
 
DICIONÁRIO AGNI DE EXPRESSÕES LATINAS 

 
a contrario sensu em sentido contrário.  
a facto ad ius non datur consequentia de um fato não se extrai conseqüência para o 

direito. 
a fortiori com mais forte razão.  
a inclusione unius ad exclusionem alterius da inclusão de um à exclusão do outro. 
a latere de lado, de forma suplementar, argumento 

juntado como reforço de outro. 
a limine desde o limite, desde o princípio 
a non domino por parte de quem não é dono.  
a novo de novo, novamente. 
a pari por paridade, por igual razão. 
a posteriori sistema de argumentação que parte do efeito 

para a causa (não significa posteriormente). 
a priori anteriormente à experiência; método que 

conclui pelas causas e princípios (opõe-se a a 
posteriori). 

a quo desde o qual; diz-se do dia a partir do qual se 
começa a contar um prazo ou do juiz de cuja 
decisão se recorre. 

a radice desde a raiz.  
a ratione pela razão.  
a remotis à parte; em particular, em afastamento. 
a sacris das coisas sagradas; suspensão de exercício 

das ordens maiores imposta pela igreja aos 
clérigos que cometeram faltas graves. 

a vero domino (a partir do) verdadeiro dono. 
ab abrupto bruscamente, de repente. 
ab absurdo partindo do absurdo. 
ab abusu ad usum non valet consequentia o abuso de uma coisa não é argumento contra 

o seu uso. 
ab accusatione desistere desistir de uma acusação. 
ab actis dos efeitos, dos autos, que pertence aos 

autos. 
ab aeterno desde a eternidade, há muito tempo. 
ab aliquo de alguém. 
ab alto por alto. 
ab amicis honesta petamus aos amigos, peçamos coisas honestas. 
ab antiquo de há muito tempo. 
ab executione incipiendum non est não se deve iniciar da execução. 
ab hoc et ab hac disto e desta; a torto e a direito.  
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ab imo corde do fundo do coração; sinceramente. 
ab imo pectore do fundo do peito; do fundo da alma, com 

franqueza. 
ab incunabulis desde o berço. desde o princípio; desde a 

origem. 
ab initio validi, post invalidi a princípio, válidos; depois, inválidos. 
ab initio desde o início.  
ab instantia de instância. 
ab integro não alterado, inteiramente, fielmente. 
ab intestato sem deixar testamento; diz-se da pessoa que 

faleceu sem deixar testamento. sem 
testamento.   

ab irato em estado de ira; no ímpeto da ira; 
arrebatadamente. 

ab ore ad aurem da boca ao ouvido; em segredo; 
discretamente. 

ab origine desde a origem. 
ab ovo (usque) ad mala do ovo (até) as maçãs (falando das antigas 

refeições romanas); do princípio ao fim; da 
sopa à sobremesa. 

ab ovo desde o ovo; desde o começo. 
ab re esse estar fora de propósito. 
ab reo dicere falar em favor do réu. 
ab uno disce omnes por um conhece a todos.  
ab urbe condita desde a fundação da cidade de Roma, em 

753 A.C. 
ab utroque latere de ambos os lados. 
ab utroque parte dolus compensandus o dolo de ambas as partes compensa-se 

reciprocamente. 
abdicatio tutelae renúncia à tutela. 
abditae causae causas ocultas, desconhecidas; diz-se das 

moléstias criptogênicas. 
aberratio criminis erro do crime, desvio do crime. 
aberratio delicti desvio do delito; erro por parte do criminoso 

quanto à pessoa da vítima. 
aberratio finis legis afastamento da finalidade da lei. 
aberratio ictus erro do golpe; diz-se do erro cometido pelo 

agente que visava uma pessoa e atingiu, por 
acidente uma terceira. 

aberratio personae erro de pessoa (o agente atinge pessoa 
diversa da que pretendia atingir). 

aberratio rei erro de coisa. 
abolitio criminis extinção do crime.  
absconditum mentis o escondido da mente. 
absens heres non est o ausente não é herdeiro. 
absens non dicitur reversurus não se considera ausente aquele que vai 

voltar. 
absens ausente. 



absente reo estando ausente o réu; na ausência do réu. 
absentem laedit cum ebrio qui litigat ofende a uma ausente quem discute com um 

ébrio. 
absolutio ab instantia absolvição da instância. 
absolvere debet iudex potius in dubio 
quam condemnare 

na dúvida, deve o juiz antes absolver do que 
condenar. 

absque bona fide, nulla valet praescriptio nenhuma prescrição vale sem a boa-fé. 
abundans cautella non nocet cautela abundante não prejudica. 
abusus non tollit usum o abuso não impede o uso. princípio segundo 

o qual se pode usar de uma coisa boa em si, 
mesmo quando outros usam dela 
abusivamente. 

abusus non tollit usum o fato de ter ocorrido abuso não deve 
prejudicar o uso. 

abusus abuso. 
abyssus abyssum invocat um abismo chama outro abismo. 
acceptans actum, cum omnibus suis 
qualitatibus acceptare videtur 

quem aceita um ato, aceita-o com todas as 
suas qualidades. 

acceptilatio autem est veluti imaginaria 
solutio 

a aceptilação se assemelha a um pagamento 
imaginário. 

acceptilatio est liberatio per mutuam 
interrogationem, quae utrius que contingit 
ab eodem nexu absolutio 

a aceptilação é a libertação por mútua 
interrogação, pela qual se dá a dissolução do 
vínculo para ambas as partes. 

acceptilatione unius tollitur obligatio por aceptilação de um, suprime-se a 
obrigação. 

accessio nemini proficit, nisi ei, qui ipse 
possedit 

a acessão a ninguém aproveita, senão àquele 
mesmo que possui. 

accessio possessionis acessão da posse. 
accessio temporis acréscimo de tempo ou prazo permitido por lei 

ou previsto em contrato. 
accessio acessão. 
accessit aproximou-se. 
accessoria sequuntur ius et dominium rei 
principalis 

os acessórios seguem o direito e o domínio da 
coisa principal. 

accessorium semper cedit principali o acessório cede sempre ao principal. 
accessorium sequitur principale o acessório segue o principal 
accessorium sequitur suum principale o acessório segue o seu principal. 
accessorium sui principalis naturam 
sequitur 

o acessório sempre acompanha a natureza de 
seu principal. 

accidens in itinere acidente no caminho; aquele ocorrido no 
trajeto que o empregado utiliza para ir e voltar 
do trabalho. 

accidentalia negotii negócios acidentais. 
accipere iudicium receber os termos da sentença. 
accipiens a pessoa que recebe.   
accusare nemo se debet nisi coram deo ninguém se deve acusar, exceto na presença 

de deus. 
accusatio suspecti tutoris acusação do tutor suspeito. 
accusatio testamenti acusação do testamento. 



acta est fabula terminou a peça teatral, acabou a farsa, 
acabou a palhaçada.  

acta simulata substantiam veritatis mutare 
non possunt 

os atos simulados não podem mudar a 
substância da verdade. 

acta atos, autos. 
actio ad exhibendum ação de exibição. 
actio aestimatoria ação estimatória. 
actio aquae pluviae arcendae ação de tirada de água de chuva. 
actio arbitraria ação arbitrária. 
actio arborum furtim caesarum ação de cortar árvores furtivamente. 
actio auctoritatis ação de autoridade. 
actio autem nihil aliud est quam ius 
persequendi in iudicio quod sibi debeatur 

a ação nada mais é do que o direito de 
perseguir em juízo o que lhe é devido. 

actio calumniae ação de calúnia. 
actio commodati ação de comodato. 
actio communi dividundo ação de divisão das coisas comuns. 
actio conditio ex mutuo ação de pagamento de empréstimo. 
actio conducti ação de arrendamento. 
actio confessoria ação confessória. 
actio contratia seu negatoria ação contrária ou negatória. 
actio criminalis ação criminal. 
actio damni infecti ação de dano temido. 
actio damni injuriae ação de dano por injúria. 
actio de damno infecto ação de dano infecto.  
actio de dote ação de dote. 
actio de eo quod certo loco dare oportet ação do que é preciso ser dado em lugar 

certo. 
actio de in rem verso ação destinada a recuperar o que obtido à sua 

custa com locupletamento alheio; ação de 
repetição de indébito. 

actio de negotiis gestis ação de tomada e prestação de contas do 
gestor de negócios. 

actio de partu agnoscendo ação de reconhecimento de parto. 
actio de pastu ação de pastagem. 
actio de pauperie ação de pobreza. 
actio de peculio ação de pecúlio. 
actio depensi ação de cobrança de gastos. 
actio depositi ação de depósito. 
actio doli ação de dolo. 
actio dotis ação de dote. 
actio duplex ação dúplice. 
actio est ius persequendi judicio quod sibi 
debeatur 

ação é o direito de perseguir, diante do 
magistrado, aquilo que nos é devido. 

actio ex delicto ação do delito. 
actio ex empti ação de coisa comprada e não entregue. 



actio ex empto ação de reivindicação pelo comprador da 
entrega da coisa vendida. 

actio familae erciscundae ação de partilha de herança. 
actio finium resgundorum ação de demarcação. 
actio furti et damni ação de furto e dono. 
actio furti ação de furto. 
actio hypothecaria ação hipotecária. 
actio in personam ação pessoal ou sobre pessoa. 
actio in rem ação real ou que tem por objeto a propriedade 

imóvel. 
actio indebiti ação do indébito. 
actio inter vivos ato entre vivos. 
actio iure jurando ação por juramento. 
actio judicati ação que tem por fundamento a coisa julgada.
actio libera in causa ação livre na causa. 
actio mandati ação de mandato. 
actio metus et doli ação de medo e de dolo. 
actio negatoria ação denegatória. 
actio negotiorum gestorum ação do gestor de negócios para haver o 

reembolso das despesas  da gestão. 
actio non datur nisi constet de corpore 
delicti 

não se dá a ação se não constar do corpo do 
delito. 

actio nullitatis ação de nulidade. 
actio ob sepulchrum violatum ação por violação de sepulcro. 
actio pauliana ação pauliana. 
actio personalis moritur cum persona a ação pessoal extingue-se com o indivíduo. 
actio pignoratitia ação de penhor. 
actio popularis ação popular. 
actio possessoria ação possessória. 
actio quanti minoris ação de abatimento de preço por defeitos da 

coisa vendida. ação de diminuição de preço 
actio quod metus causa ação por causa do medo. 
actio redhibitoria ação redibitória. 
actio rescissoria ação rescisória. 
actio ação. 
actiones in rem ações sobre a coisa. 
actiones poenales ações penais. 
actiones praejudiciales ações prejudiciais. 
actiones transeunt ad heredes et in 
heredes 

ações passam para os herdeiros e contra os 
herdeiros. 

actionum cumulatio regulariter est 
permissa 

a cumulação de ações é regularmente 
permitida. 

acto causa mortis ato por causa da morte. 
actor agit, quando vult, et non cogitur, sed 
contrarium est in reo 

o autor demanda quando quer, sem poder ser 
obrigado a isso; quanto ao réu, porém, dá-se 
o contrário. 



actor et reus idem esse non possunt autor e réu não podem ser os mesmos. 
actor forum rei sequi debet o autor deve seguir o foro do réu. 
actor in replicando, actor est o autor, ao replicar, é autor. 
actor potius credendum est deve-se, de preferência, acreditar no autor. 
actor probat actionem o autor prova a ação. 
actor rei forum sequitur o autor segue o foro do réu. 
actore non probante, reus absolvitur se o autor não prova, o réu é o absolvido. 
actori incumbit onus probandi ao autor cabe o ônus da prova. 
actori non licet quod reo denegatur ao autor não é lícito o que ao réu se negou. 
actori onus probandi incumbit cabe ao autor o ônus da prova. 
actum est está terminado. 
actum nihil dicitur cum aliquid superest ad 
agendum 

nada se diz feito, quando resta alguma coisa a 
se fazer. 

actus agentum nunquam ultra eorum 
intentionem operantur 

o ato nunca produz os efeitos além da 
intenção dos agentes. 

actus corruit omissa forma legis o ato é nulo, omissa a forma da lei. 
actus debet interpretari ut aliquid operetur, 
non ut sit inanis et inutilis 

deve-se interpretar o ato de maneira que 
produza efeito, não de modo que seja vão e 
inútil. 

actus in dubio validus interpretari debet o ato, em caso de dúvida, deve-se interpretar 
como valioso. 

actus judicialis potentior est extrajudiciali o ato judicial pode mais que o extrajudicial. 
actus legitimus ato legítimo. 
actus limitatus limitantum producit 
effectum 

ação limitada produz efeito limitado. 

actus non a nomine sed ab effectu 
judicatur 

julga-se o ato não pelo nome, mas pelo efeito.

actus non dicitur perfectus quando partim 
est factus et partim non 

não se considera o ato perfeito quando uma 
parte foi feita e outra não. 

actus simulatus nullius est momenti o ato simulado nenhum valor possui. 
actus, a principio nullus, nullum producit 
effectum 

o ato nulo desde o princípio não produz 
nenhum efeito. 

ad accusandum para acusar. 
ad adjuvandum a fim de ajudar, para ajudar. 
ad aemulationem para emulação. 
ad agendum para agir. 
ad animum no ânimo. 
ad appellandum para apelar. 
ad arbitrium segundo a vontade de alguém, conforme o 

arbítrio. 
ad argumentandum tantum só, apenas para argumentar. 
ad argumentandum para argumentar. 
ad augusta per angusta às culminâncias por trilhas estreitas.  
ad beneplacitum segundo o beneplácito. 
ad benevolentiam para a benevolência. 
ad breve por pouco tempo. 



ad calendas graecas para as calendas gregas; nunca. 
ad captandum vulgus para cativar a multidão. 
ad causam para a causa. 
ad cautelam por precaução; diz-se do ato praticado a fim 

de prevenir algum inconveniente. 
ad colorandam possessionem para colorir a posse. 
ad confessionem para confessar. 
ad corpus por corpo. por inteiro; expressão usada para 

indicar a venda de imóvel sem a medida de 
sua área, por oposição à venda ad mensuram.

ad defensionem para defesa. 
ad deliberandum para deliberar. 
ad dicendum para dizer. 
ad diem até o dia; último prazo para o cumprimento de 

uma obrigação. 
ad discendum para aprender. 
ad domum em casa. 
ad duo a duas vozes ou a dois instrumentos; dueto. 
ad effectum videndi para efeito de ver. 
ad effectum para o efeito. 
ad evacuando para desocupar. 
ad excludendum para excluir, eliminar. 
ad exemplum para exemplo. 
ad exhibendum para exibir. 
ad eximere tempus para gastar o tempo. 
ad extra por fora, para outras coisas ou finalidades. 
ad extremum até o fim, até o extremo. 
ad fidem com fidelidade. 
ad finem até o fim. 
ad futuram memoriam para a lembrança futura. 
ad gloriam pela glória. 
ad hoc para isto, para um determinado ato; diz-se de 

alguém investido em função provisória, para 
um fim especial (defensor ad hoc, nomeado 
para um ato de defesa).  

ad hominem para o homem; sistema de argumentação que 
contraria o adversário usando de suas 
próprias palavras ou citando o seu modo de 
proceder. 

ad honorem por honra (diz-se do que é feito de graça, sem 
interesse lucrativo). 

ad honores para as honras, a título honorífico; honoris 
causa. 

ad hunc modo assim, desta forma. 
ad id para isto. 
ad impossibilia nemo tenetur ninguém está obrigado ao impossível. 
ad inferos até os infernos. 



ad infinitum até o infinito. sem fim, indefinidamente 
ad instar à semelhança. 
ad interim interinamente, durante este tempo. 
ad internecionem até o extermínio 
ad intra por dentro, interiormente. 
ad iudicem agere agir perante o iuiz. 
ad iudicem dicere falar na presença do iuiz. 
ad iudicia et extra para fins iudiciais e extraiudiciais. 
ad iudicia o mesmo que ad iudicia 
ad iudicia para o foro em geral, para fins iudiciais. 
ad iudicium ao iulgamento. 
ad kalendas grecas nunca. 
ad libitum à escolha, à vontade. 
ad litem para o litígio; procuração ou mandato para 

determinado processo 
ad litteram conforme a letra; ao pé da letra; literalmente. 
ad litteris et verbis letra por letra, palavra por palavra. 
ad locum sem demora, logo. 
ad mandatum faciendi para cumprir o mandato. 
ad me a mim, para mim. 
ad meliorandum para melhorar. 
ad mensuram conforme a medida; venda estipulada de 

acordo com o peso ou a medida; opõe-se a ad 
corpus. 

ad misericordiam por compaixão. 
ad modum conforme a maneira. 
ad multos annos por muitos anos. 
ad naturam conforme a natureza. 
ad nauseam até a exaustão, até a saciedade. 
ad necessitate por necessidade. 
ad negotia para negócios; utilizada para se referir a 

procuração outorgada para efetivação de 
negócio ou extrajudicial. 

ad nostram consuetudinem conforme o nosso costume. 
ad nutum segundo a vontade de, ao arbítrio de; diz-se 

do ato que pode ser revogado pela só vontade 
de uma das partes; refere-se também à 
demissibilidade do funcionário que ocupa 
cargo de confiança. 

ad pariendum para parir, gerar, adquirir. 
ad patiendum para suportar 
ad patres para os antepassados; ir ad patres = morrer. 
ad perpetuam rei memoriam para a perpétua memória da coisa, fato;  

diligências requeridas e promovidas quando 
haja receio que a prova possa desaparecer. 

ad personam domini contra a pessoa do dono. 



ad personam contra a pessoa. 
ad pompam et ostentationem para a pompa e a ostentação. 
ad postremum finalmente. 
ad praescriptum conforme as ordens. 
ad praesens presentemente. 
ad probandum tantum apenas para provar. 
ad probationem para a prova. 
ad processum para o processo. 
ad quem para quem. 1 diz-se do juiz ou tribunal a que 

se recorre de sentença ou despacho de juiz 
inferior. 2 dia marcado para a execução de 
uma obrigação. 

ad quo juiz  ou tribunal de origem de um processo; 
aquele de cuja decisão se recorre. 

ad referendum para ser referendado. 1 dir diz-se do ato que 
depende de aprovação ou ratificação da 
autoridade ou poder competente. 2 dipl diz-se 
da negociação do agente diplomático, sujeita 
à aprovação de seu governo. 

ad rem à coisa. 1 (jur) diz-se do direito ligado à coisa 
2 (lóg) argumento que atinge o âmago da 
questão; opõe-se ao argumento ad hominem.

ad retro para trás. dir diz-se do pacto em que o 
vendedor tem o direito de reaver a coisa 
vendida, mediante a restituição do preço e 
despesas acessórias, dentro de prazo 
determinado. 

ad salutem para salvação. 
ad satiatem em grande número, a fartar. 
ad scribendum assunto para ser escrito. 
ad sensum pelo sentido. 
ad similia por semelhança. 
ad solemnitatem formalidade exigida por lei para validade de 

um ato ou negócio; aquilo que exige uma 
solenidade legal. 

ad solvendum para solver. 
ad spem quanto à esperança. 
ad substantia negotii para a essência do negócio. 
ad substantiam actus para a substância do ato; diz-se do 

instrumento público, quando exigido como 
formalidade solene. 

ad summam em suma. 
ad te para ti. 
ad tempus a tempo, oportunamente. 
ad terrorem para atemorizar. 
ad ultimum finalmente. 



ad unguem à unha, à perfeição, com esmero (alusão ao 
ato de polir, com a unha, um texto que foi 
raspado e reescrito). 

ad unum até o último. 
ad usucapionem para o usucapião. 
ad usum delphini para o uso do delfim. designava as edições 

expurgadas dos clássicos latinos, destinadas 
ao uso do Delfim (herdeiro do trono francês); 
qualquer obra censurada. 

ad usum forensem para o uso do foro. 
ad usum segundo o uso. 
ad utilitatem para utilidade. 
ad validitatem para validade. 
ad valorem segundo o valor (jur. trib)  diz-se da tributação 

feita de acordo com o valor da mercadoria 
importada ou exportada, e não conforme o 
seu peso, volume ou quantidade. 

ad vanum inutilmente. 
ad verbum reddere traduzir palavra por palavra. 
ad verbum palavra por palavra. 
ad vindictam por vingança. 
ad voluntatem conforme a vontade. 
addenda que se deve juntar. 
addictio hereditatis adjudicação da herança. 
addictio in diem adjudicação no dia. 
addictio adjudicação. 
adfiliatio afiliação (adoção). 
adfinitas afinidade. 
adgnatio agnação (o mesmo que agnatio). 
adhuc sub judice lis est a lide está ainda com o juiz. 
adhuc sub judice lis est o processo ainda se acha em poder do juiz; a 

questão não foi dirimida (refere-se a litígio 
ainda não julgado em última instância). 

adiudicatio adição. 
admiror nec rerum solum, sed verborum 
elegantiam 

admiro não só a elegância das coisas, mas 
também a das palavras. 

adoptio natura imitatur a adoção imita a natureza. 
adoptio per testamentum adoção por testamento. 
adoptio adoção. 
adrogatio arrogação, atribuição. 
adseveratis per partem in iudicio non 
contradicens fateri videtur 

quem não contradiz o que foi afirmado pela 
parte em juízo, parece confessar. 

adulterinus a matre adulterino por parte da mãe. 
adulterinus a patre adulterino por parte do pai. 
adversus omnes contra todos. 
advocati temperet se ab iniuria abstenham-se os advogados da injúria. 



advocatus fisci advogado do fisco. 
aequitas in paribus causis, paria iura 
desiderat 

em causas iguais, a eqüidade deseja direitos 
iguais. 

aequitas religio iudicantis a eqüidade é a religião do julgador. 
aequitas eqüidade. 
aequo animo com ânimo igual; com serenidade e 

constância. 
aequo animo com ânimo justo. 
aere perennius mais durável que o bronze.  
aetas excusationen meretur a idade merece ser desculpada. 
affectio maritalis afeição conjugal. 
affectio societatis vontade de constituir e manter uma sociedade 

e sem a qual as sociedades de pessoas não 
podem subsistir. 

affectio tenendi vontade de reter a coisa. 
affidavit afirmação ou confirmação, declaração jurada. 
affines inter se non sunt affines os afins, entre si, não são afins. 
affinitas affinitatem non parit a afinidade não gera afinidade. 
affinitas iure nulla successio promittitur a afinidade, no direito, não assegura nenhuma 

sucessão. 
affinitas non egredietur ex persona a afinidade não vem da pessoa. 
affinitas afinidade. 
affinitatis causa fit ex nuptiis a causa da afinidade vem das núpcias. 
affirmans probat quem afirma prova. 
affirmanti incumbit probatio a prova incumbe a quem afirma. 
age quod agis concentre-se em seu trabalho. 
agenda que deve ser feito. 
ager privatus terra particular. 
ager publicus terra pública. 
agere invitus nemo compellitur ninguém é compelido a agir contra a vontade. 
agere non valenti non currit praescriptio a prescrição não corre contra quem não pode 

agir. 
agnati sunt per patrem ex eadem familia são agnados (os que derivam), por parte de 

pai, da mesma família. 
agnatio a patre sit, cognatio a matre a agnação vem do pai, a cognação da mãe. 
albo lapillo notare diem marcar o dia com pedra branca, por ter sido 

especialmente bom. 
alea jacta est a sorte foi lançada 
alibi em outro lugar; meio de defesa pelo qual o 

acusado alega e prova que, no momento do 
delito, se encontrava em lugar diverso 
daquele onde o fato delituoso se verificou. 

aliena gratia por interesse de terceiro. 
alienatio est omnis actus per quem 
dominium transfertur 

alienação é o ato pelo qual se transfere o 
domínio. 

alieni iuris de direito alheio. 
alieno nomine detinendi deter em nome alheio. 



alieno nomine em nome alheio. 
alienus dolus noceri alteri non debet o dolo alheio não deve prejudicar a outrem. 
alimenta solum debentur pro tempore quo 
alimentandus vivit 

só se devem os alimentos pelo tempo que 
vive o alimentando. 

aliquid novi elemento novo. 
aliud est celere, aliud tacere uma coisa é ocultar; outra, calar. 
aliud est dare, aliud promittere uma coisa é dar; outra, prometer. 
aliud pro alio uma coisa pela outra. 
aliunde em outra parte. 
allegatio et non probatio, quasi non 
allegatio 

alegação sem prova é como se não há 
alegação. 

allegatio partis non facit ius a alegação da parte não faz direito. 
alma mater ou alma parens mãe nutriz; mãe bondosa. em linguagem 

poética, a pátria ou a escola. 
alma mater mãe criadora. 
alpha et omega alfa e ômega; princípio e fim. 
alter ego outro eu. 
amicum perdere est damnorum maximum perder um amigo é o maior de todos os 

danos. 
amicus certus in re incerta cernitur o amigo certo se manifesta na ocasião incerta.
amicus humani generis amigo do gênero humano.  
amicus Plato, sed magis amica veritas Platão é amigo, porém a verdade é mais 

amiga. 
amittere non potest quis, quod suum non 
fuit 

não se pode perder o que não foi seu. 

amor et tussis non celantur o amor e a tosse não se escondem. 
amor omnia vincit o amor vence tudo. 
amor vincit omnia o amor vence todas as coisas.  
analogia iuris analogia do direito. 
analogia legis analogia da lei. 
animo solo possessionem adipisci nemo 
potest 

ninguém pode adquirir a posse só pela 
intenção. 

animus abandonandi intenção de abandonar. 
animus abutendi intenção de abusar. 
animus adiuvandi intenção de ajudar. 
animus alieno nomine tenendi intenção de possuir em nome de terceiro. 
animus ambulandi intenção de ir e vir. 
animus apropriandi intenção de apropriar-se. 
animus calumniandi intenção de caluniar. 
animus cancellandi intenção de cancelar. 
animus celandi intenção de ocultar. 
animus confitendi intenção de confessar. 
animus consulendi intenção de consultar. 
animus contrahendae societatis intenção de fazer sociedade. 
animus corrigendi intenção de corrigir. 
animus defendendi intenção de defender. 



animus derelinquendi intenção de abandonar. 
animus difamandi intenção de difamar. 
animus dolandi intenção dolosa de prejudicar. 
animus domini com a intenção de ser dono, de agir como 

dono. de assenhorear-se. 
animus donandi intenção de dar. 
animus falsandi intenção de falsificar. 
animus furandi intenção de furtar. 
animus furtandi intenção de furtar. 
animus infringendi intenção de infringir. 
animus iniuriandi com a intenção de iniuriar. 
animus jocandi intenção de gracejar, brincar 
animus laedendi intenção de ofender, ferir, prejudicar. 
animus lucrandi intenção de lucrar. 
animus ludendi intenção de brincar. 
animus manendi intenção de fixar residência definitiva;  

intenção de permanecer. 
animus narrandi intenção de narrar. 
animus necandi intenção de matar. 
animus nocendi com a intenção de ser nocivo a. 
animus novandi com a intenção de inovar uma obrigação. 
animus obligandi intenção de obrigar. 
animus possidendi intenção de possuir. 
animus recipiendi intenção de receber. 
animus rem sibi habendi com a intenção de ter a coisa para si. 
animus restituendi intenção de restituir. 
animus retinendi possessionem intenção de conservar a posse. 
animus simulandi intenção de simular. 
animus solvendi intenção de pagar. 
animus violandi intenção de violar. 
animus intenção, vontade, ânimo. 
anno domini no ano do senhor. 
ante acta antes do ato, preliminarmente. 
ante diem antes do dia. 
ante litem antes da lide. 
ante mortem antes da morte. 
ante nuptias antes do casamento. 
aperto libro de livro aberto, sem auxílio de dicionário. 
apices iuris non sunt iura os excessos do direito não são os direitos. 
appellatio admittenda videtur in dubio na dúvida, deve-se admitir a apelação. 
approbare censetur rem vel personam qui 
ea utitur 

quem usa de uma coisa ou pessoa parece 
aprová-la. 

approbare quis non potest, quod semel 
impugnavit 

não pode alguém aprovar o que já impugnou 
uma vez. 



apud acta nos autos; junto aos autos. 
apud aures nostras em nossa presença. 
apud junto de. 
aqua profluens et mare, iure naturali 
omnium communia sunt 

a água corrente e o mar são comuns a todos 
por direito natural. 

aquila non capit muscas a águia não apanha moscas.  
aquilae non gerunt columbas as águias não geram pombas.  
arbores quae in fundo continentur non est 
separatum corpus a fundo 

as árvores que estão contidas em uma 
propriedade não são um corpo separado da 
propriedade. 

arcus nimis intensus rumpitur o arco muito retesado parte-se.  
argumentum ad crumenam argumento da bolsa; emprego do suborno. 
argumentum baculinum argumento do porrete; emprego da violência 

para a consecução de um objetivo. 
ars gratia artis arte pela arte. 
ars longa, vita brevis a arte é longa e a vida é breve.  
asinus asinum fricat um burro coça outro. 
auctori incumbit onus probandi ao autor cabe o trabalho de provar; quem 

acusa que prove. 
auctoritas prudentum a autoridade dos jurisconsultos. 
audaces fortuna iuvat a fortuna ajuda os audazes.  
audiatur et altera pars que a parte contrária seja também ouvida. 
aura popularis brisa popular; muito empregada nos clássicos 

latinos para significar a inconstância da 
opinião pública. 

aurea mediocritas mediocridade áurea; a situação da classe 
média, nem rica, nem pobre. 

aures habent et non audiunt têm ouvidos e não ouvem.  
auri sacra fames maldita fome de ouro.  
auro suadente, nil potest oratio se o ouro persuade, nada vale a palavra.  
aut Caesar, aut nihil ou césar, ou nada; divisa de César Bórgia. 
autem genuit porém gerou; narração enfadonha. 
ave Caesar, morituri te salutant salve, César, os que vão morrer te saúdam; 

palavras dirigidas pelos gladiadores ao 
imperador, antes de entrarem em luta. 

avis rara diz-se de pessoa, embora benquista, que 
visita raramente. 

beati possidentes felizes os que possuem. 
bella matribus detestata a guerra detestada pelas mães. 
bene tibi à tua saúde. 
beneficio principis por favor do príncipe. 
beneficium cedendarum actionum benefício de cessão de ações. 
beneficium fortunae circunstância favorável. 
beneficium iuris nemini est denegandi a ninguém deve ser denegado o benefício do 

direito. 
beneficium legis frustra implorat qui 
committit in legem 

em vão implora o benefício da lei, quem age 
contra ela. 



beneplacito com a aprovação de. 
bis dat qui cito dat quem dá depressa dá duas vezes. 
bis de eadem re ne sit actio não haja ação duas vezes sobre a mesma 

coisa. 
bis in idem duas vezes a mesma coisa, repetição. 

incidência duas vezes sobre a mesma coisa 
bis repetita placent as coisas repetidas agradam.  
bis terque beatii felizes e mais que felizes. 
bis duas vezes. 
bona est lex si quis ea legitime utatur boa é a lei se alguém dela usar legitimamente.
bona fide de boa-fé. 
bona fides est primum mobile et spiritus 
vivificans commercii 

a boa-fé é o primeiro móvel e o espírito 
vivificador do comércio. 

bona fides non patitur ut bis idem exigatur a boa-fé não tolera que a mesma coisa seja 
exigida duas vezes. 

bona fides semper praesumitur nisi mala 
adesse probetur 

sempre se presume a boa-fé, se não provar-
se existir a má. 

bona gratia discedere separação ou divórcio por mútuo consenso. 
bona instantia se uti, non calumniae causa 
se infitias ire 

deve litigar com razão e não contradizer com 
calúnias. 

boni mores bons costumes. 
bonorum possessio ventris nomine posse de bens em nome da herança. 
bonum vinum laetificat cor hominis o bom vinho alegra o coração do homem.  
bonus pater familiae bom pai de família.  
bonus quilibet praesumitur presume-se que todos sejam bons. 
brevi ante pouco antes. 
brevi manu  de pronto.   
busilis dificuldade. 
cadunt altis de montibus umbrae as sombras caem dos altos dos montes; 

anoitece. 
caetera desiderantur faltam outras coisas. deseja-se o restante. 
calumnia litium trapaça das lides. 
calumniare est falsa crimina intendere caluniar é imputar crimes falsos. 
camelus cupiens cornua aures perdidit o camelo, desejando ter chifres, perdeu as 

orelhas.  
capitis diminutio diminuição de capacidade.  
capitis minutio est status permutatio a diminuição de capacidade é uma mudança 

de estado. 
caput cabeça. cabeça de artigo que inclui 

parágrafos, itens ou alíneas. 
cara deum soboles, magnum jovis 
incrementum 

geração querida dos deuses, nobre 
descendente de júpiter.  

carpe diem aproveita o dia. 
carpent tua poma nepotes os teus netos colherão os frutos das árvores 

que plantas.  
castigat ridendo mores corrige os costumes sorrindo.  
casus adversi caso adverso. 



casus belli caso de guerra. 
casus foederis causa de aliança. 
casus fortuitus caso fortuito. 
causa adquirendi causa de adquirir. 
causa agendi motivo de agir. 
causa cognita causa conhecida. 
causa cognoscitur ab effectu conhece-se a causa pelo efeito. 
causa criminalis non praejudicat civilis a ação criminal não prejudica a civil. 
causa debendi causa da dívida. 
causa debendi causa da dívida. base de um compromisso ou 

obrigação. 
causa detentionis causa da detenção. 
causa donandi causa da doação. 
causa honoris por causa da honra. 
causa mortis causa determinante da morte. 
causa obligationis causa da obrigação. fundamento jurídico de 

uma obrigação. 
causa petendi  fundamento do pedido; causa de pedir 
causa possessionis causa da posse; fundamento jurídico da 

posse. 
causa principalis semper attendi debet a causa principal deve ser sempre atendida. 
causa simulandi causa da simulação. 
causa sine qua non causa sem a qual a coisa (ato) não pode ser 

feita. 
causa superveniens causa superveniente. 
causa traditionis causa da entrega. razão da tradição das 

coisas entre os interessados. 
causa turpis causa torpe.  
causidicus advogado. 
cautelae cautelas. 
cautio damni infecti caução do dano temido.  
cautio de bene utendo caução para usar bem. 
cautio de bene vivendo caução para viver bem. 
cautio de iudicato solvendo caução para pagamento do julgado. 
cautio de opere demoliendo caução prestada pelo nunciado para 

continuação de obra embargada de que reste 
prejuízo se paralisada. 

cautio de rato caução para ratificação. 
cautio de restituendo caução para restituição. 
cautio fideijussoria caução fidejussória. 
cautio rei uxoriae caução do dote da mulher. 
cautio caução. 
cave canem cuidado com o cão.  
cave illius semper qui tibi imposuit semel acautela-te para sempre daquele que te 

enganou uma vez.  
cave ne cadas acautela-te para não caíres. 



caveant consules ne quid respublica 
detrimenti capiat 

que os cônsules se acautelem a fim de que a 
república não sofra nenhum dano. 

cedant arma togae cedam as armas à toga.  
cessante causa, tollitur effectus cessando a causa, tira-se o efeito. 
cessio bonurum cessão dos bens. 
cessio in solutum cessão para liberar o cedente dos seus 

encargos. 
cessio pro solvendo mandato outorgado pelo cedente ao 

cessionário para que cobre crédito ao 
devedor. 

cessio cessão. 
circa merita a respeito dos méritos. 
circa aproximadamente em (usa-se para assinalar 

um evento cuja data de ocorrência não seja 
definida) 

citatio est fundamentum totius iudicii a citação é a base de todo julgamento. 
citatio citação. 
citatur reus ad petitionem actoris cita-se o réu a pedido do autor. 
citra petita aquém do pedido, sentença que não 

examinou todos os pedidos de uma inicial. 
citra petita sentença aquém do pedido. 
cives totius mundi cidadão do mundo inteiro. 
clandestina possessio posse clandestina. 
claudite jam rivos, pueri, sat prata biberunt fechai já os regos, meninos, os prados 

beberam bastante; basta, chega, acabemos 
com isto. 

clausula ad iudicia  mandato outorgado para foro em geral. 
clausula constituti  aquela que contém uma obrigação de 

transferir a coisa. 
coelo tonantem credidimus Jovem acreditamos em Júpiter quando ele troveja no 

céu.  
coemptio forma de casamento praticada na antiga 

Roma, dispensando-se assistência sacerdotal 
e consistindo numa venda simbólica da noiva 
ao noivo. 

coercitio repressão. 
cogitationis poenam nemo patitur ninguém pode sofrer pena pelo pensamento. 
cogito, ergo sum penso, logo existo. 
cognita causa após o exame dos fatos. 
cognitio extra ordinem conhecimento fora de ordem. 
cognitio conhecimento. 
colorem habent, substantiam vero nullam tem aparência, mas não possui substância. 
commendare nihil aliud est quam deponere depositar nada mais é do que confiar. 

commercium est emmendi vendendique 
invicem ius 

o comércio é o direito de comprar e vender 
mutuamente. 

communio comunhão. 
communis error erro comum. 



communis opinio  opinião comum. 
compelle intrare obriga-os a entrar; aplica-se à insistência de 

quem busca obrigar outra pessoa a aceitar o 
que não deseja. 

compensatio est instar solutionis a compensação é semelhante de pagamento. 
competentia ratione loci  competência que se determina em razão do 

domicílio ou do lugar da coisa. 
competentia ratione materiae  competência que se determina em razão da 

categoria ou da natureza da jurisdição. 
competentia ratione valori  competência que se determina em função do 

valor da causa. 
compos sui senhor de si. 
compurgatio instituição jurídica de defesa, observada em 

sociedades mais simples, em que o réu 
procura obter absolvição, arrolando certo 
número de testemunhas, que juram pela sua 
inocência. 

concessa venia com a devida licença.  
concilium fraudis conspiração para fraude. 
concursos delictorum realis concurso real de delitos. 
concursos delictorum concurso de delitos. 
concursos delinquentium concurso de criminosos, co-autoria. 
condictio acordo. 
conditio iuris condição de direito; condição, circunstância 

ou formalidade indispensável para a validade 
de um ato jurídico. 

conditio potestativa condição potestativa. condição que depende 
no todo ou em parte da vontade de um dos 
contratantes. 

conditio sine causa condição sem causa. 
conditio sine qua non condição indispensável.  
confer compara ou confere, palavra que comumente 

se abrevia cf. 
confessio dividi non debet não se deve dividir a confissão. 
confessio est probatio omnibus melior a confissão é a melhor de todas as provas. 
confessio est regina probationum a confissão é a rainha das provas. 
confessio facta in iudicio non potest 
retractari 

não pode ser retratada a confissão feita em 
juízo. 

confiteor eu confesso. 
congruo tempore et congruo loco em tempo e lugar certos. 
consanguineos, id est, fratres et sorores ex 
eodem patre 

consagüíneos, isto é, os irmãos e irmãs por 
parte do mesmo pai. 

conscientia fraudis consciência da fraude. 
conscientia sceleris consciência do crime. 
conscius fraudis consciente da fraude. 
consensus omnium consenso, assentimento de todos; opinião 

generalizada. 
consensus tollit erroren o consentimento tira o erro. 



consuetudo consuetudine vincitur um costume é vencido por outro costume.  
consuetudo est altera natura o hábito é uma segunda natureza.  
consuetudo fori costume do foro. 
consuetudo revertendi costume de voltar. 
consuetudo costume. 
consumitur altera actio per alteram uma ação consome-se por outra. 
consummatum est tudo está acabado. 
contentio inter partes divergência entre as partes. 
contestationes causa diz-se da causa que é objeto de contestação. 
contra ius contra o direito. 
contra legem contrário à lei. 
contradictio in terminis contradição dos termos. 
contraria contrariis curantur os contrários curam. 
contumacia est actus spernendi leges contumácia é o ato de desprezar a lei. 
contumacia in non respondendo contumácia em não responder. 
conventio est lex ajuste é lei, o que foi tratado deve ser 

cumprido. 
cor hominis immutat faciem eius o coração do homem lhe muda a face. 
coram lege perante a lei. 
coram populo em público. 
coram testibus em presença de testemunhas. 
corpus alienum corpo estranho, coisa estranha que não é 

objeto da lide. 
corpus christi Corpo de Cristo.  
corpus delicti corpo de delito. 1 objeto, instrumento ou sinal 

que prove a existência do delito. 2 ato judicial 
feito pelas autoridades a fim de provar a 
existência de um crime e descobrir os 
responsáveis por ele. 

corpus iuris canonici código do direito canônico. 
corpus iuris civilis código de direito civil. 
corrigenda erros que devem ser corrigidos, errata.   
corruptio corrupção. 
credant posteri! creiam os pósteros! locução interjetiva 

empregada para afirmar um fato muito 
extraordinário. 

credo deum esse creio que deus existe. 
credo quia absurdum creio por ser absurdo.  
crimen privilegiatum crime privilegiado. 
crimina intendere diminuição de capacidade. 
cui bono? quem lucra com isto?   
cui prodest? quem lucra com isto?   
cuilibet in arte sua perito est credendum deve-se dar crédito a quem é perito em sua 

arte.  
cuique suum a cada um o que é seu. 



cuivis dolori remedium est patientia a paciência é remédio para cada dor. 
culpa aquiliana culpa aquiliana, culpa extracontratual. 
culpa est non praevidere quod facile potest 
evenire 

é culpa não prever o que facilmente pode 
acontecer. 

culpa in abstracto culpa em abstrato. 
culpa in commitendo culpa por imprudência. 
culpa in concreto culpa em concreto. 
culpa in contrahendo culpa em contratar. 
culpa in custodiendo  culpa em guardar. 
culpa in eligendo culpa pela escolha de seus prepostos.  
culpa in faciendo culpa na forma de prestar a obrigação. 
culpa in omittendo culpa em omitir. 
culpa in vigilando culpa em vigiar a execução do que outrem 

ficou encarregado. 
culpa ubi non est, nec poena esse debet onde não existe culpa, não deve haver pena. 
cum bona gratia dimittere aliquem despedir alguém com bons modos. 
cum brutis non est luctandum não se deve lutar com os animais. 
cum errantis nulla volutas sit quem erra não tem vontade. 
cum grano salis com um grão de sal; é apenas brincadeira. 
cum laude com louvor. 
cum quibus com os quais. dinheiro: não ter cum quibus; 

não ter dinheiro. 
cum re presente deliberare deliberar com a coisa presente, de acordo 

com as circunstâncias. 
cum reus moram facit et fideiussor tenetur quando o réu incorre em mora, o fiador é 

responsável. 
currente calamo ao correr da pena. 
curriculum vitae percurso da vida; coniunto das informações 

de um candidato a emprego. 
custas ex causa  custas na justiça gratuita. 
custas ex lege  custas legais. 
custas pro rata  custas para rateio entre as partes.   
custos legis fiscal da lei, aquele que zela pela lei. 
da mihi factum, dabo tibi ius exponha o fato e direi o direito.  
damnatio condenação. 
damnum emergens dano emergente. 
damnum ex delicto dano por delito. 
damnum infectum dano temido. 
damnum iniuria datum dano produzido pela injúria. 
damnum dano. 
dare et remittere paria sunt dar e perdoar são coisas iguais. 
dare in solutum est vendere dar em pagamento é vender. 
dare nemo potest quod non habet, neque 
plus quam habet 

ninguém pode dar o que não possui, nem 
mais do que possui. 

dat veniam corvis, vexat censura columbas perdoa os corvos e mortifica pela censura as 
pombas; diz-se de quem comete iniustiças.  



data venia com respeito, com licença. fórmula de cortesia 
com que se começa uma argumentação para 
discordar do interlocutor.  

datio in solutum dação em pagamento. 
datur é permitido. 
de auditu por ouvir dizer. 
de auditu por ouvir dizer. saber por ouvir; de oitiva. 
de cuius sucessione agitur (aquele) de cuja sucessão se trata, falecido. 
de facto de fato. 
de fide de fé, com a autoridade da fé. 
de gratia gratuitamente. 
de gustibus et coloribus non est 
disputandum 

não se deve discutir sobre gostos e cores.  

de iure condendo ou constituendo do direito a ser constituído. 
de iure constituendo do direito ainda por ser constituído; diz-se de 

matérias ou situações jurídicas não previstas 
nas leis, mas que poderão ou deverão, no 
futuro, tornar-se normas do direito objetivo. 

de iure constituto do direito constituído, vigente. 
de iure et de facto de direito e de fato. 
de iure sacro do direito sagrado. 
de jure de direito. 
de lana caprina sobre a lã de cabra; discussão ociosa; 

discussão sobre o sexo dos anjos. 
de lege ferenda da lei ainda a ser promulgada. 
de lege lata pela lei existente em sentido amplo.  
de meritis (questão) de mérito, em oposição às questões 

preliminares. 
de minimis non curat lex a lei não cuida de detalhes. 
de minimis non curat praetor o magistrado não deve preocupar-se com as 

questões insignificantes. 
de more uxorio do mesmo modo que no casamento. 
de omni re scibili (et quibusdam aliis) de tudo o que se pode saber (e mais alguma 

coisa); a primeira parte desta locução é 
atribuída a Pico della Mirandola, que pretendia 
discutir qualquer assunto com qualquer 
pessoa; a segunda foi ironicamente 
acrescentada por Voltaire.  

de ore tuo te iudico iulgo-te pela tua boca, pelo que dizes.  
de pane lucrando para ganhar o pão; diz-se de obras literárias 

feitas rapidamente, com fins lucrativos. 
de persona ad personam de pessoa a pessoa. 
de plano sumariamente, por direito evidente. 
de profundis das profundezas. 
de proprio motu espontaneamente. 
de te fabula narratur a fábula fala de ti; diz-se da obra literária que 

se aplica a alguém em particular. 



de te narratur fabula a fábula fala de ti; diz-se da obra literária que 
se aplica a alguém em particular. 

de verbo ad verbum palavra por palavra. literalmente.  
de viris illustribus sobre os cidadãos ilustres. 
de visu et auditu de vista e ouvido. 
de visu de vista. 
debellatio derrota. 
debemur morti nos nostraque estamos destinados à morte, nós e nossos 

bens. 
debitum coniugale débito coniugal. 
decipimur specie recti enganamo-nos pela aparência do bem. 
decisio litis decisão da causa. 
decisorium litis ato decisório da lide. 
decisum decisão, sentença. 
decoctus perdit administrationem suorum 
sonorum 

o falido perde a administração de seus bens. 

decoctus semper culposus praesumitur, 
donec contrarium probetur 

sempre se presume culpado o falido, até 
prova em contrário. 

decorum est pro patria mori é honroso morrer pela pátria. 
defensa defesa. 
defensor ex officio defensor público. 
deficit saldo negativo. 
degitor sui ipsius nemo esse potest ninguém pode dever a si mesmo. 
dei gratia pela graça de deus. 
delatio delação. 
deleatur apague-se, inutilize-se.  
delicta carnis os delitos da carne. 
delicta facti permanentis os delitos praticados com vestígios. 
delicta omissionis crimes de omissão. 
delictum non praesumitur in dubium não se presume o delito na dúvida. 
delirium tremens  delírio de alcoólatra. 
dente lupus, cornu taurus petit o lobo ataca com os dentes e o touro com os 

chifres; cada qual se defende com as armas 
de que dispõe. 

deo favente com o favor de Deus. 
deo gratias graças a Deus.  
deo ignoto ao deus desconhecido. 
Deo iuvante se Deus aiudar. 
Deo volente se Deus quiser. 
derelictio abandono. 
desiderandum que se deve desejar; pl: desideranda. 
desideratum o que se deseja; pl: desiderata. 
desinit in piscem termina em peixe; alusão de Horácio às obras 

de arte sem unidade, que ele compara a um 
belo busto de mulher terminado em cauda de 
peixe.  



desipere in loco tente enlouquecer, de vez em quando. 
deus ex machina um deus por meio de uma máquina; nas 

peças teatrais antigas, os atores que 
representavam deuses eram eventualmente 
baixados ao palco suspensos de um 
guindaste; aplica-se esta expressão  às 
soluções literariamente forçadas para resolver 
uma trama complicada ou a qualquer evento 
pouco plausível e suspeito.  

Deus nobis haec otia fecit Deus nos concedeu esse descanso. 
Deus super omnia Deus acima de tudo. 
di meliora que os deuses (nos dêem) coisas melhores.  
dictum unius, dictum nulliu palavra de um, palavra de nenhum. 
diem perdidi perdi o dia. 
dies a quo termo inicial do prazo, em contraposição ao 

dies ad quem; o dia em que começa a correr 
um prazo 

dies ad quem termo final do prazo. 
dies cedit dia inicial. 
dies certus an er quando dia certo e quando. 
dies certus an incertus quando dia certo e incerto quando. 
dies certus dia certo. 
dies fastus 1 dia no qual a lei religiosa romana permitia 

atividades não-religiosas ou dia auspicioso 
para tais atividades; 2 qualquer um dos 
quarenta dias de cada ano nos quais os 
pretores da república romana podiam exercer 
seus poderes gerais jurídicos.  

dies incertus quando dia incerto quando. 
dies incertus dias incerto. 
dies interpellat pro homine o termo (prazo, data certa) interpela pelo 

homem. 
dies irae dia da ira, o dia do Juízo Final. 
dies nefastus dia no qual eram proibidas atividades extra-

religiosas; 2 dia no qual os tribunais eram 
fechados e era ilegal (para os pretores, por 
ex.), despachar assuntos públicos judiciais.  

dies pecuniae dia de pagamento. 
dies termini computatur in termino o dia do vencimento se conta no termo. 
dies venit dia do vencimento. 
dies o dia. 
difficiles nugae bagatelas difíceis.  
dignus est operarius merce sua o operário é digno de seu salário. 
dimidium facti, qui bene coepit, habet andou meio caminho, quem começou bem. 
diminutio patrimonii diminuição do patrimônio. 
dis aliter visum aos deuses aprouve de outra maneira. 
disciplina, pauperibus divitiae, divitibus 
ornamentum, senibus oblectamentum 

o ensino é riqueza para os pobres, adorno 
para os ricos e distração para os velhos. 



displicuit nasus tuus teu nariz desagradou, tu és repudiado por 
motivos fúteis. 

distinguo distingo. 
divide et impera divide e impera. 
divini iuris sunt veluti res sacrae et 
religiosae 

são de direito divino as coisas sagradas e 
religiosas. 

dixi tenho dito. 
do ut des dou para que tu dês.  
do ut facias dou para que faças.  
docendo discimus aprendemos ensinando. 
docendo discitur aprende-se ensinando. 
doctor in utroque doutor em um e outro (direito); empregada 

para designar a pessoa laureada em direito 
civil e direito canônico. 

doctus cum libro sábio com livro. diz-se daqueles que ostentam 
cultura, mas são incapazes de raciocinar por 
si sós. 

dolo res ipsa dolo presumido 
dolos malus dolo mau. 
dolus a fraude differt velut genus auspecie o dolo difere da fraude como o gênero, da 

espécie. 
dolus apertus dolo que se pode ver na conduta do agente. 
dolus bonus é o dolo involuntário do agente, há intenção 

boa e resultado mau. 
dolus malus quando o agente quis o mau resultado.  
dolus non praesumitur nisi probetur não se admite o dolo que não se possa 

provar. 
dolus velatus dolo velado. 
dominium est ius utendi fruendo et 
abutendi re sua quatenus iuris ratio patitur 

o domínio é o direito de usar, fruir e dispor do 
que é seu, quanto o permite a razão do 
direito. 

dominus litis o autor da ação; o dono da lide. 
dominus soli dono do solo. 
donatio mortis causa doação por motivo de morte. 
donatio omnium bonorum, reservato sibi 
usufructo, valida est 

é válida a doação de todos os bens, 
reservando para si o usufruto. 

donatio sub modo doação por condição. 
donec eris felix, multos numerabis amicos enquanto fores feliz, terás muitos amigos.  
dormientibus non succurrit ius o direito não aiuda aos que dormem ou 

negligenciam em seu uso ou defesa. 
dubia in meliorem partem interpretari 
debent 

coisas duvidosas devem ser interpretadas 
pelo lado melhor. 

dubitando ad veritatem pervenimus duvidando, chegamos à verdade. 
dulce et decorum est pro patria mori é belo e nobre morrer pela pátria.  
dum pendet, rendet enquanto pende, rende. 
dum vita est, spes est enquanto há vida, há esperança. 
dura lex sed lex a lei (é) dura, mas (é) lei.  
eadem a mesma. 



ecce homo! eis o homem! 
editio princeps a primeira edição de uma obra. 
eheu! fugaces labuntur anni ai de nós! os anos correm céleres.  
eheu! nullum infortunium venit solum ai de nós! nenhum infortúnio vem 

desacompanhado. 
eiusdem farinae da mesma farinha (farinha do mesmo saco). 
eiusdem furfuris do mesmo farelo (farinha do mesmo saco).  
electa una via non datur regressus ad 
alteram 

escolhida uma via, não se dá recurso a outra. 

elementa essentialia communia delicti os elementos essenciais comuns do delito. 
emendatio libelli mudança na acusação. 
emptio consensu peragitur a compra se completa pelo consentimento. 
ense et aratro com a espada e o arado; aquele que serve à 

pátria como soldado e como civil.  
Epicuri de grege porcum porco do rebanho de Epicuro; sibarita. 
erga alios contra a outra parte. 
erga omnes  contra todos. 
ergo portanto. 
errare humanum est errar é humano. 
errata erros, corrigenda. 
error calculi non facit ius o erro de cálculo não faz direito. 
error facit  erro de fato. 
error facti nemini nocet o erro de fato não prejudica ninguém. 
error in iudicando erro no julgar. 
error in objecto erro quanto ao objeto. v aberratio ictus. 
error in persona erro quanto à pessoa. v aberratio delicti. 
error in procedendo erro no proceder. 
error iuris non excusat o erro de direito não inocenta. 
error iuris erro de direito. 
essentialia negotii negócios essenciais. 
est modus in rebus há um limite nas coisas.  
esto brevis et placebis sê breve e agradarás.  
et alii  e outros. 
et caetera e outras coisas (etc.).  
et quasi cursores, vitae lampada tradunt como corredores, eles transmitem o facho da 

vida.  
et reliqua e o restante; o mesmo que et caetera. 
eventus damni resultado do dano. 
ex abrupto de repente; inopinadamente. 
ex abundantia cordis da abundância do coração. 
ex abundantia com abundância, em grande quantidade. 
ex adverso do lado contrário; refere-se ao advogado da 

parte contrária. 
ex aecquo et bono segundo a equidade e o bem. 
ex aecquo igualdade de mérito ou de título. 



ex animo dicere dizer com sinceridade. 
ex ante de antemão. 
ex auctoritate legis pela força da lei. 
ex auctoritate propria pela sua própria autoridade; sem delegação. 
ex bona fide de boa fé 
ex cathedra do alto da cadeira; como catedrático. 
ex causa pela causa. 
ex causa pela causa.  
ex commodo à vontade. 
ex confessso em virtude de confissão. 
ex consensu com consentimento. assentimento. 
ex consuetudine conforme o costume. 
ex corde de coração, sinceramente. 
ex delicto do delito 
ex die prazo inicial. termo inicial do prazo. 
ex digito gigas pelo dedo (se conhece) o gigante. a pessoa 

superior se manifesta nas menores ações. 
ex dono por doação. expressão empregada em obras 

de coleção, que foram doadas por alguém. 
ex expositis do que ficou exposto: portanto, ex expositis, 

nada lhe resta. 
ex facto ius oritur do fato nasce o direito. 
ex facto oritur ius o direito nasce do fato. 
ex improviso de improviso. 
ex informata conscientia sem ouvir o réu ou acusado ou o condenado; 

com prejulgamento. 
ex integro na íntegra. 
ex intervallo após um lapso de tempo. 
ex itinere do caminho. 
ex iure alieno por direito de terceiro. 
ex iure conforme o direito.  
ex iusta causa por uma causa justa. 
ex lege de acordo com a lei. aquisição por lei. 
ex lege por força da lei: foi nomeado ex lege. 
ex legibus consoante as leis. 
ex libris dos livros. 
ex locato usada para exprimir relação locativa, existente 

entre locador e locatário, por força de 
contrato. 

ex mandato por mandato. em razão de mandato. 
ex more de acordo com o costume; conforme o 

costume; como de costume. 
ex nihilo nihil do nada, nada; nada pode vir do nada. 
ex novo daqui para a frente; coisa nova. 
ex nunc desde agora; de agora em diante 



ex officio por obrigação, por dever do cargo.  
ex ordine segundo a ordem. 
ex ore parvulorum veritas a verdade (está) na boca das crianças; as 

crianças não mentem. 
ex parte por parte; parcialmente. 
ex positis isto posto.  
ex potestate legis por força da lei. 
ex probatione oritur fides juridica da prova nasce a fé jurídica. 
ex professo por sua autoridade ou experiência.  
ex propria auctoritate por autoridade própria. 
ex proprio iure por direito próprio. 
ex proprio marte por força própria. 
ex radice da raiz. 
ex ratione loci em razão do lugar. 
ex ratione materiae em razão da matéria. 
ex re a propósito. 
ex rigore iuris conforme o rigor da lei. 
ex tempore de pronto, imediatamente. 
ex toto corde de todo o coração 
ex tunc desde então; com efeito retroativo. 
ex ungue leonem pela garra (se conhece) o leão. 
ex vi contractu conforme a promessa. 
ex vi legis por força da lei; em virtude da lei. 
ex vi pela força; por efeito de 
excelsior mais elevado. 
exceptio declinatoria fori  exceção declinatória do foro. 
exceptio doli exceção de dolo. 
exceptio dominii exceção de domínio. 
exceptio firmat regulam a exceção confirma a regra. 
exceptio majoris causae exceção de causa maior. 
exceptio rei iudicato exceção de coisa julgada 
exceptio veritatis exceção da verdade. 
exceptio exceção. 
exceptiones exceções. 
exceptis excipiendis exceto o que se deve excetuar. 
excessus defensionis excesso de defesa. 
excipiens excipiente. 
exegi monumentum aere perennius erigi um monumento mais perene que o 

bronze. 
exempli gratia (e.g.) por exemplo; o mesmo que verbi gratia 

(v.g.). 



exequatur execute-se. dir 1 autorização dada por chefe 
de estado para que um cônsul estrangeiro 
possa exercer suas funções no país. 2 
decisão de se cumprir no país uma sentença 
de justiça estrangeira. 3 fórmula que autoriza 
a execução de sentença pronunciada por 
árbitros. 

exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor que algum vingador nasça de nossos ossos. 
expende Annibalem pesa (as cinzas de) Aníbal; que resta do 

grande general? 
explicit acabou, terminou (opõe-se a incipit). 
expressis verbis de maneira expressa. 
extinctio ipso iure extinção prevista em lei. 
extinctio obrigationum extinção das obrigações. 
extra commercium  (coisa) fora do comércio. 
extra litis fora da demanda. 
extra matrimonium fora do casamento. 
extra muros fora dos limites. 
extra petita além do pedido; diz-se do julgamento que 

concede mais do que foi pedido. 
extremum auxílium último recurso. 
fac simile reprodução fiel de um original; reprodução 

exata; fax vem de "fac simile transmission" 
fac totum o que faz tudo. 
facio ut des faço para que dês. norma de contrato 

bilateral. 
facio ut facias faço para que faças. contrato em que o 

pagamento de um serviço é pago com a 
prestação de outro serviço. 

facies fisionomia. 
facit indignatio versum a indignação faz o verso.  
facit ius inter partes faz direito entre as partes. 
facta concludentia fatos concludentes. 
facta praeterita fatos passados. 
facti species particularidade do fato, espécie do fato. 
factum adserverans onus subiit 
probationis 

quem atesta um fato, assume o ônus da 
prova. 

factum et transactum feito e passado. 
factum negantis, nulla probatio est nenhuma prova se exige de quem nega o fato.
factum principis fato do príncipe. 
facultas agendi poder de ação, faculdade de agir (direito 

subjetivo). 
falsa demonstratio non nocet a demonstração errada ou imprópria não deve 

prejudicar o direito alegado. 
fama volat a fama voa. 
fama volat a fama voa; a notícia se espalha rapidamente. 

(virgílio, eneida iii, 121). 
fatuus fatuum invenit um tolo encontra outro tolo. 



favete linguis favorecei com as línguas, silêncio; expressão 
usada em espetáculos e reuniões. 

feci quod potui, faciant meliora potentes fiz o que pude, façam melhor os que puderem.
felix culpa feliz culpa. expressão de santo agostinho 

referindo-se ao pecado de adão, que nos 
mereceu tão grande redentor. 

felix qui potuit rerum cognoscere causas feliz o que pode conhecer as causas das 
coisas; elogio de Virgílio àqueles que 
pesquisam os fenômenos da natureza. 

fervet opus ferve o trabalho.  
festina lente apressa-te devagar. 
fiador in solidum fiador solidário. 
fiat lux faça-se a luz. 
fiat voluntas tua seja feita a tua vontade.  
ficta confessio confissão fictícia.  
ficta possessio posse fictícia. 
fictio iuris ficção jurídica 
fictio legis ficção da lei. 
filius, ergo heres filho; logo, herdeiro. 
finis coronat opus o fim coroa a obra. 
finita causa, cessat effectus finda a causa, cessa o efeito. 
finium regundorum ação de demarcação ou regulação de prédios.
firmum in vita nihil nada (é) firme na vida.  
flagrante delicto flagrante delito. 
forma dat esse rei a forma dá existência à coisa; a forma é 

necessária à existência da coisa. 
forsan et haec olim meminisse iuvabit talvez algum dia nos seja agradável recordar 

estas coisas.  
forum contractus foro do contrato. 
forum rei sitae foro de situação da coisa 
fraus legis fraude à lei. 
fraus omnia corrumpit a fraude tudo corrompe, ou produz nulidade. 
fugit irreparabile tempus foge o tempo irreparável.  
fumus boni iuris fumaça do bom direito.  
furiosum nullum negotium contrahere 
potest 

o louco não pode contrair negócio algum. 

furtum improprium furto impróprio. 
furtum proprium furto próprio. 
genera per speciem derogantur os gêneros derrogam-se pela espécie. 
generalitas parit obscuritatem a generalidade gera a obscuridade. 
genus irritabile vatum raça irritadiça dos poetas; os artistas 

costumam ser temperamentais. 
genus nunquam perit o gênero nunca se destrói. 
gloriae et virtutis invidia est comes a inveja é a companheira da glória e da 

virtude.  
graecum est, non legitur é grego, não se pode ler.  



grammatica falsa non vitiat instrumentum os erros gramaticais não viciam o instrumento.
grande mortalis aevi spatium grande espaço da vida de um mortal.  
gratia argumentandi pelo prazer de argumentar.  
gratis de graça. 
grave est fidem fallere é grave faltar à fidelidade. 
gravis testis testemunha fidedigna. 
graviter facere agir com prudência, com moderação, com 

gravidade. 
grosso modo de modo geral, por alto, sem penetrar no 

âmago da questão. 
gutta cavat lapidem a gota cava a pedra. 
habeas corpus  que tu tenhas o corpo. 
habeas corpus que tenhas o corpo. meio extraordinário de 

garantir e proteger com presteza todo aquele 
que sofre violência ou ameaça de 
constrangimento ilegal na sua liberdade de 
locomoção, por parte de qualquer autoridade 
legítima. 

habeas data que tu tenhas os dados. 
habemus confitentem reum temos o réu que se confessa. 
habent sua fata libelli os livros têm o seu destino. 
habetur pro veritate tem-se por verdade. 
habitatio morte finitur a habitação acaba com a morte. 
hastae subjicere vender em leilão público. 
hereditas viventis non datur não há herança de pessoa viva. 
hic et nunc aqui e agora, imediatamente, sem demora. 
hic et ubique aqui e em toda parte. 
hic jacet lepus aqui está a lebre; esta é a dificuldade. 
hic jacet aqui jaz.  
hoc erat in votis isto estava nos votos; aplica-se quando se 

obtém algo muito desejado. 
hoc ipsum est eis o caso. 
hoc opus, hic labor est onde está a obra, está o trabalho; aí está a 

dificuldade.  
hoc volo, sic iubeo; sit pro ratione voluntas quero isto, ordeno isto, que a vontade sirva de 

razão.  
hodie mihi, cras tibi hoje para mim, amanhã para ti. 
homo faber o homem artífice.  
homo forensis o advogado. 
homo homini lupus o homem é o lobo do homem.  
homo sapiens homem racional; a espécie humana. 
homo sum et nihil humani a me alienum sou homem e nada do que é humano me é 

estranho. 
honoris causa por causa da honra. título honorífico 

concedido a pessoas ilustres. 
honos alit artes a honra alimenta as artes; os artistas 

precisam do aplauso do público. 



horresco referens tremo ao referir. 
horribile dictu horrível de se dizer.  
hospes hostis estrangeiro, inimigo. 
ibidem no mesmo lugar. 
ictu oculi percebido pelos olhos. 
id est isto é, ou seja. 
idem per idem o mesmo pelo mesmo. 
idem o mesmo. 
ignorantia iuris neminem excusat a ignorância da lei não excusa ninguém. 
ignoti nulla cupido ao ignorante nenhum desejo; quem ignora 

não deseja.  
imperium in imperio um império dentro de outro (poder paralelo).  
impotentia coendi impotência de conceber. 
impotentia generandi impotência de fecundar. 
imprimatur imprima-se. 
improbus administrator administrador desonesto. 
improbus litigator litigante desonesto. 
imputatio facti imputação de um fato. 
imputatio iuris imputação de um direito. 
in absentia na ausência. 
in abstracto em abstrato, teoricamente. 
in actu no ato. 
in aeternum eternamente; para sempre. 
in albis em branco. 
in ambiguo na dúvida. 
in anima nobili em alma nobre; experiência feita no ser 

humano. 
in anima vili em alma vil, irracional; experiência científica 

feita em animais. 
in aqua scribere escrever na água, isto é, não manter a 

palavra. 
in articulo mortis momento próximo à morte. 
in casu consimili em caso semelhante. 
in casu neste caso. 
in cauda venenum o veneno está na cauda.  
in censura em censura. 
in concreto em concreto. 
in continenti imediatamente. 
in contione publicamente. 
in diem para um dia não determinado. 
in dubio contra fiscum na dúvida, contra o fisco. 
in dubio contra fiscum na dúvida, contra o fisco. 
in dubio libertas na dúvida, liberdade.  
in dubio pro fiscum na dúvida, a favor do fisco. 



in dubio pro matrimonio na dúvida, pelo matrimônio. 
in dubio pro operario em caso de dúvida, deve-se beneficiar o 

empregado. 
in dubio pro reo em dúvida, decida-se a favor do réu. 
in dubio pro societate na dúvida, deve-se interpretar a norma a favor 

da sociedade. 
in extenso por extenso. 
in extremis no último momento da vida 
in faciendo no fazer. 
in fieri a se construir, a se formar.  
in fine no fim. 
in flagranti em flagrante. 
in forma pauperis na forma de pobre; atestado de pobreza. 
in foro conscientiae no tribunal da consciência. 
in fraudem legis em fraude da lei. 
in futurum no futuro. 
in genere em gênero. 
in hanc diem até este dia; até o presente momento. 
in illo tempore naquele tempo. 
in initio litis no começo da lide. 
in integrum restituere restituir por inteiro.  
in integrum por inteiro. 
in intinere fato ocorrido no trajeto. 
in iudicio diante do juiz. 
in limine litis no começo da lide. 
in limine no limiar, no começo. 
in litem na lide. 
in loco no lugar. 
in medio stat virtus a virtude está no meio.  
in memoriam em memória. 
in mente na mente, no espírito. 
in natura na natureza, da mesma natureza. 
in naturalibus em nudez. 
in nomine em nome. 
in octavo em oitavo. 
in ovo no ovo; ainda por nascer. 
in pace na paz. 
in pari causa em caso semelhante. 
in pectore no peito; intimamente, secretamente. 
in perpetuum para sempre. 
in poculis no meio dos copos; a beber. 
in posterum no futuro. 
in praesenti no tempo presente; agora. 



in promptu de improviso. 
in puris naturalibus em estado de natureza, na pureza original. 
in quarto em quarto. 
in radice na raiz, no começo. 
in re que se refere a coisa ou direito real. 
in rem verso em benefício de outrem. 
in rem que se refere a coisa ou direito real. 
in rerum natura na natureza das coisas. 
in sacris nas coisas sagradas. 
in silva non ligna feras insanius não (seria) mais insano levar lenha para a 

floresta. 
in situ no local. 
in solidum solidariamente. 
in specie em espécie. 
in speciem na aparência; em forma de. 
in spiritualibus nas coisas espirituais. 
in temporalibus nas coisas temporais. 
in tempore oportuno em tempo oportuno. 
in terminis no término. em último lugar. 
in thesi em tese. 
in totum no todo, na totalidade. 
in transitu de passagem. 
in utroque iure em ambos os direitos, o civil e o canônico. 
in verbis nas palavras, nestes termos, textualmente. 
in vino veritas no vinho (está) a verdade. 
in vitro experiência de laboratório feita em lâminas de 

vidro. 
in vivo experiência de laboratório realizada em 

cobaias. 
in em. 
inania verba palavras frívolas, ocas, inúteis. 
inaudita altera pars sem ouvir a outra parte. 
incidenter incidentalmente. 
incipit começa. 
incredibile dictu incrível de se dizer.  
inde irae daí, as iras. 
infandum, regina, iubes renovare dolorem mandas, ó rainha, renovar uma dor atroz. 
informatio delicti investigação criminal, informação sobre o 

delito. 
infra abaixo. 
initio litis no começo da lide. 
inops, potentem dum vult imitare, perit o pobre, quando quer imitar o poderoso, 

perece. 
instar omnium a exemplo de todos. 
institutas uma das partes do corpus iuris civilis. 



instrumenta sceleris os instrumentos utilizados na prática do crime.
intelligenti pauca ao que compreende, poucas palavras; para 

bom entendedor, meia palavra basta. 
intentio legis a vontade da lei 
inter absentes entre ausentes. 
inter alia entre outras coisas. 
inter alios entre terceiros. 
inter amicos non esto iudex não sejas juiz entre amigos. 
inter pocula entre copos, durante uma festa. 
inter vivos aquilo que se opera entre pessoas vivas. 
interna corporis interno. 
interposita persona interposta pessoa, intermediário. 
interpretatio cessat in claris a interpretação cessa nas coisas claras. 
intra legem interpretação analógica determinada na 

própria lei. 
intra muros dentro dos muros. 
intra vires hereditatis obrigação do herdeiro dentro e nos limites da 

herança. 
intuitu personae em consideração à pessoa. 
ipsis litteris literalmente. 
ipsis verbis com as mesmas palavras, com as próprias 

palavras. 
ipso facto pelo próprio fato. 
ipso iure pelo mesmo direito. 
ira furor brevis est a ira é uma loucura passageira.  
is fecit cui prodest quem fez tirou proveito. 
is pater est quem nuptiae demonstrant é pai aquele que as núpcias indicam.  
ita diis placuit assim aprouve aos deuses. 
ita est assim é. 
ita lex dicit assim diz a lei. 
ita speratur assim se espera. 
ite, missa est ide, está terminada.  
iter criminis caminho do crime: atos que se encadeiam na 

execução do crime.  
iter procedimento, etapas. 
iudex damnatur, ubi nocens absolvitur o juiz é condenado quando o culpado é 

absolvido. 
iudex extra territorium est privatus fora de sua jurisdição, o juiz é um particular. 
iudex idoneus juiz idôneo. 
iudex non debet lege esse clementior o juiz não deve ser mais clemente do que a 

lei. 
iudex ultra petita condemnare non potest o juiz não pode condenar além do pedido. 
iudicium accusationis juízo da acusação. 
iudicium causae juízo da causa. 
iura in re aliena direitos sobre coisa alheia. 



iura novit curia o tribunal (o iuiz) conhece os direitos. 
iura direitos. 
iurare in verba magistri jurar pelas palavras do mestre.  
iure constituendo pelo direito a constituir. 
iure et facto de direito e de fato. 
iure proprio por direito próprio. 
iuris et de iure de direito e por direito; estabelecido por lei 

como verdade absoluta. 
iuris praecepta normas iurídicas. 
iuris tantum de direito; o que decorre do próprio direito; o 

que admite prova em contrário. 
ius abutendi direito de abusar. 
ius accusationis direito de acusar. 
ius ad rem direito à coisa. 
ius agendi direito de agir, de proceder em juízo. 
ius applicationis direito de aplicação. 
ius civile direito civil. 
ius cogens direito cuja aplicação é obrigatória pela parte 

e não pode ser afastado pela vontade de 
particularidades. 

ius commune direito comum. 
ius condentum direito a ser constituído. 
ius conditum direito já constituído. 
ius constituendum direito a se constituir. 
ius constitutum direito constituído. 
ius disponendi direito de dispor. 
ius est ars boni et aequi o direito é a arte do bem e do justo. 
ius est norma agendi o direito é a norma de agir. 
ius eundi direito de ir e vir. 
ius ex facto oritur o direito nasce do fato. 
ius facit iudex o juiz faz o direito. 
ius fruendi direito de gozar. 
ius generale direito geral. 
ius gentium direito das gentes, direito internacional. 
ius in re aliena direito sobre a coisa alheia (usufruto, 

hipoteca). 
ius in re propria o direito sobre coisa própria. 
ius in re direito real. 
ius libertatis direito à liberdade. 
ius manendi direito de permanecer. 
ius naturale direito natural. 
ius non scripitum direito não escrito. 
ius persequendi direito de perseguir. 
ius possessionis direito de posse. 



ius possidendi direito de possuir. 
ius postulandi direito de postular. 
ius privatum direito privado. 
ius publicum direito público. 
ius puniendi direito de punir. 
ius retentionis direito de retenção. 
ius sanguinis direito de punir. 
ius sanguinis direito do sangue. 
ius scriptum direito escrito. 
ius singulare direito singular. 
ius soli direito de solo. 
ius strictum direito de aplicação estrita ou rígida. 
ius suffragii direito do voto. 
ius suum unicuique tribuere o direito (está em) dar a cada um aquilo que 

lhe pertença. 
ius utendi direito de usar. 
ius direito.    
iustae nuptiae justas núpcias. 
iustum pretium preço justo. 
jam satis est já é bastante. 
labor improbus omnia vincit o trabalho persistente vence tudo.  
lana caprina questão insignificante; sexo de anjos. 
lapsus calami erro de pena; lapso ao escrever. 
lapsus linguae erro de língua; erro involuntário ao falar. 
lapsus loquendi erro ao falar. 
lapsus scribendi erro no escrever. 
lata culpa negligência excessiva. 
latet anguis in herba a serpente se esconde sob a erva.  
lato sensu no sentido lato, geral. 
laudator temporis acti encomiasta do tempo passado; defeito 

comum aos velhos, que Horácio ridiculariza 
na arte poética. 

laudum decisão arbitral. 
laus in ore proprio vilescit o louvor na própria boca envilece. 
lege lata pela lei tomada em seu sentido amplo, pela lei 

extensamente. 
legem habemus temos leis. 
legis manus longa a mão da lei é longa. 
legitima aetas idade legítima, maioridade. 
legitimario ad processum legitimação ou legitimidade para o processo. 
legitimatio ad causam legitimação ou legitimidade para a causa. 
legitimatio ad processum legitimação de estar em juízo. 
levius fit patientia quidquid corrigere est 
nefas 

a paciência torna mais leve o que é 
impossível corrigir. 



lex ad tempus lei temporária. 
lex duodecim tabulorum Lei das Doze Tábuas. 
lex fori lei do foro. 
lex inter partes lei entre as partes. 
lex lata lei promulgada. 
lex loci actus lei do lugar do ato. 
lex loci contractus lei do lugar do contrato. 
lex loci a lei do lugar. 
lex mitior lei mais benigna. 
lex posterior derogat priori a lei posterior derroga a anterior. 
lex privata lei privada. 
lex rei sitae lei da situação da coisa. 
lex lei. 
libenter de boa vontade. 
libertas quae sera tamen liberade ainda que tardia 
litigare cum ventis brigar com o vento. 
litis contestatio contestação da lide. 
litis decisio decisão da lide. 
loco citato local citado. 
locus delicti commissi lugar onde cometido o crime. 
locus regit actum a lei do lugar é que rege os atos.  
longa manus mão longa.   
lucrum cessans lucro cessante. 
magis aequo mais do que justo. 
magister dixit o mestre disse. 
magni nominis umbra a sombra de um grande nome.  
mandamus utilizada para designar mandado de 

segurança 
mandato ad iudicia mandato para o foro em geral. 
mandato ad litem mandato judicial conferido pelo juiz ao revel 

ou ausente. 
mandato ad negotia mandato para os negócios judiciais. 
mandato aliena gratia mandato no interesse de terceiro. 
mandatum non praesumitur não se presume o mandato. 
mandatum solvitur morte com a morte resolve-se o mandato. 
manu militari pela mão militar, com violência; com emprego 

da força armada. 
manus mariti poder do marido. 
manus ministério 
margaritas ante porcos pérolas aos porcos. 
mater semper certa est a mãe é sempre certa (já o pai...). 
materiam superabat opus o trabalho excedia a matéria.  
maxime de modo especial, especialmente. 
me ignaro sem eu saber. 



mea culpa por minha culpa. 
medice, cura te ipsum médico, cura a ti próprio.  
medio tutissimus ibis irás seguríssimo pelo meio; deves evitar os 

extremos. 
medius mensis meados do mês. 
memento mori lembra-te que hás de morrer.  
memento, homo, quia pulvis es et in 
pulverem reverteris 

lembra-te, homem, que és pó e em pó te 
tornarás. 

mendaci ne verum quidem dicenti creditur não se dá crédito ao mentiroso nem quando 
ele diz a verdade. 

mens agitat molem o espírito move a matéria.  
mens legis o espírito da lei, intenção da lei. 
mens legislatoris o pensamento, a vontade, a intenção do 

legislador. 
mens sana in corpore sano espírito sadio em corpo são. 
meritum causae mérito da causa   
meritum causae mérito da causa. 
merum ius direito estrito. 
meta optata resultado desejado. 
minervae suffragium voto de minerva. 
minima de malis os menores dentre os males.  
minus habens que tem menos; pessoa pouco inteligente ou 

menos dotada. 
mirabile dictu coisa admirável de se dizer. 
mirabile visu admirável de se ver.  
modus aquirendi modo de adquirir. 
modus faciendi maneira,.modo de fazer. 
modus faciendi modo de agir. 
modus operandi modo de operação. 
modus operandi modo de trabalhar. 
modus probandi modo de provar. 
modus vivendi maneira. modo de viver. 
modus modelo; modo. 
mora accipiendi mora do credor. 
mora creditoris mora do credor. 
mora debitoris mora do devedor. 
mora ex persona mora fixada por interpelação judicial. 
mora ex re mora por inadiplência na data do vencimento. 

mora que provém da coisa 
mora in solvendo mora em pagar. 
mora solvendi mora do devedor. 
more majorum conforme o costume dos antepassados. 
more uxorio concubinato. 
mors omnia solvit a morte solve tudo. 
mors ultima ratio morte, razão final; a morte é o derradeiro 

argumento, o mais poderoso. 



mortis causa por causa da morte; aquilo que se opera com 
a condição de o donatário sobreviver ao 
doador. 

motu continuo com movimento perpétuo. 
motu proprio pelo próprio impulso, espontaneamente, por 

iniciativa própria 
multa paucis muitas coisas em poucas palavras. 
munus publicum encargo público. 
mutatio libelli modificação na acusação. 
mutatis mutandis mudando-se o que deve ser mudado 
nascuntur poetae, fiunt oratores os poetas nascem, os oradores fazem-se. 
natura non facit saltus a natureza não dá saltos. 
naturali iure por direito natural. 
naturalia negotii negócios naturais. 
naturalis ratio a razão natural. 
ne bis in idem não duas vezes no mesmo assunto. 
ne quid nimis nada em demasia. 
ne varietur que não se altere.  
ne verbum quidem nem sequer uma palavra. 
ne, sutor, ultra crepidam sapateiro, não vá além do calçado; não se 

deve ir além da própria capacidade.  
nec plus ultra não (nada) mais além. 
nec semper lilia florent nem sempre florescem os lírios.  
necessitas facit ius a necessidade faz o direito. 
necessitas non habet legem a necessidade não tem lei.  
negotiorum gestio gestão de negócios. 
nemine discrepante sem a discrepância de ninguém; 

unanimemente.  
neminem ignorantia legis excusat a ignorância da lei não escusa ninguém. 
neminem laedere a ninguém ofender. 
nemo auditur propriam turpitudinem 
allegans 

a ninguém é dado alegrar a própria torpeza 
em seu proveito. 

nemo dat quod non habet ninguém dá o que não tem. 
nemo debet inauditus damnari ninguém deve ser condenado sem ser ouvido.
nemo deferre se cogitur ninguém é obrigado a se denunciar. 
nemo demnatur nisi per legale iudicium ninguém pode ser condenado a não ser em 

um juízo legal. 
nemo iudex sine lege ninguém é juiz sem lei. 
nemo potest ignorare leges a ninguém é dado alegar a ignorância da lei. 
nescit vox missa reverti palavra expressa não pode voltar.  
nigro notanda lapillo para ser marcado com pedra preta; dia 

nefasto. 
nihil actum credens, dum quid superesse 
agendum 

crendo que nada fora feito, enquanto restasse 
alguma coisa por fazer. 

nihil admirari não se admirar de nada.  
nihil diu occultum nada oculto por muito tempo. 



nihil medium est não há meio-termo. 
nihil novi sub sole nada de novo sob o sol.  
nihil obstat nada obsta, nada impede.  
nimium ne crede colori não acredite muito na cor; as aparências 

enganam. 
nisi utile est quod facimus, stulta est gloria se não é útil o que fazemos, a glória é vã.  
nocturna versate manu, versate diurna versai com mão diurna, versai com mão 

noturna.  
noli me tangere não me toques.  
nomen iuris denominação legal; o termo técnico do direito. 
nominatim nominalmente, expressamente. 
non bis in idem não duas vezes pela mesma coisa; ninguém 

pode responder, pela segunda vez, sobre o 
mesmo fato já julgado, ou ser duplamente 
punido pelo mesmo delito. 

non decet não convém. 
non dominis não dono. 
non ducor, duco não sou conduzido, conduzo.  
non eadem miramur não admiramos as mesmas coisas; cada qual 

tem o seu gosto. 
non facere quod debet facere não fazer o que deve fazer. 
non hilum absolutamente nada. 
non liquet não há certeza, não está claro.  
non multa, sed multum não muitas coisas, mas muito.  
non nova, sed nove não coisas novas, mas (tratadas) de (modo) 

novo. 
non omne quod fulget aurum est nem tudo que brilha é ouro.  
non omnia possumus omnes todos nós não podemos tudo.  
non plus ultra não mais além.  
non possumus não podemos.  
norma agendi norma de agir.  
nosce te ipsum conhece-te a ti mesmo.  
nota bene (n.b.): note bem. 
notitia criminis notícia do crime. comunicação do crime. 
noverim te, noverim me que eu te conheça, que eu me conheça.  
novum iudicium novo iulgamento. 
nuda repromissio simples promessa. 
nula poena sine lege não há pena sem lei. 
nulius iuris sem valor para o direito. 
nulla actio sine lege sem lei não há ação. 
nulla poena sine iudicio não há pena sem processo. 
nulla poena sine lege nenhuma pena sem lei.  
nullo labore sem trabalho algum, sem custo. 
nullum crimen sine culpa não há crime sem culpa. 
nullum crimen sine lege não há crime sem lei (anterior que o defina). 



nullum crimen, nulla poena sine praevia 
lege 

não há crime, nem pena sem lei anterior que 
os defina. 

nullum ius sine actione não há direito sem ação. 
nullum tributum sine praevia lege não há tributo sem lei anterior. 
numerus apertus número ilimitado. 
numerus clausus número limitado. 
nunc aut nunquam agora ou nunca. 
nunc est bibendum agora é beber.  
nunc et semper agora e sempre. 
o fortunatos nimium, si sua bona norint, 
agricolas 

ó demasiadamente felizes agricultores, se 
conhecessem a sua felicidade. aplicam-se 
estes versos de virgílio àqueles que gozam de 
benefícios que desconhecem. 

o rus, quando ego te aspiciam! ó campo, quando tornarei a ver-te!  
o sancta simplicitas! ó santa simplicidade!; exclamação atribuída a 

João Huss, quando viu uma velhinha lançar 
uma acha de lenha à fogueira em que ele se 
consumia.  

o tempora! o mores! ó tempos! ó costumes!  
o terque quaterque beati! ó três e quatro vezes felizes!  
obligatio ad diligentiam obrigação de ser diligente. 
obligatio dandi  obrigação de dar. 
obligatio faciendi obrigação de fazer. 
obligatio in solidum  obrigação solidária. 
obligatio non faciendi obrigação de não fazer. 
obligatio propter rem  obrigação acessória real. 
oblivio signum negligentiae esquecimento é sinal de negligência. 
obscure dictum habetur pro non dictum o que se disse de modo obscuro, tem-se por 

não dito. 
obscurum per obscurius o obscuro pelo mais obscuro; vício de 

linguagem que consiste em apresentar 
alguma definição por termos menos 
conhecidos que os do enunciado. 

occasio legis ocasião da lei; circunstâncias do momento em 
que se originou a lei. 

oculos habent et non vident têm olhos e não vêem.  
oderint dum metuant que me odeiem, contanto que me temam. 
odi profanum vulgus detesto o vulgo profano.  
odiosa restringenda, favorabilia amplianda restrinja-se o odioso; amplie-se o favorável.  
omissis omitido, trecho omitido. 
omne ignoto pro magnifico tudo que é desconhecido é tido por magnífico. 
omne tulit punctum qui miscuit utile dulci ganhou todos os votos o que uniu o útil ao 

agradável.  
omne vivum ex ovo tudo que é vivo (provém) de um ovo.  
omni ope com maior esforço, com todo o empenho. 
omnia mecum porto trago comigo todas as coisas.  
omnia serviliter pro dominatione tudo servilmente pelo poder. 



omnia vincit amor o amor vence todas as coisas.  
omnis cellula e cellula toda célula procede de outra célula. 
omnis homo mendax todo homem é mentiroso.  
omnium consensu pelo consenso de todos. 
omnium horarum homo homem de todas as horas. 
onus probandi encargo de provar.  
ope iuris por força do direito. 
ope legis por força da lei. 
opere citato na obra citada (op. cit.). 
opinio iuris doctorum opinião jurídica dos doutores. 
opinio iuris opinião jurídica. 
opportune tempore no tempo oportuno. 
opus citatum (op. cit.) obra citada.   
ora pro nobis roga por nós.  
ordinatorium litis instrução do processo. 
os magna sonaturum boca que proferirá grandes palavras.  
otium cum dignitate descanso com dignidade.  
pacta clara, boni amici ajustes honestos, bons amigos. 
pacta sunt servanda os contratos devem ser cumpridos. 
pacto contrahendo tratado preliminar. 
pacto de non alienando pacto de não alienação da coisa. 
pacto de non cedendo pacto de proibição da cessão de crédito ou 

direito. 
pacto de non petendo pacto de não executar judicialmente o crédito. 
pacto de quota litis pacto que fixa os honorários de advogados no 

ganho obtido no processo. 
pacto reservati dominii pacto de reserva de domínio. 
pactum scelleris pacto criminoso. 
palliae sunt são palhas, são ninharias. 
palmam qui meruit ferat leve a palma quem a mereceu. 
pandectas uma das partes do corpus iuris civilis 
panem et circenses pão e espetáculos circenses; a plebe romana 

se satisfazia com o fornecimento diário, pelo 
governo, de comida e diversão.  

par est fortuna laboris a fortuna é companheira do trabalho. 
par pari refertur igual com igual se paga; amor com amor se 

paga. 
parce sepultos perdoa os mortos.  
parcere subjectis et debellare superbos perdoar os que se sujeitam e submeter os 

orgulhosos. virgílio delineia neste verso o 
programa político do povo romano. 

pares cum paribus facillime congregantur iguais com iguais se unem facilmente. 
pari passu com passo igual. 
pari passu com passo igual,  ao mesmo tempo. 

simultaneamente, a par. 



parturiunt montes; nascetur ridiculus mus as montanhas parem, nascerá um ridículo 
rato.  

parva scintilla excitavit magnum incendium pequena centelha desencadeou um grande 
incêndio.  

passim aqui e ali: fórmula para indicar que, após uma 
citação, outras igualmente são encontráveis. 
em vários pontos da mesma obra. 

patere quam ipse fecisti legem suporta a lei que tu próprio fizeste.  
patria potestas poder pátrio. 
pauca sed bona poucas coisas, mas boas.  
pauci quos aequus amavit jupiter os raros que o justo júpiter amou. 
paupertas impulit audax a pobreza audaciosa impeliu.  
pectus est quod disertos facit o coração é que faz os eloqüentes.  
pecuniae obediunt omnia todas as coisas obedecem ao dinheiro.  
pede poena claudo o castigo claudica.  
pejor avis aetas a idade moderna é pior que a dos tempos 

passados.  
pendente lite enquanto pende a lide. 
per capita por cabeça, por pessoa. 
per contra em sentido contrário. 
per dolum dolorosamente, por dolo. 
per fas et nefas pelo lícito e pelo ilícito; por todos os meios 

possíveis; de qualquer modo. 
per jocum por brincadeira. 
per legem terrae pela lei do seu país. 
per litteras por carta. 
per ludum por brincadeira. 
per se stante por si próprio. 
per se por si. 
per summa capita pelos pontos capitais; por alto; sem entrar em 

pormenores; sucintamente, sumariamente. 
per tempus a tempo, em tempo. 
per vim com violência. 
pereat mundus, fiat iustitia que o mundo pereça, mas faça-se a justiça. 
periculum in mora perigo de mora, perigo na demora. 
permissa venia com o devido consentimento. 
persecutio criminis persecução criminal.  
persona grata pessoa agradável; pessoa bem-vinda; em 

diplomacia, aquele que é aceito por uma 
entidade ou estado internacional. 

persona non grata pessoa indesejada; usado principalmente em 
diplomacia. 

persona pessoa. 
pertransiit benefaciendo passou fazendo o bem.  
petitio principii petição de princípio, sofisma que supõe 

verdadeiro o que ainda deve ser provado. 
petitum pedido. 



piscem natare doces ensinas o peixe a nadar.  
placet agrada, parece bem, apraz; aprovação, 

beneplácito. 
placet agrada; consentimento para o exercício das 

funções de agente diplomático no território do 
país acreditado. 

plaudite cives aplaudi, cidadãos.  
pleno gradu a toda pressa. 
pleno jure pleno direito 
plurima mortis imago a imagem multiforme da morte. 
plurimus diversos, muitos. 
plus aequo mais que o razoável; em excesso. 
plus iusto além da medida, excessivamente. 
plus ultra mais além. 
posse ad interdicta aquela que se exerce por interditos 

possessórios. 
posse ad usucapionem aquela que se exerce por usucapião. 
posse pro emptore aquela que se origina da tradição da coisa. 
possessio bonae fidei posse de boa-fé. 
post factum depois do fato. 
post hoc, ergo propter hoc depois disto, logo por causa disto; argumento 

falacioso que atribui eficácia causal a coisas 
que simplesmente antecederam no tempo a 
um fenômeno observado.  

post meridiem depois do meio-dia. 
post mortem após a morte.  
post partum depois do parto. 
post scriptum depois do escrito (p.s).  
post depois; após. 
praesente cadavere em presença do cadáver.  
praesumptio iuris et de iure presunção absoluta que não admite prova em 

contrário. 
praeter legem fora da lei. 
praetium aestimationis valor estimativo. 
presunção iuris tantum presunção relativa, que admite prova em 

contrário. 
pretium doloris preço da dor. 
prima facie à primeira vista. 
primo occupanti ao primeiro ocupante.  
primum non nocere primeiramente não prejudicar.  
primum vivere, deinde philosophari primeiro viver, depois filosofar.  
primus in orbe deos fecit timor o temor primitivo criou os deuses na terra. 
primus inter pares o primeiro entre os iguais. 
principiis obsta obsta no princípio.  
prior in tempore, potior in iure primeiro no tempo, mais forte no direito 
privilegium fori privilégio de foro. 



privilegium imunitatis privilégio da imunidade. 
pro derelicto em completo abandono, em desamparo. 
pro diviso divisível. 
pro domo sua em seu próprio benefício. 
pro forma por mera formalidade. 
pro indiviso bem indivisível. 
pro labore pelo trabalho. 
pro rata em proporção. 
pro re nata conforme as circunstâncias. 
pro soluto para pagamento; assim se diz dos títulos de 

crédito dados com efeito de pagamento, como 
se dinheiro fossem. 

pro solvendo destinado ao pagamento; refere-se aos títulos 
de crédito dados em caráter condicional, 
sendo puramente representativos ou 
enunciativos da dívida e que só valerão como 
pagamento quando efetivamente resgatados. 

pro tempore temporariamente, segundo as circunstâncias. 
probatio incumbit asserenti a prova cabe a quem afirma. 
probatio incumbit neganti a prova cabe a quem nega. 
procuração ad iudicia procuração geral para o foro. 
procuração ad negotia procuração extrajudicial para os negócios. 
procuração apud acta procuração judicial, traslada nos próprios 

autos. 
producta sceleris produtos do crime. 
proh pudor! que vergonha!. 
prolem sine matre creatam filho criado sem mãe. 
pronuntiatio judicis sentença judicial. 
proprio nomine em seu próprio nome. 
proprio sensu em sentido próprio. 
propter officium em razão do cargo. 
pulchre, bene, recte lindo, bem, ótimo; expressões de pura 

bajulação. 
pulsate et aperietur vobis batei e abrir-se-vos-á.  
punctum pruriens iudicii ponto incômodo do juízo, contestação. 
punctum saliens ponto saliente, ponto principal. 
punica fides fé púnica, falta de palavra. 
q. e. d. abrev de quod erat 
demonstrandum, 

que se devia demonstrar. 

quae sunt caesaris caesari a césar o que é de césar.  
quaerens quem devoret procurando a quem devorar.  
quaestio facti questão de fato. 
quaestio iuris questão de direito. 
qualis artifex pereo morro como um grande artista (últimas 

palavras de Nero). 
qualis pater, talis filius tal pai, tal filho. 



qualis vita, finis ita tal vida, tal morte.  
quando bene se gesserit enquanto se comportar bem. 
quandoque bonus dormitat Homerus também o bom Homero cochila; ninguém é 

perfeito. 
quanti minoris diminuição do preço. 
quantum debeatur o quanto se deve. 
quantum libeat quanto lhe agrade, à vontade. 
quantum mutatus ab illo quanto mudou do que era.  

quantum satis quanto baste; expressão empregada  nas 
receitas médicas (abrevia-se q.s.). 

quantum sufficit o suficiente, o estritamente necessário. 
quantum quantia; montante; valor. 
qui actum habet, iter habet quem tem o direito de conduzir, tem o 

caminho. 
qui bene amat, bene castigat quem ama bem, castiga bem.  
qui habet aures audiendi audiat quem tem ouvido para ouvir, ouça.  
qui medium vult, finem vult quem quer o meio, quer o fim. 
qui nescit dissimulare, nescit regnare quem não sabe dissimular, não sabe reinar.  
qui pro quo uma coisa por outra. 
qui prodest? a quem isto serviu?. 
qui scribit bis legit quem escreve lê duas vezes. 

qui suo iure utitur neminem laedit quem exerce o seu direito a ninguém 
prejudica. 

qui tacit, consentire videtur quem cala consente. 
qui transigit, recte alienat quem transgride de fato aliena. 
quia nominor leo porque me chamo leão. 
quid inde? e então?  
quid iuris? qual o direito? 
quid novi? que há de novo? quais as novidades? 
quid prodest? para que serve? 
quidquid delirant reges, plectuntur achivi quando os reis deliram, os gregos são 

açoitados.  
quieta non movere não mexer no que está quieto. 
quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, 
quomodo, quando? 

quem? o quê? onde? por que meios? por 
quê? como? quando?  

quo capita, tot sententiae tantas cabeças, tantas sentenças. 
quo plerumque fit aquilo que geralmente acontece.  
quod abundat non nocet o que abunda não prejudica.  
quod Deus avertat o que Deus afaste (de nós).  
quod di omen avertant! que os deuses afastem este agouro! 
quod nimium est laedit o que é excessivo prejudica. 
quod nonest in actis non est in mundo o que não se acha no processo, não existe no 

mundo. 
quod petis alter habet o que pedes outro tem. chegaste tarde. 
quod tibi non vis alteri ne facias não faças a outrem o que não queres para ti. 



quod volumus facile credimus facilmente cremos aquilo que desejamos. 
quorum número mínimo para funcionamento de um 

órgão colegiado. 
quot capita, tot sensus quantas cabeças, tantas sentenças. 
quota litis quota-parte.   
quousque tandem? até quando?.  
rapere in ius conduzir a juízo. 
rari nantes in gurgite vasto poucos nadando no imenso abismo. 
ratio agendi razão de agir. 
ratio decidendi razão de decidir. 
ratio essendi razão de ser. 
ratio fori em razão do foro. 
ratio iuris razão do direito. 
ratio legis a razão da lei. 
ratio legis em razão da lei. 
ratio summa razão superior; espírito de eqüidade. 
ratione auctoritatis em razão da autoridade. 
ratione contractus em razão do contrato. 
ratione fori em razão do foro. 
ratione legis em razão da lei. 
ratione loci em razão do domicílio, do lugar. 
ratione materiae em razão da matéria. 
ratione officii em razão do cargo, do ofício. 
ratione personae em razão da pessoa. 
ratione temporis em razão do tempo. 
ratione valori em razão do valor. 
rebus sic stantibus assim estando as coisas, permanecendo 

assim as coisas.  
rectius mais corretamente. 
referendum referendo. a decisão tem que ser submetida a 

outrem. 
reformatio in melius reforma para melhor. 
reformatio in peius reforma para pior. não é admissível que, ao 

iulgar o recurso, o tribunal piore a condenação 
do recorrente, sem ter ocorrido recurso da 
parte contrária. 

regis ad exemplar a exemplo do rei.  
rei sitae onde a coisa se encontra. 
rejeição in limine rejeição liminar. 
relação ex locato relação locatícia. 
rem gerere administrar seus bens. 
rem bens. 
remedium iuris remédio do direito. 
repere in ius levar a iustiça. 
repetita iuvant coisas repetidas ajudam. 



requiescat in pace descanse em paz. 
res adversae coisa adversa, infortúnio. 
res aliena coisa alheia. 
res amissa coisa perdida. 
res communis coisa abandonada. coisa comum 
res de que agitur a coisa de que se trata. 
res derelictae coisa abandonada, sem dono. 
res extra commercium coisa fora do comércio 
res familiaris bens de família. 
res furtiva coisa objeto do furto. coisa furtada 
res habilis coisa hábil. 
res in commercio coisa em comércio. 
res in iudicio deducta coisa deduzida em juízo. 
res in iudicium de ducta questão debatida em juízo. 
res integra a coisa inteira. 
res inter alios acta, allis nec prodest nec 
nocet 

os atos dos contratantes não aproveitam nem 
prejudicam a terceiros. 

res inter alios acta coisa feita entre outros. 
res inter alios iudicata aliis neque nocet 
neque prodest 

a coisa julgada não pode aproveitar nem 
prejudicar senão às próprias partes. 

res inter alios coisa entre terceiros. 
res iudicata est quae finem 
controversiarum pronuntiatione iudicis 
accipit 

coisa julgada é a que, pelo pronunciamento 
do juiz, põe fim às controvérsias. 

res iudicata pro veritate habetur a coisa julgada é tida por verdade.  
res iudicata coisa julgada. 
res litigiosae coisa litigiosa. 
res mobilis, res vilis coisa móvel, coisa sem valor. 
res non verba atos, não palavras. 
res nullius coisa de ninguém, isto é, que a ninguém 

pertence. 
res periti domino a coisa parece por conta do dono. 
res petita coisa pedida. 
res privatae coisa privada. 
res publicae coisa pública. 
res sacra miser o infeliz é coisa sagrada. 
res uxoriae dote. 
res, non verba realidade, e não palavras. 
res coisa. 
restitutio in integrum restituição por inteiro, recuperação no estado 

original da coisa. 
reus sacra res est o réu é coisa sagrada. 
rex extra commercium coisa fora de comércio.   
rigori aequitas praeferenda est deve-se preferir a eqüidade ao rigor. 
risum teneatis? contereis o riso?. 



rogatio legis propositura da lei. 
rudis indigestaque moles massa confusa e informe.  
salus populi suprema lex esto a salvação do povo seja a suprema lei.  
sanctio iuris sanção iurídica. 
sapiens filius laetificat patrem o filho sábio alegra o pai. 
sapienti sat basta para o sábio; ele não precisa de muitas 

explicações. 
sapientis est mutare consilium é próprio do sábio mudar de parecer. 
scilicet isto é. 
scintilla contempta excitavit magnum 
incendium 

pequena centelha ateou um grande incêndio. 

scribitur ad narrandum, non ad probandum escreve-se para narrar e não para provar.  

secundum ius segundo o direito. 
secundum legem segundo a lei. 
sed fiat voluntas tua mas faça-se a tua vontade. 
sede vacante estando vaga a sede.  
semel emissum volat irreparabile verbum a palavra uma vez pronunciada voa 

irreparável. 
semper et ubique unum ius direito é o mesmo sempre e em toda parte. 
senatus populusque romanus o senado e o povo romano.  
sententia contra ius constitutum lata sentença proferida contra direito constituído. 
sententia contra sententiam nulla est sentença contra sentença é nula. 
sententia est esta é a senteça. 
sententia facit de albo nigrum de quadrato 
rotundum 

a sentença faz do branco preto e do quadrado 
redondo. 

sententia quae in rem iudicatam transit, 
pro veritate habetur 

a sentença transitada em iulgado, tem-se por 
verdade. 

servatis servandis conservando-se o que deve ser conservado. 
servum pecus rebanho servil.  
si et in quantum agora e enquanto perdurar a mesma situação.
si virgula cadit, actio nequit se faltar a vírgula, perde-se a ação. 
si vis me flere, dolendum est primum ipsi 
tibi 

se queres que eu chore, começa tu também 
por chorar. 

si vis pacem, para bellum se queres a paz, prepara a guerra.  
sic et simpliciter pura e simplesmente. 
sic itur ad astra assim se vai aos astros. 
sic transit gloria mundi assim passa a glória do mundo.  
sic assim. tal (utiliza-se para esclarecer que o 

texto está transcrito igual o original, mesmo 
que exista erros) 

simili modo do mesmo modo. 
simili ratione da mesma razão. 
similia similibus curantur os semelhantes curam-se pelos semelhantes. 
simplex veritas verdade pura. 
simpliciter simplesmente. 



sine capite fabula história sem pé nem cabeça. 
sine cura sem preocupações. 
sine die sem data. sem fixar dia certo. 
sine die sem dia. adiar sine die, isto é, sem data fixa. 
sine ira et studio sem ódio e sem preconceito.  
sine iure sem direito 
sine qua non sem a qual não. 
sinite parvulos venire ad me deixai vir a mim os pequeninos.  
sint ut sunt aut non sint que sejam como são ou deixem de existir.  
sit pro ratione voluntas a vontade sirva de razão.  
sit tibi terra levis que a terra te seja leve. 
societas criminis sociedade criminosa 
societas delinquere non potest a sociedade não pode delinqüir. 
sol lucet omnibus o sol brilha para todos. 
sola apis mel conficit somente a abelha faz mel; cada qual no seu 

ofício. 
sola nobilitas virtus a virtude (é) a única nobreza. 
solo animo única intenção. 
solutio indebiti pagamento indevido. 
solutione tantum somente pelo pagamento. 
soluto solvido. 
solutus a vinculo livre de vínculo. 
solve et repete paga e retoma.   
solve senescentem solte o velho.  
specialia derogant generali as coisas especiais derrogam as gerais. 
spiritus promptus est, caro infirma o espírito é pronto, a carne é fraca. 
spiritus ubi vult spirat o espírito sopra onde quer.  
sponte propria por vontade própria. 
sponte sua espontaneamente, por vontade própria. 
sponte sua por sua própria iniciativa. 
statim imediatamente.  
statu quo (ante) no estado em que se encontrava 

anteriormente. 
status civitatis estado de cidadania. 
status familiae estado de família. 
status libertatis estado de liberdade. 
status posição. 
stipendium salário, tributo. 
stricto iure de direito estrito, aquilo que deve ser feito 

dentro da rigorosa expressão da lei. 
stricto sensu em sentido estrito. 
stultitiam simulare loco summa prudentia 
est 

simular tolice às vezes é grande prudência.  

stultorum infinitus est numerus o número dos tolos é infinito. 



sub censura debaixo de censura, sujeito à crítica de 
outrem. 

sub conditione sob a condição; com a condição de. 
sub examine sob exame. 
sub hasta vendere vender em leilão público. 
sub iove debaixo de júpiter; ao relento. 
sub iudice em juízo. caso sob iulgamento 
sub iudice sob o juízo.  
sub lege libertas a liberdade sob a égide da lei. 
sub voce sob a palavra. 
subjectum juris sujeito de direito. 
sublata causa, tollitur effectus eliminada a causa, desaparece o efeito. não 

existe efeito sem causa. 
sublata causa, tollitur effectus suprimida a causa, cessa o efeito. 
substractum a essência, o princípio da coisa. 
sufficit é bastante, basta. 
sui generis do seu gênero; peculiar, singular.  
sui iuris direito próprio. obrigação contratual. 
sui iuris do seu direito. 
summa imperii o poder supremo. 
summum ius, summa injuria excesso de direito, excesso de injustiça.  
sunt lacrimae rerum existem as lágrimas das coisas.  
suo iure por seu direito; por direito próprio. 
suo tempore em seu tempo. no momento oportuno. 
superavit saldo positivo; sobra. 
superfícies solo cedit as benfeitorias acompanham o solo. 
supra summun o mais alto grau. 
supra acima. 
sursis suspensão condicional da pena. 
sus minervam docet o porco ensina a minerva.  
sustine et abstine sofre e abstém-te.  
suum cuique tribuere dar a cada um o que é seu. 
suum cuique a cada um o que é seu. 
tabula rasa tábua lisa onde nada foi escrito; fazer tabula 

rasa - anular algo. 
taedium vitae tédio da vida; desgosto de viver. 
tantae molis erat era tamanha a dificuldade.  
tantum consumptum, tantum judicatum tanto se consumou quanto se julgou. 
tantum devolutum, quantum appellatum devolvido tanto quanto apelado.  
tantundem o mesmo 
tarde venientibus, ossa para os que chegam tarde, ossos.  
tempora si fuerint nubila solus eris se os tempos forem nublados, estarás só.  
tempus edax rerum tempo devorador das coisas.  
tempus est optimus iudex rerum omnium o tempo é o melhor juiz de todas as coisas. 



tempus lenit odium o tempo abranda o ódio. 
tempus regit actum o tempo rege o ato. 
tenere lupum auribus ter o lobo pelas orelhas (vencer uma grande 

dificuldade, mas encontrar-se embaraçado em 
conseqüência desse mesmo triunfo). 

tentare non nocet tentar não prejudica. 
terminus a quo ponto de partida; termo a partir do qual. 
terminus ad quem termo a que; ponto que determina o fim de 

uma ação. 
tertio em terceiro 
tertius terceiro 
testis unus, testis nullus testemunha única, testemunha nula.  
thema decidendum tema a se decidir. 
thema probandum tema a se provar. 
timeo danaos et dona ferentes temo os gregos e aqueles que oferecem 

presentes.  
timeo hominem unius libri temo o homem de um só livro. 
tollitur quaestio suprimida a questão; fim da questão 
totum continens que contém tudo.  
traditio longa manu tradição de coisa ao alcance da mão. 
trahit sua quemque voluptas cada qual tem o seu prazer que o arrasta.  
transigere est alienare transigir é alienar. 
tributum tributo. 
tu es ille vir tu és aquele homem.  
tu quoque fili! tu também, filho! exclamação de César ao ver 

Bruto, considerado seu filho, entre os 
conspiradores. 

tua res agitur trata-se de coisa tua.  
tulit alter honores outro teve as honras.  
turbatio sanguinis mistura de sangue 
turpis causa causa torpe 
tutor ad hoc tutor nomeado   
ubi bene, ibi patria onde se (vive) bem, aí (está) a pátria.  
ubi eadem est ratio, ibi ide ius a mesma razão autoriza o mesmo direito 
ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio onde existe a mesma razão, aí se aplica o 

mesmo dispositivo legal. 
ubi non est iustitia, ibi non potest esse ius onde não existe justiça não pode haver direito. 

a justiça é que sustenta as diversas formas de 
direito. 

ubi societas, ibi ius onde (está) a sociedade aí (está) o direito. de 
modo geral, as causas correm no foro da 
comarca onde a sociedade foi estabelecida. 

ubicumque sit res, pro domino suo clamat onde quer que esteja a coisa clama pelo seu 
dono.  

ultima ratio regum último argumento dos reis (legenda gravada 
nos canhões de Luís XIV). 

ultima ratio última razão; argumento decisivo e 
terminante. 



ultimatum ultimato (últimas propostas). 
ultra modum, sine causa além dos limites, sem motivos. 
ultra petita além do pedido; sentença que concedeu mais 

do que o pedido na inicial. 
ultra petita sentença além do pedido. 
ultra posse, nemo obligatur ninguém é obrigado além do que pode 
ultra vires hereditatis além do conteúdo da herança 
ultra além. 
una salus victis, nullam sperare salutem a única salvação para os vencidos é não 

esperar salvação.  
una voce de comum acordo; em coro; unanimemente. 
unguibus et rostro com as garras e com o bico; com unhas e 

dentes. 
unicuique suum o seu, a seu dono; a cada um o seu. 
uno consensu com unanimidade de votos. 
unu et idem um só e mesma coisa. 
urbi et orbi à cidade e ao mundo.  
urbs cidade, habitantes de uma cidade. 
usque ad finem até o fim. 
usque ad terminum até o limite. 
usque até. 
usus forensis os usos do foro, praxe. 
usus fori uso do foro. 
ut fama est como é fama, segundo consta. 
ut infra como abaixo. 
ut possidetis posse na forma em que a coisa se encontra. 
ut puto segundo creio. 
ut retro como atrás: como mencionado 
ut rogas como solicitas. 
ut singuli de forma singular. 
ut supra como acima: como citado acima 
ut universi de forma conjunta.   
ut como, posto que, de maneira que, assim 

como. 
uti possidetis como possuís. 1 fórmula diplomática que 

estabelece o direito de um país a um território, 
baseada na ocupação pacifica dele. 2 
princípio que faz prevalecer a melhor posse 
provada da coisa imóvel, no caso de confusão 
de limites com outra contígua. 

uti, non abuti usar, não abusar. 
utile dulci o útil ao agradável. 
utile per inutile non vitiatur o útil não é viciado pelo inútil. 
vacatio legis vacância da lei. espaço de tempo entre a 

publicação de uma lei e a sua entrada em 
vigor. 



vade in pace ide em paz. 
vade mecum vem comigo, livro para consulta rápida. 
vae soli! ai do solitário!. 
vae victis! ai dos vencidos! exclamação atribuída a 

Breno, célebre chefe gaulês que derrotou e 
saqueou Roma no ano de 390 a. c. 

vana est sine viribus ira vã é a ira sem a força. 
vani timoris iusta excusatio non est a escusa do vão temor não é justa. 
vanitas vanitatum et omnia vanitas vaidade das vaidades e tudo é vaidade.  
varietas delectat a variedade agrada. 
varium et mutabile semper femina a mulher é sempre mutável e inconstante.  
vectigalia decoquunt as rendas esgotam-se. 
velut aegri somnia como os sonhos de doente.  
venditio ad corpus venda conforme a coisa. 
venditio ad mensuram venda de acordo com a medida. 
veni, vidi, vici vim, vi, venci; palavras com que César 

anunciou, ao senado romano, sua vitória 
sobre Farnaces, rei do Ponto, no ano 47 a. c. 
são citadas como alusão a um êxito seguro e 
rápido em qualquer empreendimento. 

veniam petimus damusque vicissim pedimos licença e a damos também.  
ventus popularis aura popular; popularidade. 
vera incessu patuit dea manifestou-se verdadeira deusa pelo andar.  
verba et voces, praetereaque nihil palavras e vozes e nada mais. 
verba legis palavra da lei. 
verba mollia et efficacia palavras suaves e eficazes. 
verba volant, scripta manent as palavras voam, os escritos permanecem. 
verbatin palavra por palavra. 
verbi gratia (v.g.) por exemplo. 
verbis tantum somente com palavras. 
verbis textual. 
verbo ad verbum palavra por palavra. 
verbum pro verbo palavra por palavra. 
veredictum veredicto.  
veritas evidens non probanda a verdade evidente não precisa de prova. 
veritas odium parit a verdade gera o ódio. 
versus contra. 
verus dominus verdadeiro dono. 
vetustas vicem legis obtinet os velhos costumes transformam-se em lei. 
vexata quaestio questão em debate. 
via crucis caminho da cruz. 
victis honos honra aos vencidos.  
vide veja, confira. 
videbimus infra veremos abaixo, depois. 



video meliora, proboque, deteriora sequor vejo as coisas melhores e as aprovo, mas 
sigo as piores. 

vim vi repellere licet é lícito reprimir a força com a força. 
vim, clam et precaria posse violenta, clandestina e precária. 
vincit omnia veritas a verdade vence todas as coisas. 
vinculum iuris vínculo jurídico. 
vinum memoriae mors o vinho é a morte da memória. 
vir bonus dicendi peritus homem de bem, perito em falar. 
virgo intacta virgem. 
virtus est in medio a virtude está no meio-termo. 
virtus probandi a força da prova. 
vis absoluta violência absoluta. 
vis adiuvat aequum a força protege a justiça. 
vis attractiva força atrativa. 
vis compulsiva coação moral. 
vis corporalis violência física. 
vis ius contra iuris vim o direito da força contra a força do direito. 
vis minima força mínima. 
vis violência. 
vita anteacta vida pregressa. 
vitam impendere vero consagrar a vida à verdade. 
viventi nulla hereditas a herança de quem está vivo é nula. 
vivere parco viver com pouco. 
vivit sub pectore vulnus a ferida ainda vive no coração.  
volente nun fit injuria a quem consente não se comete injúria. 
volenti nihil difficile nada é difícil a quem quer. 
volenti non fit iniuria não se faz injúria àquele que consente. 
voluntas legis a vontade da lei. 
voluntas sceleris resolução criminosa. 
vox clamantis in deserto a voz daquele que clama no deserto.  
vox faucibus haesit a voz ficou presa na garganta. 
vox populi, vox dei a voz do povo é a voz de deus   
vox unius, vox nullius voz de um, voz de nenhum. 
vulnera non dantur ad mensuram as lesões corporais não são praticadas sob 

medida. 
vulnerant omnes, ultima necat todas ferem, a última mata (com referência às 

horas).  
 


