d’union entre le droit romain et le droit moderne, vers l’éxamen des ordres 

juridiques allemande, française, italienne et brésilienne. 

 

Mots-clé: Lex Iulia de collegiis – Collegia – Personnalité juridique 
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RIASSUNTO 

 

Austréia Magalhães Candido da Silva. Da Lex Iulia de collegiis e seus efeitos sobre a 
responsabilidade patrimonial das corporações romanas. 186 p. Dottorato – Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di São Paulo, 2016. 

 

Se il cambio degli elementi integranti di una cosa creasse una cosa nuova, gli stessi 

esseri umani non sarebbero quei che loro sono stati prima, perché le particole di cui sono 

composti alcune sono perse et altre rimesse nei loro posti.  Ecce il discorso del giurista 

Alfeno, che rappresenta il punto di partenza del riconoscimento dell’esistenza astratta ed 

indipendente degli esseri colettivi rispetto ai suoi membri. 

Questo studio si propone l’analisi dei collegia nel diritto romano, prima della loro 

trasformazione in associazioni di natura forzata, per individuare i loro caratteri e soprattuto 

le loro vicende verso la riconocenza di ciò che si chiama oggidì personalità giuridica. 

In primo luogo, si studia la terminologia applicata agli esseri collettivi in generale, 

osservandosi il maggiore o minore grado di astrazione presentato per i termini «persona», 

«corpus» ed «universitas». 

Si considera, in seguito, i caratteri generali dei collegia, in ciò che riguarda la 

formazione e le facoltà giuridiche che sono loro attribuite, offrendosi un panorama dei 

vantaggi e limitazioni imposti a questa categoria di esseri collettivo più vicino s ciò che si 

denominerebbe oggi associazioni e società, specie di persone giuridiche di diritto privato. 

Nella seconda parte, la ricerca si occupa dello studio del regime associativo 

indispensabile per la migliore comprensione della lex Iulia de collegiis, legge di grande 

rilevanza in questa materia, una volta che si ritiene come il primo regolamento che ha 

concesso personalità giuridica agli associazioni, raggione per cui viene esaminata in capitolo 

proprio. 

Infine, si presenta anche um panorama dello sviluppo della disciplina romana nei 

principali sistemi di diritto privato contemporaneo, partendo del diritto canonico, che 

ripresenta il punto di legame tra il diritto romano ed il diritto moderno, verso l’analisi degli 

ordinamenti giuridici tedesco, francese, italiano e brasiliano. 

 

 

 

Parole-chiave: Lex Iulia de collegiis – Collegia – Personalità giuridica 
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INTRODUÇÃO 

 

As fontes jurídicas romanas apresentam como uma das características do Direito a 

sua estrita vinculação ao homem – Herm., 1 iur. epit., D. 1, 5, 2. Cum igitur hominum 

causa omne ius constitutum sit (...) – tendo, portanto, a ordem jurídica por objetivo a 

regulação e a preservação dos interesses humanos.  

Todavia, muitos destes interesses não podem ser satisfeitos mediante ações 

individuais, sendo necessária a união de esforços para o alcance de um objetivo comum, do 

que decorre o chamado fenômeno associativo. Desta forma, não poderiam as normas 

jurídicas ser alheias à associação de pessoas.  

De fato, pois cada vez mais presentes na sociedade, era necessário disciplinar a 

atuação destes conjuntos de pessoas e viabilizar a consecução de finalidades duradouras, 

mediante a concessão de estabilidade a essas aglomerações, visto que o limite temporal de 

vida dos indivíduos que as compunham, no momento de sua formação, não era suficiente 

para que o objetivo almejado fosse alcançado. 

Os sistemas jurídicos atuais, de forma geral, inseriram o fenômeno associativo no 

ordenamento por meio do conceito de «pessoa jurídica», pelo qual os entes coletivos são 

sujeitos de direito paralelamente às pessoas naturais e atuam, de forma independente de 

seus integrantes, no mundo jurídico. 

 Entretanto, a ideia de personalidade jurídica em geral e, sobretudo, a de 

personalidade jurídica atribuída a entes diversos do ser humano, é resultado de um longo 

percurso histórico, apresentando características sensivelmente diversas, no que concerne ao 

seu conteúdo e aos sujeitos aptos a recebê-la, com o passar dos tempos.  

Sendo assim, pretende-se, neste estudo, observar como os entes associativos, hoje 

considerados de natureza privada, eram regulados na sociedade romana, quais eram as suas 

características, a sua “capacidade jurídica” e como as normas formuladas pelo Direito 

Romano contribuíram para a formação da concepção atual de pessoa jurídica.  

Para isso, em primeiro lugar, será analisada a terminologia empregada pelas 

fontes romanas com referência aos entes coletivos, observando-se os níveis de abstração 

comportados pelos termos «persona», «corpus» e «universitas» e verificando-se a 

possibilidade de admitir-se, na linguagem jurídica, o destacamento dos entes coletivos – 

públicos ou privados – das pessoas que os compõem.  
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Definida a acepção destes termos, passa-se ao estudo das associações 

propriamente ditas, isto é, dos collegia, analisando-se os principais direitos a eles 

atribuídos, como o de propriedade, o de posse e de usufruto, o de manumissão e os direitos 

concernentes ao campo sucessório. Ademais, será observada a correlação do exercício 

destes direitos e a tutela processual.  

 O próximo passo será a observação da legislação concernente aos collegia, em 

especial, a análise da lex Iulia de collegiis, tida como um marco na evolução da história 

dos entes coletivos, pois teria sido o primeiro provimento a tratar do direito associativo em 

geral e a atribuir personalidade jurídica aos colégios, mediante o regime de “autorização 

estatal (pública) ”1. 

Entretanto, para melhor compreensão deste provimento legislativo, mister é o 

estudo da legislação prévia em matéria associativa, visto que a regulamentação das 

corporações romanas, na maior parte das vezes, não continha apenas regras de direito civil, 

mas prescrições de natureza penal.  

Desta forma, observa-se que a atuação dos collegia em matéria civil está atrelada 

à questão da liberdade de associação. Logo, no terceiro capítulo deste trabalho, será 

analisada a formação dos primeiros collegia na época da realeza, e as medidas que se 

seguiram: a lei das XII Tábuas, o senatus-consulto de bacchanalibus, o de 64 a.C., a lex 

Clodia de collegiis, o senatus-consulto de 56 a.C. e a lex Licinia de sodaliciis.  

Neste contexto, revela-se a paulatina diferenciação entre o uso técnico dos termos 

«collegium» e «sodalitas», o que acarretará efeitos também na esfera civil. 

Passa-se, então, ao estudo pormenorizado da lex Iulia de collegiis, analisando-se a 

sua origem e o seu conteúdo, sendo decorrência deste a classificação dos collegia em 

lícitos ou ilícitos e, por conseguinte, a concessão ou não de “personalidade jurídica”.  

Mediante a conjugação do conteúdo da lex Iulia de collegiis, com a análise das 

faculdades atribuídas aos collegia, parece possível responder à questão de quais seriam os 

limites da responsabilidade patrimonial das corporações romanas, isto é, se lhes era 

conferida o que hoje denominamos “capacidade jurídica”, existindo, como uma de suas 

                                                           
1 O termo «estado» e seus derivados serão utilizados ao longo deste trabalho, todavia, não na acepção de 
Estado moderno, isto é, na de “ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado 
em determinado território”, visto que, como se sabe, a organização política romana era a de cidade-Estado, a 
qual passou por diversas configurações, mas numa concepção mais geral referente ao poder ou autoridade 
pública responsável pela manutenção da ordem social, optando-se pelo seu uso em letra minúscula. Cf. D. DE 

ABREU DALLARI , Elementos de teoria geral do estado, São Paulo, Saraiva, 2001, pp. 64-65 e 118 (definição 
transcrita de Estado), o qual também emprega a expressão «Estado Romano». 
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facetas, direitos e obrigações próprios das associações, destacados do de seus membros. 

Ademais, será possível observar em quais hipóteses seria conferida ou não esta capacidade. 

Por fim, com base nas conclusões apresentadas, finalizar-se-á o presente trabalho 

com um panorama da legislação referente às pessoas jurídicas nos principais ordenamentos 

do sistema romano-germânico, incluindo-se o sistema canônico, para que seja possível 

verificar-se em que medida se deu a influência do Direito Romano, a despeito da ausência 

de uma teoria e de uma sistematização2, na disciplina dos entes coletivos.  

 

 

  

 

                                                           
2 Cf.  v.g., A. HIRATA, A pessoa jurídica nos documentos de direito societário do período neobabilônico, in O 
direito e o futuro da pessoa – Estudo em homenagem ao professor Antonio Junqueira de Azevedo, São Paulo, 
Atlas, p. 43. 
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CONCLUSÃO 

 

Observa-se que o estudo das denominadas «pessoas jurídicas» revela-se complexo, 

uma vez que para ser melhor compreendido o assunto, necessária se faz a conjugação de 

questões linguísticas, filosóficas, jurídicas e histórico-políticas. Disto decorrem inúmeros 

debates e a pouca convergência de opiniões entre os estudiosos do tema, seja qual for o 

período histórico escolhido para a investigação.  

Se, por um lado, toma-se como ponto de partida para as teorias modernas da pessoa 

jurídica a capacidade de abstração demonstrada pela doutrina canônica, sobretudo pela obra 

de Sinibaldus Fliscus, dito propagador da teoria da ficção, por outro lado, atesta-se que o 

Direito Romano, desde os seus primórdios, não era completamente indiferente às, por R. 

ORESTANO designadas, «situações unificadas».  

Parece-nos, assim, apesar dos riscos de anacronismos, possível a investigação do 

problema das «pessoas jurídicas» no Direito Romano, não obstante a ausência de uma 

nomenclatura constante e precisa, de uma regulação jurídica exaustiva e de uma teoria geral 

subjacente sobre os entes coletivos no âmbito desta experiência jurídica. Com efeito, as 

fontes revelam a existência de uma realidade grupal – hoje diríamos “associativa” – que 

devia assumir relevância jurídica.  

Uma das «situações unificadas» presente na sociedade romana consistia na figura 

dos collegia, ente mais próximo do que atualmente denominamos pessoa jurídica de natureza 

privada, uma vez que, ao contrário das civitates, dos municipia e do Populus Romanus, 

carecia de qualquer característica de organização político-territorial, ainda que somente o 

Populus gozasse de uma posição privilegiada, v.g., na esfera processual. 

Todos esses entes coletivos, públicos e “privados”, apresentavam um quid diverso 

em relação à mera soma das pessoas que os compunham, a fim de que se viabilizasse a sua 

continuidade independentemente da existência ou permanência de cada um de seus 

integrantes.  

Verifica-se, nas fontes jurídicas e literárias, o emprego de três termos relacionados 

aos entes coletivos: «persona», «corpus» e «universitas». Nem todos conotam, porém, o 

fenômeno do desmembramento entre o ser coletivo e seus componentes, não ao menos, da 

mesma forma como hoje faz a expressão «pessoa jurídica».  
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De fato, o termo «persona» é encontrado nas fontes não jurídicas em expressões, 

v.g., «persona civitatis» e, nas jurídicas, principalmente por meio da construção «personae 

vice fungitur», esta última aproveitada pelo Direito Canônico posteriormente.  

Entretanto, esta correlação entre «persona» e coletividade de coisas – herança – ou 

de pessoas – civitas – é realizada de maneira imperfeita, e tem como pressuposto exatamente 

o reconhecimento de que estas pluralidades não são, a rigor, “pessoas”, tal como o ser 

humano. Por isso, em determinadas situações, mostra-se necessária a aplicação, a estes 

conjuntos, de regras referentes aos homens, mediante analogia.  

A independência do conjunto em relação aos seus elementos formadores é iniciada, 

por sua vez, com a noção de «res incorporales», a qual sucede a de «corpus ex distantibus», 

cuja existência é de cunho jurídico e não físico. Logo, se os corpora, em regra, são res, e 

existem res que são incorpóreas, tal qualificação também é aplicável aos corpora, o que os 

torna diversos de seus componentes físicos.  

Desta forma, «corpus» passa a ser utilizado nas fontes jurídicas ora no sentido geral 

de ente coletivo, ora como sinônimo de collegium, quando seguido de um genitivo, como 

em corpus fabrorum. Todavia, este termo, na compilação, é por diversas vezes substituído 

por «universitas», cujo uso faz sempre referência ao gênero do qual os collegia, municipia, 

civitates e Populus são as espécies.  

Partindo-se desta premissa, a saber, a de que os romanos desenvolveram uma 

terminologia jurídica apta a conceber conjunto e elemento como entidades diferentes, 

averígua-se em que medida esta concepção influenciou a disciplina das relações jurídicas 

concernentes aos collegia.  

Com efeito, no plano da disciplina jurídica, diferenciam-se os direitos e obrigações 

da universitas e dos singuli, «Si quid universitati debetur, singulis non debetur (...)», bem 

como o representante processual de um e de outro, pois o actor universitatis «(...) hic enim 

pro re publica vel universitate intervenit, non pro singulis.». 

Assim, sendo o collegium uma universitas, não há de se falar em copropriedade dos 

membros, no que concerne aos bens colegiais, mas em dominium da corporação. Como 

decorrência da propriedade dos collegia, é-lhes facultada a manumissão de seus escravos e, 

então, o gozo dos privilégios oriundos do patronato. Foi-lhes também atribuído o exercício 

da posse e do usufruto centenário. Quanto aos direitos sucessórios, a sucessão ab intestato 

não foi permitida, num primeiro momento, aos collegia – diferentemente, em relação ao 

recebimento de legados – exceto se a herança fosse proveniente de um liberto ou mediante 
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a concessão de algum privilégio, já que os entes coletivos eram definidos como personae 

incertae.  

Contudo, a “capacidade jurídica” das corporações não lhes foi atribuída de uma só 

vez e nem em igual amplitude, uma vez que problemas como o da manifestação da vontade, 

tempo de existência e, inicialmente, de determinação do titular do direito em questão, eram 

obstáculos ao transplante imediato dos institutos jurídicos concebidos para as pessoas 

naturais. 

As faculdades conferidas aos collegia são resultado de uma paulatina evolução do 

pensamento jurídico da época, aliada a uma regulamentação que proporcionasse a 

estabilidade social e, por consequência, a estabilidade dos próprios collegia, permitindo que 

eles fossem vistos pelas autoridades não como ameaça, mas como uma realidade benéfica à 

comunidade.  

Se a maior “limitação” à liberdade de associação, na época das XII Tábuas, era o 

respeito às leis públicas, a partir de 186 a.C., com o senatus-consulto de bacchanalibus, 

esboçam-se os primeiros indícios de um controle maior por parte das autoridades públicas 

sobre os collegia.  

Com o senatus-consulto de 64 a.C. proíbem-se os cultos compitais, que eram 

realizados por collegia de fachada, no contexto das revoltas de Catilina. Em 58 a.C., no 

entanto, P. Clodius Pulcher faz aprovar a lex Clodia de collegiis, permitindo-se que as 

corporações anteriormente dissolvidas fossem restauradas, bem como que novos collegia 

fossem facilmente formados.  

Esses collegia, por sua vez, tornaram-se instrumentos de manipulação das eleições, 

mediante violência, gerando uma instabilidade social de tal ordem que, em 56 a.C., um novo 

senatus-consulto foi emitido, determinando a dissolução de todas as associações de cunho 

político, a fim de preservar a lisura das eleições e a segurança da cidade.  

Ainda voltada para a questão eleitoral, em 55 a.C., aprova-se a lex Licinia de 

sodaliciis, que reprime o crime de ambitus, punindo-se não só o candidato, mas os 

participantes das associações formadas para fins de corrupção eleitoral.  

É com base nesta conjuntura que, provavelmente em 7 a.C., seguindo-se a um 

provimento de César, é emitida a lex Iulia de collegiis, a qual dissolveu todos os «collegia 

praeter antiqua et legitima».  

Entretanto, diversamente dos provimentos que lhe antecederam, a lex Iulia de 

collegiis não tinha conteúdo meramente repressivo, mas propunha-se também a regular a 
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criação de novos collegia, mediante a imposição de determinados requisitos, como a 

utilidade pública, a fim de conceder-lhes autorização. 

Os collegia autorizados eram considerados, portanto, lícitos e poderiam, como 

decorrência, c(oire) c(onvenire) c(olligi), isto é, realizar reuniões privadas, públicas e ter 

seus integrantes considerados não individualmente, mas como membros de um collegium 

perante terceiros.  

Sendo assim, somente os collegia licita em virtude da lex Iulia de collegiis – com 

exceção dos collegia tenuiorum que foram, de forma geral, autorizados – adquiriam o que 

chamamos hoje de “personalidade jurídica”, podendo ter patrimônio próprio, representação 

processual e direitos e obrigações destacados dos de seus integrantes, respondendo, assim, 

com o próprio patrimônio e não com o de seus membros, perante terceiros. 

Por fim, não obstante a coligação imediata da moderna teoria da pessoa jurídica às 

conquistas da canonística, não parece possível negar a influência também da disciplina 

romana nos ordenamentos de base romano-germânica. 

Evidentemente, não é possível afirmar que os collegia eram associações de natureza 

puramente privada como as atuais. De fato, por terem uma raiz religiosa e, em geral, estarem 

ligados a funções úteis do ponto de vista da administração pública – o que justificou a sua 

posterior oficialização e transformação em corporações de participação obrigatória, 

diluindo-se a ideia da livre iniciativa – tinham natureza público-privada, já que atuavam na 

esfera jurídica como entes de direito privado, cuja formação era fruto da autonomia da 

vontade de seus membros, daí sua menor proximidade com as pessoas jurídicas de direito 

público.  

Sua capacidade jurídica foi estruturada paulatinamente, com a atribuição de novas 

faculdades com o passar do tempo, as quais, ainda que limitadas em alguns pontos, não 

descaracterizavam os collegia como titulares destes direitos.  

O fato de, em algumas circunstâncias, os membros da corporação serem impelidos 

a solver as dívidas colegiais também não é apto a obstar a individualidade colegial, sendo 

oriundo de determinações da lex collegii.  

Da mesma forma, atualmente existem sociedades personificadas cujos membros 

respondem pelas dívidas sociais de forma subsidiária. Ademais, pode se dizer que mesmo 

hoje a separação patrimonial não é vista como absoluta, uma vez que, mediante a 

desconsideração da personalidade jurídica, os sócios respondem com patrimônio próprio 

sem que se dissolva a personalidade jurídica do ente coletivo. 
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Ademais se, no Direito Romano, a “personalidade jurídica” era concedida somente 

a entes autorizados, no direito moderno, a autorização estatal já se apresenta como exceção, 

sendo a regra geral a personalidade mediante registro. 

Com efeito, o exame do provável conteúdo da lex Iulia de collegiis permitiu-nos 

concluir que a “personalidade jurídica” só seria concedida aos collegia por ela autorizados, 

atribuindo-se direitos e deveres às corporações, que respondiam perante terceiros, em geral, 

com o próprio patrimônio e não como o de seus integrantes, ensejando o desenvolvimento 

de uma terminologia (corpus, universitas) adequada à discriminação dos entes coletivos 

como figura destacada de seus componentes no Direito Romano.  

Nessa regulamentação, portanto, parecem encontráveis os elementos fundamentais 

que se prestariam à estruturação, nos sistemas jurídicos modernos, de suas respectivas teorias 

sobre as pessoas jurídicas, evidenciando o papel dos entes coletivos como titulares de 

direitos e obrigações, o que já ocorria, não em teoria, mas de fato, na sociedade romana. 

   

 

 



168 
 

BIBLIOGRAFIA 

ACCAME, Silvio, La legislazione romana intorno ai college nel I secolo a.C., in Bulletino del 

Museo dell’Impero Romano XIII (1943). 

AGOSTINO D’A VACK, Pietro, Trattato di diritto canonico – Introduzione sistematica 

generale, Milano, Giuffrè, 1980. 

ALBANESE, Bernardo, Per l’interpretazione dell’iscrizione con norme del SC de 

Bacchanalibus (186 a.C.), in Ivris Vincvla – Studi in onore di Mario Talamanca, v.I, Napoli, 

Jovene, 2001. 

_________________, Persona (storia) – Diritto romano, in ED XXXIII (1983). 

ALBERTARIO, Emilio, Corpus e universitas nella designazione della persona giuridica, in 

Studi di diritto romano, v.1, Milano, Giuffrè, 1933. 

ARANGIO-RUIZ, Vincenzo, Epigrafia giuridica greca e romana II, in SD 5 (1939). 

_____________________, La legislazione, in AVGVSTVS – Studi in Occasione del 

Bimillenario Augusteo, Roma, Reale Accademia Nazionale dei Lincei, 1938. 

BALESTRI FUMAGALLI , Marcella, Persone e famiglia nel diritto romano, in Digesto IV 13 

(1995). 

BANDINI , Vincenzo, Appunti sulle corporazioni romane, Milano, Giuffrè, 1937. 

BASTOS MEIRA, Silvio Augusto de, Instituições de direito romano, 2ª ed., São Paulo, Max 

Limonad, 1962. 

BERGER, Adolf, C.C.C. A Contribution to the Latin Terminology concerning Collegia, in 

Epigraphica 9 (1947). 

_____________, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, The American 

Philosophical Society, 1991. 

_____________, Iulius Paulus, in RE 10.1 (1917). 

_____________, Nochmals CCC, in SZ 68 (1951). 



169 
 

BESELER, Georg, System des gemeinen deutschen Privatrechts, v. 1, Leipzig, Weidmann, 

1847.  

BEVILAQUA , Clovis, Código civil dos Estados Unidos do Brazil, v. I, Rio de Janeiro, 

Francisco Alves, 1916. 

BINDER, Julius, Das Problem der juristischen Persönlichkeit, Leipzig, Deichert, 1907. 

BIONDI, Biondo, La legislazione di Augusto, in Conferenze augustee nel bimillenario della 

nascita, Milano, Vita e Pensiero, 1939. 

_____________, La dottrina giuridica della universitas nelle fonti romane, in BIDR 61 

(1958). 

BISCARDI, Arnaldo, Rappresentanza sostanziale e processuale dei ‘collegiaʼ in diritto 

romano, in Iura XXXI (1980).   

BOECKEN, Winfried, BGB Allgemeiner Teil, Stuttgart, Kohlhammer, 2007. 

BONFANTE, Pietro, Diritto romano, Milano, Giuffrè, 1976. 

BONN, Wolfgang Will, C. Pulcher, P., in NP 3 (1997). 

BOUCHÈ-LECLERQ, A., Fasti, in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, t. II, Paris, 

Hachette, 1896. 

BRINZ, Alois, Lehrbuch der Pandekten, v. 1, 2ª ed., Erlangen, Deichert, 1873. 

BROX, Hans, WALKER, Wolf-Dietrich, Allgemeiner Teil des BGB, München, Vahlen, 2011. 

BRUNS, Carolus Georgius, Fontes iuris romani antiqui, Tubingae, Siebeck, 1909. 

BÜCHNER, Karl, M. Tullius Cicero, in RE 7.1 (1939). 

BURDESE, Alberto, Manuale di diritto privato romano, Torino, UTET, 1964. 

CARON, Pier Giovanni, Persona giuridica – Diritto canonico e ecclesiastico, in NNDI XII 

(1965). 



170 
 

CARVALHO DE MENDONÇA, Roberto, Tratado de direito comercial brasileiro, v. III, Rio de 

Janeiro, Freitas Bastos, 1963.  

CASTRO, Gaetano lo, Persona giuridica nel diritto canonico, in Digesto IV  13 (1995). 

__________________, Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico – 

Contributo allo studio delle persone morali, Milano, Giuffrè, 1974. 

CATALANO , Gaetano, Persona giuridica – Diritto intermedio, in NNDI XII (1965). 

CATALANO , Pierangelo,  As raízes do problema da pessoa jurídica, in Revista de direito civil, 

imobiliário, agrário e empresarial 73 (1995). 

CHEVREAU, Emmanuelle, Quelques remarques sur la continuité des «personnes juridiques» 

en droit romain classique, in Mélanges en l’honneur d’Anne Lefebvre-Teillard, Paris, 

Panthéon-Assas, 2009. 

CIPROTTI, Pio, Lezioni di diritto canonico, Padova, CEDAM, 1943. 

COHN, Max, Zum römischen Vereinsrecht – Abhandlungen aus der Rechtsgeschichte, Berlin, 

Weidmann, 1873. 

COLI, Ugo, Ambitus, in NNDI I (1957). 

_________, Collegia e sodalitates – Contributo allo studio dei collegi nel diritto romano, 

Bologna, 1913.  

COLIN, Ambroise, CAPITANT, Henri, Traité de droit civil, v. I, Paris, Dalloz, 1957.  

COMAND, Debora, Collegium symphoniacorum, in Studi in memoria di Giambattista 

Impallomeni, Milano, Giuffrè, 1999. 

CORREIA, Alexandre, SCIASCIA, Gaetano, Manual de direito romano, v.1, São Paulo, Saraiva, 

1953. 

COUTO E SILVA , Alexandre, Desconsideração da personalidade jurídica: limites para a sua 

aplicação, in RT 780 (2000). 



171 
 

CRACCO RUGGINI, Lellia, Collegium e corpus: la politica economica nella legislazione e 

nella prassi, in istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero – III-V sec. d.C., 

Milano, Giuffrè, 1976.  

DE ABREU DALLARI , Dalmo, Elementos de teoria geral do estado, São Paulo, Saraiva, 2001. 

D’A LESSANDRO, Floriano, Persone giuridiche e analisi del linguaggio, Padova, CEDAM, 

1989. 

DE GIORGI, Maria Vita, Le persone giuridiche in generale – Le associazioni e le fondazioni, 

in P. Rescigno (coord.), Trattato di Diritto Privato, v.2/1, Torino, UTET, 1984. 

DE LA HERA, Alberto, Sinibaldo Fieschi (Inocencio IV), in Juristas universales – Juristas 

medievales, V. II, Madrid, Marcial Pons, 2004. 

DE MARTINO, Francesco, Persona giuridica, in NDI IX (1939). 

DE ROBERTIS, Francesco Maria, Autonomia statutaria e personificazione giuridica nel 

regime associativo romano, in Études offertes à Jean Macqueron, Aix-en-Provence, Faculté 

de Droit et des Sciences Économiques, 1970. 

___________________________, Contributo alla storia delle corporazioni a Roma: la 

paternità della “lex Iulia de collegiis”, in Scritti varii di diritto romano, v. II, Bari, Cacucci, 

1987. 

___________________________, Dai collegia cultorum pagani alle medievali 

congregationes fratrum attraverso il superamento della discriminazione giustinianea in pro 

dei tenuiores, in SD 61 (1995).  

___________________________, Il diritto associativo romano, Bari, Laterza & Figli, 1938.  

___________________________, La capacità giuridica dei collegi romani e la sua 

progressiva contrazione, in Sodalitas 3 (1984). 

___________________________, Sui legati a ‘incertae personae’: C. 6.48.1.10 e la sua 

estraneità alla materia associativa, in Studi in onore di Edoardo Volterra III, Milano, 

Giuffrè, 1971. 



172 
 

___________________________, ‘Syndicus’ – Sulla questione della rappresentanza 

processuale dei ‘ collegia’ e dei ‘municipia’, in SD XXXVI (1970). 

DE VISSCHER, Fernand, La notion du “corpus” et le regime des associations privees a Rome, 

in Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in ocasione dela sua beatificazione 4, 

Milano, Vita e Pensiero, 1949. 

DI MARZO, Salvatore, Sull’usufrutto delle persone giuridiche nel diritto romano classico, in 

BIDR XIV (1902). 

DIOSONO, Francesca, Collegia – Le associazioni professionali nel mondo romano, Roma, 

Quasar, 2007.  

DIRKSEN, Heinrich Eduard, Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung 

des Textes der Zwölf Tafel Fragmente, Leipzig, Hinrich, 1824. 

DOS SANTOS SARAIVA , Francisco Rodrigues, Novissimo diccionario latino-portuguez, 7ª ed., 

Rio de Janeiro, Garnier, s.d. 

DUFF, Patrick William, Les letters c c c dans l’inscription C.I.L. VI 4416, in RIDA VI (1951). 

__________________, Personality in Roman Private Law, London, Cambridge, 1938. 

EDER, Walter, RENGER, Johannes, Herrscherchronologien der antiken Welt – Namen, Daten, 

Dynastien, in NP – Suppl. I (2004). 

ELIACHEVITCH , Basile, La personnalité juridique en droit privé romain, Paris, Sirey, 1942. 

ENNECCERUS, Ludwig, NIPPERDEY, Hans Carl, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, v. 

1-1, 15 ed., Tübingen, Mohr-Siebeck, 1959. 

FARIA , Ernesto, Fonética histórica do latim, Rio de Janeiro, Livraria Acadêmica, 1956. 

FASCIONE, Lorenzo, L’ambitus e la pro Plancio, in La repressione criminale nella Roma 

repubblicana fra norma e persuasione, Pavia, IUSS, 2009. 

FERRARA, Francesco, Le persone giuridiche, Torino, UTET, 1958. 



173 
 

FLAMBARD , Jean-Marc, Clodius, les collèges, la plèbe et les esclaves. Recherches sur la 

politique populaire au milieu du Ier. siècle, in MEFRA 89 (1977).  

FLUME, Werner, Allgemeiner Teil des Bürgerlischen Rechts – Die juristische Person, v. 1-

2, Berlin, Springer, 1983.  

_____________, Gesellschaft und Gesamthand, in ZHR 136 (1972).  

FRAENKEL, Eduard, Senatus consultum de Bacchanalibus, in HERMES 67 (1932). 

FUNAIOLI , Suetonius, in RE 4.1 (1931). 

GALGANO, Francesco, Delle persone giuridiche, Bologna, Nicola Zanichelli, 1969. 

_________________, Diritto privato, 10ª ed., Padova, CEDAM, 1999. 

GAUDEMET, Jean, Utilitas publica, in Études de droit romain, II, Napoli, Jovene, 1979. 

GIERKE, Otto, Das deutsche Genossenschaftsrecht – Die Staats- und Korporationslehre des 

Alterthums und des Mittelalters und ihre Aufnahme in Deutschland, III, Berlin, Weidmann, 

1881.  

____________, Deutsches Privatrecht, I, Leipzig, Duncker & Humblot, 1895. 

GIORGI, Giorgio, La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali, v.1, Firenze, 

Cammelli, 1913. 

GRIDEL, Jean-Pierre, La personne morale en droit français, in RIDC 42/2 (1990).  

GRELLE, FRANCESCO, Comitia, in NNDI III (1974). 

GRIMAL , Pierre, La Lex Licinia de sodaliciis, in MICHEL, Alain, VERDIÈRE, Raoul, (coords.), 

Ciceroniana – Hommages à Kazimierz Kumaniecki, Leiden, Brill, 1975.  

GROTEN, Andreas, Corpus und Universitas – Römisches Körperschafts- und 

Gesellschaftsrecht: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik, Tübingen, 

Mohr, 2015. 

GUARINO, Antonio, Diritto privato romano, 12ª ed., Napoli, Jovene, 2001. 



174 
 

GUARITA CARTAXO, Ernani, As pessoas jurídicas em suas origens romanas, evolução e 

conceito, Curitiba, Paranaense, 1943.  

HAN, Ulrich, Plutarchus – Vitae illustrium virorum, 1.2, Roma, Campanus, 1470. 

HARTMANN , Ambitus, in NP I (1984). 

HENECCIUS, Iohann Gottlieb, De collegiis et corporibus opificum, Halae Magdeburgicae, 

1723. 

HEUMANN, H., SECKEL, E., Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts, Graz, Druck, 

1958. 

HIRATA , Alessandro, A pessoa jurídica nos documentos de direito societário do período 

neobabilônico, in O direito e o futuro da pessoa – Estudos em homenagem ao professor 

Antonio Junqueira de Azevedo, São Paulo, Atlas, 2011. 

HUGO, Gustav, Lehrbuch des Naturrechts als einer Philosophie des positiven Rechts, 

besonders des Privatrechts, 4ª ed., Berlin, August Mylius, 1819. 

HUMBERT, G., Ambitus, in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris, Hachette, 

1877. 

HUMBERT, Michel, La c.d. libertà associativa nell’epoca decemvirale: un’ipotesi a 

proposito di XII Tab. VIII.27, in Annali del seminario giuridico dell’università di Palermo, 

v. 53, Torino, 2009.  

IMPALLOMENI, Giambattista, Persona giuridica – Diritto Romano, in NNDI XII (1965). 

JACKSON VALPY, Francis Edward, Etymological Dictionary of the Latin Language, London, 

Valpt, 1828. 

JEFFREY TATUM , W., Cicero’s Opposition to the Lex Clodia de Collegiis, in The Classical 

Quartely 40 (1990). 

__________________, The Patrician Tribune Publius Clodius Pulcher, University of North 

Carolina, 1999. 

JESÚS HORTAL, S. J., Código de direito canônico, São Paulo, Loyola, 1983. 



175 
 

JHERING, Rudolph von, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner 

Entwicklung, v. 3-1, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1924. 

JÖRS, Aelius, in RE 1.1 (1893).  

____, Alfenus Varus, in RE 1.2 (1894). 

____, Cervidius, in RE 3.2 (1899). 

____, Domitius, in RE 5.1 (1903). 

KARLOWA, Otto, Römische Rechtsgeschichte, II-I, Leipzig, Veit & Comp., 1901. 

KASER, Max, Das römische Privatrecht, I, München, Beck, 1971.  

KAYSER, Paul, Die Strafgesetzgebung der Römer gegen Vereine und Versammlungen – Ein 

Beitrag zur Geschichte des Strafrechts, in Abhandlungen aus dem Process und Strafrecht, 

Berlin, Leonard Simion, 1873. 

KOFANOV, Leonid, I ‘sodalis’ nelle XII tavole e il carattere della proprietà comune, in BIDR 

XXXIX (1997). 

KÖHLER, Helmut, BGB Allgemeiner Teil, München, Beck, 2012. 

KORNEMANN, Ernst, Collegium, in RE 4.1 (1900).  

KRELLER, Hans, Zwei Gaiusstellen zur Geschichte der juristischen Person, in Atti del 

Congresso Internazionale di diritto romano e di storia del diritto III, Milano, Giuffrè, 1948. 

KRUEGER, Paul, Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts, Leipzig, 

Duncker & Humblot, 1888. 

KÜBLER, Gaius, in RE 7.1 (1910). 

LACERDA DE ALMEIDA , Francisco de Paula, Das pessoas jurídicas – Ensaio de uma theoria, 

Rio de Janeiro, RT, 1905. 

LACOUR-GAYET, Georges, P. Clodius Pulcher, in Revue historique 41 (1889). 



176 
 

LAMARTINE CORRÊA DE OLIVEIRA , José, A dupla crise da pessoa jurídica, São Paulo, 

Saraiva, 1979. 

LARENZ, Karl, WOLF, Manfred, NEUNER, Jörg, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, 10 

ed., München, Beck, 2012. 

LAURIA , Mario, Istitutiones; SC. de bacchanalibus; CI. 2.57(58); 2.58(59); 3.1-27, in Iura 

28 (1978).  

LEICHT, Pier Silverio, Ricerche sulla responsabilità del comune in caso di danno – 

Contribuzione alla storia dell’università medievale, in Scritti vari di storia del diritto 

italiano, v. 1, Milano, Giuffrè, 1943. 

LENORMANT, F., Bacchanalia, in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, t. I., 

Paris, Hachette, 1877. 

LEONHARD, Rudolf, Corpus, in RE 4.2 (1901). 

LIEBENAM, W., Zur Geschichte und Organisation des Römischen Vereinswesens – 3 

Untersuchungen, Stugartt, Scientia, 1964. 

LIMBURG, Vacarius, in The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful 

Knowledge, London, Charles Knight, 1843. 

LINDERSKI, Jerzy, Ciceros Rede pro Caelio und die Ambitus- und Vereinsgesetzgebung der 

ausgehenden Republik, in HERMES 89 (1961).  

______________, Suetons Bericht über die Vereinsgesetzgebung unter Caesar und 

Augustus, in SZ 79 (1962).  

LINDSAY, W. M., A Short Historical Latin Grammar, 2 ed., Oxford, Clarendon, 1915 

(reimpr. 1937). 

LINTOTT, Andrew W., Electoral Bribery in the Roman Republic, in The Journal of Roman 

Studies 80 (1990).  

__________________, P. Clodius Pulcher – Felix Catilina?, in Greece & Rome 14 (1967). 



177 
 

LIOTTA, Filippo, ‘Persona ficta’. Spunti prodromici della teoria di Sinibaldo de’ Fieschi nei 

glossatori civilisti, in Iuris Vincula – Studi in onore di Mario Talamanca, V. IV, Napoli, 

Jovene, 2001. 

LONDRES DA NÓBREGA, Vandick, A lei das XII Tábuas, Rio de Janeiro, 1947. 

LONGO, Giannetto, Lex Julia de collegiis, in NNDI IX  (1968). 

_______________, Utilitas publica, in LABEO 18 (1972). 

LUZZATTO, Giuseppe Ignazio, Fasti, in NNDI VII (1968). 

MAININO , Gianluca, Dalla persona alla persona giuridica: La persona in Gaio e il caso delle 

‘istituzioni’ alimentari nell’esperienza giuridica romana, in SD 70 (2004). 

MARRONE, Matteo, Istituzioni di diritto romano, Palermo, Palumbo, 2006. 

MASSIMO BIANCA , C., Diritto civile – La norma giuridica – I soggetti, Milano, Giuffrè, 1987. 

MAURO, Tommaso, La personalità giuridica degli enti ecclesiastici, Poliglotta Vaticana, 

1945. 

MAZEAUD, Henri, MAZEAUD, Léon, MAZEAUD, Jean, CHABAS, François, Leçons de droit 

civil, v. I/2, 8ª ed., Florence, Laroche-Gisserot, 1997.   

MEDICUS,  Dieter, Allgemeiner Teil des BGB, Heidelberg, Müller, 2010. 

MENTXAKA , Rosa, El derecho de asociación en Roma a la luz del Cap. 74 de la ‘Lex 

Irnitana’, in BIDR 98-99 (1995-1996). 

MICHOUD, Léon, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, 

v. I, 2ª ed., Paris, Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, 1924. 

MITTEIS, LUDWIG, Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians – Grundbegriffe und 

Lehre von den Juristischen Personen, I, Leipzig, Duncker & Humblot, 1908. 

MOMMSEN, Theodor, De collegiis et sodaliciis romanorum, Kiel, Schwersiana, 1843. 

_________________, Römisches Strafrecht, Leipizig, Duncker & Humblot, 1899. 



178 
 

_________________, Römische Urkunden, in ZGRW 15 (1850). 

_________________, Zur Lehre von den römischen Korporationen, in SZ 25 (1904).  

MONTI, Gennaro Maria, Lineamenti di storia delle corporazioni, Bari, Cressati, 1931. 

MOREIRA ALVES, José Carlos, Direito romano, v.1, Rio de Janeiro, Borsoi, 1967. 

MÜLLER FREIENFELS, Wolfram, Zur Lehre vom sogenannten “Durchgriff” bei juristischen 

Personen im Privatrecht, in AcP 156 (1957). 

NÖRR, Dieter, Marginalien zu den Bacchanalien: Das Pseudo-Senatusconsultum in Liv. 

39.19, in Fides Humanitas Ius – Studii in Onore di luigi Labruna, Napoli, Scientifica, 2007. 

OLIVECRONA, Karl, “Corpus” and “Collegium” in D. 3, 4, 1, in IURA 5 (1954). 

ORESTANO, Riccardo, Gaio, in NNDI VII (1968). 

_________________, Il problema delle persone giuridiche in diritto romano, Torino, 

Giappichelli, 1968. 

_________________, Marciano Elio, in NNDI X (1968). 

_________________, Ulpiano, in NNDI XIX (1973). 

PEPPE, Leo, Il problema delle persone giuridiche in diritto romano, in Studi in onore di 

Remo Martini, III, Milano, Giuffrè, 2009. 

PEREIRA REBOUÇAS, Antonio, A consolidação das leis civis – Segunda edição augmentada 

– Observações, Rio de Janeiro, Laemmert, 1867. 

PERNICE, Alfred, Marcus Antistius Labeo – Das römische Privatrecht im ersten 

Jahrhunderte der Kaiserzeit, I, Halle, Waisernhauses, 1873. 

PEROZZI, Silvio, Istituzioni di diritto romano, v. I, Roma, Athenaeum, 1928. 

PERTICONE, Giacomo, Cicerone Marco Tullio, in NNDI III (1974). 

PFAFF, Sodalicium, in RE 26.2 (1927). 



179 
 

PLANIOL , Marcel, RIPERT, Georges, Traité élémentaire de droit civil, v. I, Paris, Librairie 

générale de droit & de jurisprudence, 1928. 

PLATSCHEK, Johannes, Das «nomen universitatis» in D. 3.4.7.2 (Ulp. 10 ed.), in INDEX 40 

(2012). 

PONTE DE M IRANDA , Francisco Cavalcanti, Tratado de direito privado – Parte geral – 

Introdução. Pessoas físicas e jurídicas, v. I, 4ª ed., São Paulo, RT, 1974. 

PUCHTA, Georg Friedrich, System und Geschichte des römischen Privat rechts, v. 2, 2ª ed, 

Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1893. 

PUFENDORF, Samuel, De iure naturae et gentium – Libri octo, v. 1, Francofurti & Lipsiae, 

Knochiana, 1744. 

PUGLIESE, Giovanni, Chronica – Congresso di Bruxelles e onoranze a Fernand De Visscher, 

in SD 15 (1949). 

_________________, Gaio e la formazione del giurista, in Il modello di Gaio nella 

formazione del giurista – Atti del convegno torinese in onore del Prof. Silvio Romano,  

Milano, Giuffrè, 1981. 

_________________, Res corporales, res incorporales e il problema del diritto soggettivo, 

in Scritti Giuridici Scelti III , Napoli, Jovene, 1985. 

RADIN , Max, The Legislation of the Greeks and Romans on Corporations, Columbia, The 

Tuttle, Morehouse & Taylor, 1908. 

RAISER, Thomas, Der Begriff der juristischen Person – Eine Neubesinnung, in AcP 199 

(1999). 

RANDAZZO, Salvo, I ‘Collegia tenuiorum’, fra libertà di associazione e controllo senatorio, 

in SD 64 (1998).  

_______________, ‘Senatus consultum quo illicita collegia arcentur’ (D. 47,22,1,1), in 

BIDR 94-95 (1991-1992). 

RÁO, Vicente, O direito e a vida dos direitos, 5ª ed., São Paulo, RT, 1999. 



180 
 

RASCON, Cesar, A proposito de la represion de las bacanales en Roma, in Estudios jurídicos 

em homenaje al Profesor Ursicino Alvarez Suárez, Madri, 1978. 

RICCOBONO, Salvatore, Zur Terminologie der Besitzverhältnisse – Naturalis possessio, 

civilis possessio, possessio ad interdicta, in SZ 31 (1910). 

RICHARD, Jean-Claude, Praetor college consulis est – La lex Licinia de sodaliciis et l’exil de 

M. Valerius Messala Rufus, in MEFRA 95 (1883).  

RIGGSBY, Andrew M., Clodius/Claudius, in Historia 51 (2002). 

ROTH, Günter H., WELLER, Marc-Philippe, Handels- und Gesellschaftsrecht, München, 

Vahlen, 2010. 

ROTONDI, Giovanni, Leges publicae populi romani – Elenco cronologico con una 

introduzione sull’attività legislativa dei comizi romani, Milano, 1912. 

RUFFINI, Francesco, La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi 

(Innocenzo IV) ed in Federico Carlo di Savigny, in Scritti giuridici minori, v. II, Milano, 

Giuffrè, 1936. 

RÜPKE POSTDAM, Jörg, Fasti, in NP 4 (1998). 

__________________, Geschichtsschreibung in Listenform: Beamtenlisten unter römischen 

Kalendern, in Philologus 141 (1997).  

RUTLEDGE, Steven H., Suetonius, in The Encyclopedia of Ancient History, Wiley-Blackwell, 

2013, pp. 6435-6437. 

SALEILLES, Raymond, De la personnalité juridique – Histoire et théories, 2ª d., Paris, Arthur 

Rousseau, 1922. 

SALVADOR FRONTINI, Paulo, Pessoas jurídicas no código civil de 2002. Elenco, remissão 

histórica, disposições gerais, in Revista de direito mercantil, industrial, econômico e 

financeiro 137 (2005). 

SANTOS JUSTO, António, Direito privado romano – Parte geral, v. 1, Coimbra, Coimbra, 

2000. 



181 
 

SARTORI, Franco, Il diritto di associazione nell’età soloniana ed uma notizia di Gaio (D. 

47.22.4), in IURA IX (1958).  

SAUMAGNE, Ch., Coire convenire colligi, in RH 32 (1954). 

SAVIGNY , Friedrich Carl von, System des heutigen Römischen Rechts, v. 2, Berlin, Veit, 

1840. 

S., E., Symphoniacus, in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, t. IV, Paris, 

Hachette, 1896. 

SCHANZ, Martin, HOSIUS, Carl, Geschichte der römischen Literatur bis zum 

Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian, II, München, Beck, 1935. 

SCHNORR VON CAROLSFELD, Ludwig, Geschichte der juristischen Person – Universitas, 

Corpus, Collegium im Klassischen Römischen Recht, München, Beck, 1933. 

SCIALOJA, Vittorio, Corso di istituzioni di diritto romano, Roma, Bodoni, 1912. 

SERICK, Rolf, Rechtsform und Realität Juristischer Personen, Tübingen, Siebeck, 1955. 

SILVEIRA MARCHI, Eduardo Cesar, Guia de metodologia jurídica – Teses, monografias e 

artigos, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 2009. 

STÖLZEL, Adolf, Ueber Vacarius, insbesondre die Brügger und die Prager Handschrift 

desselben, in Zeitschrift für Reschtsgeschichte 6 (1867). 

TALAMANCA , Mario, Istituzioni di diritto romano, Milano, Giuffrè, 1990. 

TAMBURRINO, Giuseppe, Persone giuridiche e associazioni non riconosciute – Comitati, in 

W. Bigiavi, Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, Torino, UTET, 1980. 

TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto, Consolidação das leis civis, 3ª ed., Rio de Janeiro, Garnier, 

1876. 

_________________________, Código civil – Esboço, v.1, Rio de Janeiro, Laemmert, 

1860. 



182 
 

TOMAZETTE, Marlon, A desconsideração da personalidade jurídica: a teoria, o código de 

defesa do consumidor e o novo código civil, in RT 794 (2001). 

TORRENT RUIZ, Armando, Personas jurídicas, in Diccionario de derecho romano, Madrid, 

Edisofer, 2005. 

TRABUCCHI, Alberto, Istituzioni di diritto civile, 43ª ed., Padova, CEDAM, 2007. 

TUHR, Andreas von, Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, v. 1-1, 

Leipzig, Duncker & Humblot, 1910. 

TYPALDO-BASSIA, A., Des classes ouvrières a Rome, Paris, Marescq Ainé, 1892.  

VERRUCOLI, Piero, Il superamento della personalità giuridica delle società di capitali nella 

common law e nella civil law, Milano, Giuffrè, 1964. 

VOCI, Pasquale, Piccolo manuale di diritto romano, v.1, Milano, Giuffrè, 1979. 

VOET, Giovanni, Commento alle pandette, v.1, Veneza, Pietro Naratovich, 1846. 

VOLTERRA, Edoardo, Istituzioni di diritto privato romano, Roma, La Sapienza, 1993. 

WALDE, A., HOFMANN, J. B., Lateinisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, Carl 

Winter, 1954. 

WALTZING , Jean Pierre, Collegium, in Dizionario epigrafico di antichità romane, v. II, 

Roma, L. Pasqualucci, 1961. 

____________________, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les 

romains depuis les origines jusqu’à la chute de l’empire d’occident, T. 1-4, Louvain, Charles 

Peeters, 1895-1900. 

____________________, L’épigrafie latine et les corporations professionelles de l’empire 

romain, Gand, A. Siffer, 1892. 

WENCK, Carolus, Magister Vacarius primus iuris romani in anglia professor, Lipsiae, 1819.  



183 
 

WIEACKER, Franz, Zur Theorie der Juristischen Person des Privatrechts, in Kleine 

juristische Schriften – Eine Sammlung zivilrechtlicher Beiträge aus den Jahren 1932 bis 

1986, Göttingen, Otto Schwarz, 1988. 

WINDSCHEID, Bernhard, Lehrbuch des Pandektenrechts, v. 1, 9ª ed., Frankfurt am Main, 

Kütten & Loening, 1906. 

WISSOWA, Georg, Asconius, in RE 2.2 (1896). 

ZIEBARTH, Sodalitas, in RE 26.2 (1927).  

ZUMPT, A. W., Das Criminalrecht der römischen Republik, II-II, Berlin, Dümmler, 1868.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


