
ARCHIVIO GIURIDICO
SASSARESE

XXVI
2021-2

INSCHIBBOLETH

Elaine Marcílio Santos, Alessandro Hirata,
Alessandra de Azevedo Domingues, Stefania Fusco,
Arturo Maniaci, Cintia Rosa Pereira de Lima,
Marta Rodrigues Maffeis,
Rodrigo de Lima Vaz Sampaio,
Claudia Milli.

Luglio - Dicembre

Il contratto nell’esperienza
giuridica italo-brasiliana

In questo volume:

Il contratto nell’esperienza giuridica
italo-brasiliana

Saggi

Elaine Marcílio Santos, Apresentação; Alessandro Hirata, Introdução; 
Alessandra de Azevedo Domingues, Gestão contratual; Stefania Fusco, 
Estudos sobre compromissum arbitri. I. A literatura e a exceptio pacti; Alessandro 
Hirata, Liberdade de contratar e os contratos inominados no direito romano; 
Arturo Maniaci, Nuove questioni relative alle sopravvenienze contrattuali 
nell’ordinamento giuridico italiano; Cintia Rosa Pereira de Lima, Contratos de 
adesão eletrônicos; Marta Rodrigues Maffeis, O contrato médico e as obrigações 
de meio e resultado; Rodrigo de Lima Vaz Sampaio, Da responsabilidade objetiva 
do comodatário no Direito Romano.

Note a sentenza

Claudia Milli, I nuovi orizzonti dei contratti derivati stipulati dagli enti locali. 
Quali possibili scenari. Commento al provvedimento del 12 ottobre 2021 della Com-
mercial Court (Financial List division) della High Court of Justice of England and 
Wales.

ISSN cartaceo: 2785-034X  
ISBN cartaceo: 978-88-5529-318-1

Inschibboleth edizioni - Roma
https://www.archiviogiuridicosassarese.org

A
rc

hi
vi

o 
G

iu
ri

di
co

 S
as

sa
re

se
X

X
V

I 
- 2

02
1 

- 2

25,00 €





Archivio Giuridico SASSAreSe

riviStA internAzionAle di diritto privAto Antico e contemporAneo

Direttore scientifico
Giovanni Maria Uda (Università di Sassari)

Vice Direttore scientifico
Rosanna Ortu (Università di Sassari)

Comitato di direzione
Francesco Capriglione (Università LUISS “Guido Carli” – Università tele-
matica Guglielmo Marconi); Claudio Colombo (Università di Sassari); José 
Ramón De Verda y Beamonte (Università di Valencia); Andrea Di Porto 
(Sapienza Università di Roma); Catherine Ginestet (Università di Tolo-
sa); Mauro Grondona (Università di Genova); Gabor Hamza (Univ. Eötvös 
Loránd Budapest); Alessandro Hirata (Università di San Paolo “USP”); Sal-
vatore Patti (Sapienza Università di Roma); Christoph Schmid (Università 
di Brema); Agustin Luna Serrano (Università Ramon Llul Barcelona), Vin-
cenzo Troiano (Università di Perugia)

Comitato di redazione
Davide Achille (Università del Piemonte Orientale); Carlo Attanasio 
(Università di Sassari); Tania Bortolu (Università di Sassari); Gianluca De 
Donno (Università di Sassari); Dario Farace (Università di Roma “Tor Ver-
gata”); Massimo Foglia (Università di Bergamo); Stefania Fusco (Universi-
tà di Sassari); Lorenzo Gagliardi (Università statale di Milano); Domenico 
Giurato (Università di Sassari); Daniele Imbruglia (Sapienza Università 
di Roma); Arturo Maniaci (Università statale di Milano); Raimondo Mo-
troni (Università di Sassari); Luigi Nonne (Università di Sassari); Maria 



Teresa Nurra (Università di Sassari); Laurent Posocco (Università di To-
losa); Federico Procchi (Università di Pisa); Giuseppe Werther Romagno 
(Università di Sassari); Maria Gabriella Stanzione (Università di Salerno) 
Fabio Toriello (Università di Sassari); Maria Manuel Veloso Gomes (Uni-
versità di Coimbra)

Comitato dei revisori
Luigi Garofalo (Presidente – Università di Padova)

Marco Azzalini (Università di Bergamo); Federico Azzarri (Università di Pisa); 
Angelo Barba (Università di Siena); Vincenzo Barba (Sapienza Università di Roma); 
Pierangelo Buongiorno (Università di Münster); Ilaria Amelia Caggiano (Universi-
tà “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Maria Luisa Chiarella (Università di Catan-
zaro); Alberto Giulio Cianci (Università di Perugia); Maria Rosa Cimma (Università di 
Sassari); Laura D’Amati (Università di Foggia); Maurilio Felici (Università LUMSA 
di Palermo); Lucilla Gatt (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea 
Genovese (Università “La Tuscia” di Viterbo); Fulvio Gigliotti (Università di Ca-
tanzaro); Claudia Irti (Università di Venezia Ca’ Foscari); Umberto Izzo (Università 
di Trento); David Kremer (Université Paris Descartes); Paola Lambrini (Università 
di Padova); Lorenzo Mezzasoma (Università di Perugia); Eleonora Nicosia (Univer-
sità di Catania); Francesco Paolo Patti (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo 
Petrucci (Università di Pisa); Guido Pfeifer (Università Goethe di Frankfurt am 
Main); Fabrizio Piraino (Università di Palermo); Johannes Platschek (Università 
di München LMU); Roberto Pucella (Università di Bergamo); Francesca Reduzzi 
Merola (Università di Napoli “Federico II”); Nicola Rizzo (Università di Pavia); 
Giacomo Rojas Elgueta (Università di Roma Tre); Diego Rossano (Università di 
Napoli “Parthenope”); Anna Maria Salomone (Università di Napoli “Federico II”); 
Gianni Santucci (Università di Trento); Roberto Scevola (Università di Padova); 
Roberto Senigaglia (Università di Venezia Ca’ Foscari); Laura Tafaro (Università 
di Bari “Aldo Moro”)

Segreteria di redazione
Roberta Bendinelli; Lorenzo Botta; Federica Chironi; Giovanni Gandino; Ro-
berta Guainella; Maria Cristina Idini; Pietro Libeccio; Claudia Marasco; Salva-
tore Mistretta, Enrico Nieddu; Anna Maria Pancallo; Edoardo Pinna, Pietro 
Giovanni Antonio Santoru; Laudevino Bento Dos Santos Neto da Silveira



Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992. 
Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo 
dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 
2240-4864). Periodicità: semestrale.

Serie attuale: Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X
ISSN on line: 2785-0803
ISBN print: 978-88-5529-318-1

© 2022, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: info@inschib-
bolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: 
Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pub-
blicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 
88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 2/2021, luglio-dicembre, arretrato, pubblicato online l’11 novembre 2022.

Volume finanziato con il contributo dei Fondi Progetto PON “Just Smart”. 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari





Saggi
  Il contratto nell’esperienza giuridica 
  italo-brasiliana

Elaine Marcílio Santos, Apresentação

Alessandro Hirata, Introdução

Alessandra de Azevedo Domingues, Gestão contratual

Stefania Fusco, Estudos sobre compromissum arbitri. I. A lite-
ratura e a exceptio pacti

Alessandro Hirata, Liberdade de contratar e os contratos ino-
minados no direito romano

Arturo Maniaci, Nuove questioni relative alle sopravvenienze 
contrattuali nell’ordinamento giuridico italiano

Cintia Rosa Pereira de Lima, Contratos de adesão eletrônicos

Marta Rodrigues Maffeis, O contrato médico e as obrigações 
de meio e resultado

Rodrigo de Lima Vaz Sampaio, Da responsabilidade objetiva 
do comodatário no Direito Romano

Note a sentenza

Claudia Milli, I nuovi orizzonti dei contratti derivati stipula-
ti dagli enti locali. Quali possibili scenari. Commento al provve-
dimento del 12 ottobre 2021 della Commercial Court (Financial 
List division) della High Court of Justice of England and Wales

p. 11

p. 13

p. 23

p. 37

p. 69

p. 77

p. 93

p. 119

p. 137

p. 207

INDICE





Saggi

Il contratto nell’esperienza giuridica 
italo-brasiliana





Estudos sobre compromissum arbitri
 I. A literatura e a exceptio pacti*

Stefania Fusco

Sumário: 1. Introdução. – 2. Compromisso e litis contestatio na obra de La Pira. – 3. A 
crítica de Talamanca: conventio e stipulatio compromissi. – 4. A obra de Ziegler. – 5. A 
literatura mais recente. – 5.1. Um seminário de Massimo Brutti. – 5.2. As opiniões de 
Matteo Marrone. – 5.3. As «funzioni giudicanti» na monografia de Natale Rampazzo. 
– 5.4. Arbitragem e iudicium em um ensaio de Tommaso Dalla Massara. – 6. O pro-
blema da exceptio pacti.

1. Introdução

O presente artigo representa um capítulo de uma pesquisa mais ampla, 
destinada a abordar os diversos temas conexos à arbitragem no direito roma-
no. Em todo caso, pareceu-me interessante fazer um balanço dos resultados 
alcançados pela doutrina moderna, em particular sobre dois aspectos que apre-
sentam perfis relevantes e problemáticos: a relação entre o acordo das partes 
(conventio) e as estipulações com as quais as mesmas partes prometiam-se 
reciprocamente uma quantia no caso de uma ou outra não respeitar o acor-
dado, e a questão da negação da exceptio pacti à parte ré em juízo, apesar do 
compromisso. Trataremos, no presente trabalho, da intervenção do pretor no 
sentido de induzir o árbitro, que houvesse concordado em julgar a controvér-
sia, a cumprir a tarefa assumida1.

* Tradução para a língua portuguesa de Laudevino Bento dos Santos Neto da Silveira 
(Università degli Studi di Sassari).

1 É esse o tema do receptum arbitri, ao qual é essencialmente dedicado o título 4.8 do 
Digesto, De receptis: qui arbitrium receperint ut sententiam dicant, no qual, todavia, como 
se verá, encontram-se diversos fragmentos acerca do compromissum e suas relações com as 
estipulações penais. Sobre o receptum arbitri, vide J. Partsch, Die ediktale Garantievertrag 
durch ‘receptum’, in ZSS, XXIX (1908), pp. 403 ss.; L. Wenger, s.v. Receptum arbitri, in PW, 
II.1, Stuttgart-Metzler 1920, pp. 358 ss.; G. Crifò, sv. Arbitrato (diritto romano), in ED, II, 
Milano 1958, pp. 893 ss.; P. Frezza, s.v. Receptum, in NNDI, XIV, Torino 1967, pp. 1026 s.; 
K.-H. Ziegler, Das private Schiedsgericht im antiken römischen Recht, Beck 1971, pp. 77 ss.; 
B. Albanese, Gli atti negoziali nel diritto privato romano, Palermo 1982, 155; G. Buigues 
Oliver, La solución amistosa de los conflictos, Madrid 1990, pp. 225 ss.; J.L. Linares Pineda, 
Nota sobre la ‘poena compromissi’ en nuestro derecho historico, in Sem. Compl., VI, 1994, 
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A jurisprudência, no entanto, aborda o tema do ponto de vista do pretor: 
se deve ou não obrigar o árbitro que aceitou o encargo a proferir a sentença, 
e depois examinar as várias hipóteses e verificar se houve acordo e se as partes 
cumpriram as estipulações recíprocas. Somente nesse caso o pretor intervia, 
conforme relatado por Ulpiano em D. 4.8.11.1-2:

(Ulp. 13 ad ed.): Arbitrum autem cogendum non esse sententiam dicere, nisi com-
promissum intervenerit. Quod ait praetor: “pecunia compromissa”, accipere nos 
debere, non si utrimque poena nummaria, sed si et alia res vice poenae, si quis 
arbitri sententia non steterit, promissa sit: et ita Pomponius scribit.

O jurista severiano continua examinando diversos possíveis conteúdos das 
estipulações recíprocas:

D. 4.8.11.2: quid ergo, si res apud arbitrum depositae sunt eo pacto, ut ei daret qui 
vicerit, vel ut eam rem daret, si non pareatur sententiae, an cogendus sit senten-
tiam dicere? et puto cogendum. tantundem et si quantitas certa ad hoc apud eum 
deponatur. proinde et si alter rem, alter pecuniam stipulanti promiserit, plenum 
compromissum est et cogetur sententiam dicere.

Portanto, o compromissum era plenum somente quando houvesse um acor-
do e as partes cumprissem as estipulações recíprocas2. Sobre tal ponto, a ju-
risprudência interviu várias vezes propondo diversas hipóteses quanto ao con-
teúdo das estipulações, com uma certa tendência a alargar o conceito, como 
já se pode notar a partir do exame dos fragmentos citados supra, para garan-
tir a tutela pretória do receptum a situações não perfeitamente coincidentes 
com o modelo3.

pp. 83 ss.; Id., ‘Compromissum’ y ‘receptum arbitri’. Aspectos negotiales del arbitraje privado 
romano en relación con el moderno, in Derecho romano de obligaciones. Homenaje J.L. Murga 
Gener, Madrid, 1994, pp. 709 ss.; N. Rampazzo, Sententiam dicere cogendum esse, Consenso 
e imperatività nelle funzioni giudicanti in diritto romano classico, Napoli 2012, pp. 71 ss.; A. 
Fernandez de Buján, Bases romanísticas del arbitraje actual análisis de las concordancias 
entre el derecho justinianeo y la legislacion vigente en materia de arbitraje, in SDHI, LXXXII 
(2016), pp. 405 ss.

2 D. 4.8.11.4 (Ulp. 13 ad ed.): Item Iulianus scribit non cogendum arbitrum sententiam 
dicere, si alter promiserit, alter non; D. 4.8.13 pr. (Ulp. 13 ad ed.): Pomponius ait, et si alteri 
accepto lata sit poena compromissi, non debere eum compelli sententiam dicere. Sobre o signi-
ficado de compromissum plenum, termo que é usado nas fontes em contextos e com acepções 
diversas, vide J. Daza Martinez, Compromissum. Contenido, in Anales de la Universitad de 
Alicante: Facultad de Derecho, VI (1991), pp. 59 ss., 70 s.

3 Cfr. D. 4.8.27.7 (Ulp. 13 ad ed.): Sed si poena non fuisset adiecta compromisso, sed simpli-
citer sententia stari quis promiserit, incerti adversus eum foret actio. Aqui, trata-se de recíprocas 
estipulações in faciendo, que davam origem, em relação a quem as houvesse violado, a uma 
actio incerti ex stipulatu, com o objetivo de obter uma prestação pecuniária, determinada, nesse 
caso, pelo interesse que o autor tinha em relação ao cumprimento da sentença por parte do réu. 
Sobre o problema da stipulatio in faciendum, tema um tanto controverso, vide M. Talaman-
ca, Ricerche in tema di “compromissum”, Milano 1958, p. 116 ss. Em geral, sobre a stipulatio 
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O acordo podia ter os mais diversos conteúdos: além da escolha do árbitro, 
e às vezes mais de um4, podia tratar de uma única disputa entre as partes, ou 
mais de uma ou todas5, fixar um local e prazo para a prolação da sentença6, 
estabelecer que, em caso de morte de uma ou ambas as partes, assumiriam 
os herdeiros7, prever a possibilidade de a sentença ser proferida na ausência 
de uma ou ambas as partes8, conter cláusula que previsse o dolo9, e assim por 
diante. Por outro lado, o árbitro, ao proferir a sentença, deveria cumprir rigo-
rosamente o que fora estabelecido no compromisso:

D.4.8.32.15 (Paul. 13 ad ed.): De officio arbitri tractantibus sciendum est omnem 
tractatum ex ipso compromisso sumendum: nec enim aliud illi licebit, quam quod 

in faciendo, veja-se: F.E. Vassalli, Sul paradigma classico della stipulazione, in Miscellanea 
critica di diritto romano, III, 1917, pp. 37 ss. (=Scritti giuridici, III.1, Milano 1960, pp. 501 
ss.); G. Scherillo, Sulla trasmissibilità della stipulatio in faciendo, in BIDR, XXVII (1928), 
pp. 29 ss.; G. Grosso, Il sistema romano dei contratti, Torino 1963, 127 ss.; M. Talamanca, 
Contratto e patto nel diritto romano, in Digesto delle Discipline privatistiche, sezione civile IV, 
Torino 1989, pp. 58 ss.; Id., Conventio e stipulatio, in Le teorie contrattualistiche romane nella 
storiografia contemporanea, N. Bellocci (a cura di), Napoli 1991, pp. 163 ss.; F. Pastori, Il 
negozio verbale in diritto romano, Bologna 1994, pp. 36 ss.

4 D. 4.8.17.2 (Ulp. 13 ad ed.): Item si plures sunt qui arbitrium receperunt, nemo unus 
cogendus erit sententiam dicere, sed aut omnes aut nullus; D. 4.8.17.4 (Ulp. 13 ad ed.): Sed si ita 
sit compromissum arbitratu Titii aut Seii fieri, Pomponius scribit et nos putamus compromissum 
valere: sed is erit cogendus sententiam dicere, in quem litigatores consenserint. A discussão 
acerca da nomeação de uma pluralidade de árbitros continua até a l. 18 do mesmo título. Cfr. 
também D. 4.8.32.13 (Paul. 13 ad ed.): Cum in plures compromissum est ea condicione, ut 
quilibet vel unus dixisset sententiam, eo staretur, absentibus ceteris nihilo minus qui praesens 
est cogetur: at si ea condicione, ut omnes dicant, vel quod de maioris partis sententia placuerit, 
non debet singulos separatim cogere, quia singulorum sententia ad poenam non facit.

5 D. 4.8.19.1 (Paul. 13 ad ed.): (…) sed si de pluribus rebus sit arbiterium receptum, nisi 
omnes controversias finierit, non videtur dicta sententia, sed adhuc erit a praetore cogendus; 
D. 4.8.21 pr. (Ulp. 13 ad ed.): (…) et multum interest, de omnibus simul ut dicat sententiam 
compromissum est, an non: D. 4.8.21.6 (Ulp. 13 ad ed.): Plenum compromissum appellatur, 
quod “de rebus controversiisve” compositum est: nam ad omnes controversias pertinet. sed si 
forte de una re sit disputatio, licet pleno compromisso actum sit, tamen ex ceteris causis actiones 
superesse: id enim venit in compromissum, de quo actum est ut veniret. sed est tutius, si quis de 
certa re compromissum facturus sit, de ea sola exprimere in compromisso.

6 D. 4.8.21.10 (Ulp. 13 ad ed.): (…). Et est verius, quod Iulianus ait libro quarto, eum locum 
compromisso inesse, de quo actum sit ut promitteretur; impune igitur ei non parebitur, si alio 
loci adesse iusserit. quid ergo, si non appareat, de quo loco actum sit?; D .4.8.21.8 (Ulp. 13 ad 
ed.): Si intra diem compromissi aditus arbiter post diem compromissi adesse iusserit, poena 
non committetur.

7 D. 4.8.27.1 (Ulp. 13 ad ed.): Si heredis mentio vel ceterorum facta in compromisso non 
fuerit, morte solvetur compromissum; D. 4.8.49.2 (Iul. 4 dig.): Si ab altera dumtaxat parte 
heredis mentio comprehensa fuerit, compromissum solvetur morte cuiusque ex litigatoribus, 
sicut solveretur altero mortuo, si neutrius heredis persona comprehenderetur.

8 D. 4.8.27.4 (Ulp. 13 ad ed.): Si quis litigatorum defuerit, quia per eum factum est, quo 
minus arbitretur, poena committetur. proinde sententia quidem dicta non coram litigatoribus 
non valebit, nisi in compromissis hoc specialiter expressum sit, ut vel uno vel utroque absente 
sententia promatur.

9 D. 4.8.31 (Ulp. 13 ad ed.): (…) hoc autem compromissum plenum est, quod et doli clau-
sulae habet mentionem.
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ibi ut efficere possit cautum est: non ergo quod libet statuere arbiter poterit nec 
in qua re libet nisi de qua re compromissum est et quatenus compromissum est10.

Dada a amplitude dos conteúdos que poderiam ser incluídos no acordo e 
a liberdade das partes em determiná-los, seria interessante perguntar se um 
compromisso sem todos os requisitos para garantir a intervenção do pretor 
contra o árbitro que se recusasse a proferir a sentença, apesar de ter aceita-
do a designação, poderia ainda chegar à sua conclusão natural. Nesse caso, 
tratar-se-ia de verificar em que medida era válido o regulamento contido no 
título 4.8 do Digesto11.

2. Compromisso e litis contestatio na obra de La Pira

A literatura sobre o tema do compromisso e, em particular, sobre a relação 
entre o que está estabelecido nas cláusulas compromissórias e as estipulações 
penais, não é abundante12. De particular importância, ainda que longe de 
serem recentes, são duas obras nas quais se sustentam teses profundamente 
diferentes. Trata-se de um estudo de Giorgio La Pira13 e um escrito de Mario 
Talamanca14. La Pira, desenvolvendo uma hipótese já sustentada por alguns 
autores15, acredita que o momento central do processo formulário foi repre-
sentado pelo acordo das partes, que encontrou expressão na litis contestatio, 
e nela assimila o compromissum: litis contestatio e compromissum são qualifi-
cados como negócios solenes, realizados através da exposição de formas, para 
a primeira contidas no edito, para o segundo elaboradas na prática.

O ponto de partida de La Pira é a afirmação de que o compromissum não é 
um pacto no sentido técnico, porque dele não surge uma exceptio pacti, como 
resulta de uma passagem da Consultatio e explicitamente afirmada por Ulpiano:

Cons. 9.17: Item ex corpore Gregoriani. Qui contra arbitri sententiam petit sola 
in eum poenae actio ex compromisso competit, non etiam exceptio pacti conventi;

10 Cfr. D. 4.8.32.21 (Paul. 13 ad ed.): Arbiter nihil extra compromissum facere potest; D. 
4.8.46 (Paul. 12 ad Sab.): De his rebus et rationibus et controversiis iudicare arbiter potest, quae 
ab initio fuissent inter eos qui compromiserunt, non quae postea supervenerunt. 

11 Sobre esse ponto, vide M. Talamanca, Ricerche, cit., pp. 116 ss.
12 Para uma revisão, vide T. Della Massara, Reciproche relazioni e integrazioni tra arbi-

trato e ‘iudicium’: un itinerario nella giurisprudenza classica, in Il giudice privato nel processo 
civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese, Padova 2012, pp. 114 s., nt. 2.; Id., Studio sui 
rapporti fra sententia iudicis e decisione arbitrale, Napoli 2012, p. 3, nt. 8. 

13 G. La Pira, ‘Compromissum’ e ‘litis contestatio’ formulare, in Studi in onore di S. Ric-
cobono nel XL anno del suo insegnamento, II, Palermo, 1936.

14 M. Talamanca, Ricerche, cit.
15 M. Wlassak, s.v. Arbiter e Arbitrium, in PW, II.1, Stuttgart 1895, pp. 408 e 412 s.; A. 

Brinz, Rec. a C. Weizsäcker, Das römische Schiedsrichteramt unter Vergleichung mit dem 
‘officium iudicis’, Tübingen 1879, in Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechts-
wissenschaft, XXII (1880), p. 199.
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D.4.8.2 (Ulp. 4 ad ed.): Ex compromisso placet exceptionem non nasci, sed poenae 
petitionem.

O compromisso, segundo La Pira, não seria um pacto, uma daquelas con-
ventiones que transeunt in aliud nomen16 e, portanto, não teria valor jurídico 
como tal, mas apenas na medida em que se transfundam no negócio formal 
ou causal correspondente. Portanto, a conventio que está na base do compro-
missum assume relevância jurídica apenas na medida em que era transfundida 
nas duas estipulações recíprocas. Com as palavras do autor: 

la struttura classica del compromissum è quella di un negozio formale bilaterale o 
plurilaterale, concluso mediante due o più stipulazioni con cui le parti sottopon-
gono una loro controversia alla decisione di un arbitro da esse scelto, obbligandosi 
reciprocamente a rispettare la sententia17.

O compromisso oferece ao árbitro um programa preciso ao qual ele deve 
aderir e, portanto, deve ser solenemente explicitado na fórmula estipulatória 
pronunciada pelas partes, uma fórmula que consiste em várias cláusulas se-
gundo esquemas típicos18.

Surge, então, a identidade de função e de estrutura entre litis contestatio 
e compromissum, segundo o autor, comprovada pela passagem de Paulo que 
abre o título 4.8. do Digesto: 

D.4.8.1 (Paul. 2 ad ed.): Compromissum ad similitudinem iudiciorum redigitur et 
ad finiendas lites pertinet.

Ambas, portanto, tendem à composição, judicial ou extrajudicial, da con-
trovérsia19, e são negócios igualmente solenes, tendo a natureza de um acordo 

16 D. 2.14.7.1 (Ulp. 4 ad ed.), e sobretudo, D. 2.14.1.4 (Ulp. 4 ad ed.), onde é mencionada 
também a stipulatio: Sed conventionum pleraeque in aliud nomen transeunt: veluti in emptio-
nem, in locationem, in pignus vel in stipulationem. Segundo a doutrina majoritária, contudo, a 
inserção da stipulatio foi realizada pelos compiladores, e é justificada pela diferente configu-
ração assumida pela stipulatio no período pós-clássico, cfr. M. Talamanca, Ricerche, cit., 40, 
nt. 14; Id., Contratto e patto nel diritto romano, cit., p. 74, nt. 135; Id., Conventio e stipulatio, 
cit., p. 213, nt. 179. Em sentido contrário, A. Mantello, Le ‘classi nominali’ per i giuristi 
romani. Il caso di Ulpiano, in SDHI, LXI (1995), p. 257, e, por último, R. Fercia, Fiduciam 
contrahere e contractus fiducia: prospettive di diritto romano ed europeo, Napoli 2012, pp. 69 
ss. Mantém a dúvida G. Falcone, Riflessioni sulla conventio in D. 2.14.1.3, in AUPA, XLVII, 
2019, p. 204, nt. 24.

17 Op. cit., p. 195.
18 Op. cit., pp. 207 ss. 
19 Sobre a exegese desse fragmento, tomada por La Pira como prova de suas afirmações, 

vide M. Talamanca, Ricerche, cit., pp. 18 ss.; M. Brutti, Seminari di diritto romano, I. 
Controversie arbitrali nel diritto romano, Roma n.d., pp. 32 ss.; G. Buigues Oliver, La solu-
ción, cit., p. 210; N. Rampazzo, Sententiam, cit., pp. 12 ss.; T. Dalla Massara, Reciproche 
relazioni e integrazioni tra arbitrato e ‘iudicium’: un itinerario nella giurisprudenza classica, 
in Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese, II, L. Garofalo 
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celebrado por meio de uma fórmula na qual as partes fixavam solenemente 
os termos de uma controvérsia remetida à decisão de um terceiro, iudex ou 
arbiter, à qual estão obrigadas a submeter-se, com fundamento na eficácia 
vinculante da sentença ou com fundamento na promissio poenae20.

Dada a afirmada identidade de função e estrutura estabelecida entre o 
processo de formular e o procedimento arbitral, o autor procura, portanto, 
elaborar, nos moldes dos juízos correspondentes, alguns exemplos de fórmu-
las estipulatórias, com base no esquema do iudicium fineum regundorum, da 
reivindicatio e da actio communi dividundo, identificando nessas fórmulas 
estipulatórias as mesmas partes da fórmula das ações formulárias21.

3. A crítica de Talamanca: conventio e stipulatio compromissi

Talamanca, na obra citada22, critica radicalmente as afirmações de La Pira23. 
A observação de que compromissum e iudicium tendem à solução de uma 
controvérsia, conforme afirmado na passagem de Paulo24 já citada, não é sufi-
ciente para fundamentar as afirmações do autor. Para dizê-lo com as palavras 
de Talamanca:

dalla constatazione, innegabile, che il procedimento ordinario e quello arbitrale ser-
vono ad una identica funzione, e che taluni aspetti dell’uno e dell’altro sono regolati, 
a questo riguardo, in maniera analoga, non è legittimo inferire che questi aspetti 
siano regolati, anche sotto il profilo strutturale, in modo identico, quando, come nel 
caso, il lato funzionale non impone necessariamente quella determinata struttura25.

(a cura di), Padova 2012, pp. 124 ss.; Id., Studio sui rapporti tra sententia iudicis e decisione 
arbitrale, Napoli 2012, pp. 14 s.

20 Op. cit., 202 ss. Como ulterior prova em apoio à sua tese, o autor cita duas passagens nas 
quais, em sua opinião, os termos arbitrium e compromissum são usados   indiferentemente, com 
o mesmo significado: D. 4.8.17.3 (Ulp. 13 ad ed.: Inde Pomponius libro trigesimo tertio quaerit, 
si ita sit compromissum, ut quod Titio disceptatori placet, id Seius pronuntiet, quis sit cogendus? 
Et puto tale arbitrium non valere, in quo libera facultas arbitri sententiae non est futura) e D. 
4.8.19 pr. (Paul. 13 ad ed.: Qualem autem sententiam dicat arbiter, ad praetorem non pertinere 
Labeo ait dummodo dicat quod ipsi videtur. Ei ideo si sic fuit ut in arbitrum compromissum, ut 
certam sententiam dicat, nullum esse arbitrium, nec cogendum sententiam dicere). De modo 
análogo, La Pira afirma a identidade de estrutura e de função de iudicium e de arbitrium, op. 
cit., p. 211. O erro de interpretação, além do quanto sublinhado por Talamanca (Ricerche, cit., 
21), aparece evidente no segundo trecho, no qual se diz que o arbitium é nullum, o que significa 
inexistente, a partir de um compromisso de um certo tipo, o qual impedia a livre determinação 
do conteúdo da decisão.

21 Op. cit., pp. 209 ss.
22 Ricerche, cit., que contém, também, uma cuidadosa análise das opiniões da doutrina 

precedente. 
23 Também crítico de La Pira, F. Bonifacio, s.v. Compromesso (diritto romano), in NNDI, 

III, Torino 1959, pp. 784 ss.
24 D. 4.8.1 (Paul. 2 ad ed.), supra, nt. 5. 
25 M. Talamanca, Ricerche, cit., pp. 5 s.
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As críticas de Talamanca, por outro lado, são confirmadas pelos docu-
mentos de compromisso encontrados em Herculano nos anos 5026, portanto 
posteriores ao período em que La Pira desenvolveu sua tese. Em particular, a 
comparação entre a forma proposta por La Pira para um litígio de vizinhança 
e o que está contido em TH 7627 demonstra a inconsistência da tese de uma 
identidade de estrutura entre o processo ordinário e o procedimento arbitral: 
na tabuleta em questão, nenhuma referência é feita à fórmula do processo 
ordinário, e a eleição do árbitro não constitui a base do procedimento, tanto 
que sua nomeação é presumida, e nem mesmo especificamente menciona-
da. A sua atividade decisória é então indicada com um genérico sententiam 
dicere. Acrescente-se que o exame das demais tabuletas mostra a existên-
cia de diferentes formas de compromisso, elaboradas pela jurisprudência 
cautelar28.

O ponto fundamental da argumentação de Talamanca é representado pela 
análise aprofundada e precisa das relações recíprocas entre a conventio e a 
stipulatio compromissi, as quais constituem os elementos essenciais do negócio 
de compromisso. Rejeitou a tese de La Pira que, como já referi, nega ao acordo 
entre as partes a natureza de pactum, o autor, preliminarmente, destaca que 
na base de qualquer stipulatio (bem como de qualquer negócio real ou for-
mal) existe uma conventio, ou seja, o acordo das partes sobre um determinado 
conjunto de interesses perseguidos com a stipulatio. As relações entre os dois 
elementos, no entanto, articulam-se de maneira diferente se a conventio é apta 
a produzir efeitos jurídicos, ou não, e em relação à forma como a stupulatio 
penal é concebida, se abstrata ou acessória.

26 V. Arangio Ruiz, G. Pugliese Carratelli, Tabulae Herculanenses, V, in La Parola 
del Passato, X (1955), pp. 448 ss. Para uma edição mais recentes das tabuletas, veja-se, entre 
todos, G. Camodeca, Tabulae Herculanense. Edizione e commento, I, Roma 2017. As tabuletas, 
que os editores se propõem a indicar com as iniciais TH, são sete e documentam três procedi-
mentos de arbitragem: um primeiro grupo (TH 76-80) diz respeito a uma disputa de divisas, 
juntamente com uma disputa por pali caesi, a qual traz o compromisso (TH 76), a aceitação do 
árbitro (TH 77), a ata da discussão (TH 78), a sentença (TH 79) e a acceptilatio da quantia à 
qual uma parte foi condenada a pagar pelos pali caese (TH 80). Dois outros compromissos são 
documentados de forma muito fragmentada em TH 81 e 82.

27 La Pira (op. cit., 216) reconstruiu o esquema do compromisso finium regundorum do 
seguinte modo: Quod Lucius Tiitius arbiter de finibus fundorum Meviani et Semproniani re-
gundis electus est ut arbitratu eius intra kelendas Ianuarias quantum mihi et tibi adiudicari 
oportet adfiudicetur, si ex parte tua arbitri sententiae paritum non erit quanti es res erit tantam 
pecuniam dari spondesne?, enquanto o texto da TH 76 recita: … [de ea controversia ita stipulati 
sunt ita]qu[e] / [pac]ti: quod Ti. Crass[ius Fi]r[m]us a[r]bi / [ter] ex compromisso inter L. Co-
mini / [um] Primum heredemve eiu[s] / [pal]am coram utroque praesenti / [sen]tentiam prove 
sententia[m] dicat / [dici]ve i<u>beat diemque co[mpro / mi]ssi proferat proferriv[e iubeat: si 
quid] / [ita factum non erit HS M [p.r.d.] / [dol]umque malum huic rei ar/biterio / que] abesse 
afutur[u]mque [esse].

28 Para a análise de Talamanca sobre os procedimentos arbitrais documentados em TH 
76-80, TH 81 e TH 82 vide Ricerche, cit., pp. 6 ss. e 68 ss. Para uma refutação pontual das 
declarações de La Pira, vide Ricerche, cit., pp. 18 ss.



44 Stefania Fusco

Talamanca examina os vários tipos de stipulatio29, distinguindo uma estipu-
lação na qual as partes assumem diretamente os compromissos decorrentes do 
acordo, e outra com a qual assumem a obrigação de pagar uma determinada 
quantia em dinheiro na ocorrência de uma determinada condição em que a 
estrutura de juros preparada é paga: esta é a stipulatio poenae, a qual, pelas 
fontes, parece ser o modelo normalmente usado no compromisso.

Por sua vez, a stipulatio poenae pode ser principal, na qual as partes assu-
mem a obrigação de pecuniam dare em caso de inadimplemento da prestação, 
ou conjunta, quando é assumida a obrigação de cumprimento da obrigação 
primária, e, no caso de inadimplemento, também promete pagar a multa. No 
compromisso, a forma utilizada parece ser a da estipulação penal principal, 
conforme mostram os documentos da prática30. Em substância, verifica-se uma 
aplicação particular das estipulações penais31, as quais assumem uma funda-
mental função de garantia, na medida em que garantem o cumprimento de 
uma série de obrigações, estabelecidas na conventio subjacente, as quais, de 
outro modo, não seriam coercíveis.

No compromisso, o acordo das partes concerne, por um lado, à constituição 
do tribunal arbitral para o encaminhamento da controvérsia a este nos termos 
por elas estabelecidos e, possivelmente, à indicação das regras de procedimen-
to a serem seguidas. Por outro lado, refere-se à determinação dos termos da 
controvérsia e o compromisso de cumprir todos os atos necessários à conclusão 
do procedimento com uma sentença, bem como o compromisso de cumpri-la. 
Os acordos da primeira série fazem parte da conventio compromissi, mas não 
estão incluídos na stipulatio penal, enquanto nela se enquadram a estrutura de 
juros predisposta pelas partes e os compromissos adicionais, como condição da 
stipulatio, que é acessória e tem por objeto o pagamento de uma penalidade. 
Basicamente, a conventio assume relevância jurídica por meio das estipulações, 
mas não se resolve totalmente nelas.

O caráter acessório da stipulatio com respeito à conventio é claramente 
comprovado pelas fontes que recebemos, dentre as quais recordamos uma 
constituição de Caracala: 

C. 2.55.1 (Imp. Antoninus A. Nepotianae): Ex sententia arbitri ex compromisso 
iure perfecto aditi appellari non posse saepe rescriptum est, quia nec iudicati actio 
inde praestari potest et ob hoc invicem poena promittitur, ut metu eius a placitis 
non recedatur.

29 Op. cit., pp. 56 ss.
30 Cfr. TH 76 (sive quid ita factum non erit), e TH 82 (sive quiduis adversus ea factum erit).
31 A obrigação assumida pelas partes com a estipulação penal não tinha necessariamente 

que prever o pagamento de uma quantia em dinheiro, mas também poderia ter por objeto uma 
res vice poenae: D. 4.8.11.2 (Ulp. 13 ad ed.): Quod ait paraetor: “pecuniam compromissam”, 
accipere nos debere, non si utrimque poena nummaria, sed si et alia res vice poenae, si quis 
arbitri sententia non steterit, promissa sit.
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A multa, que serve apenas para garantir às partes o respeito dos compro-
missos assumidos com a conventio, está evidentemente ligada a ela em relação 
acessória, e só será aplicada em caso de violação dos acordos.

Interessante, também, é uma passagem de Ulpiano na qual o jurista distin-
gue nitidamente o acordo da stipulatio poenae:

D. 44.4.4.3 (Ulp. 76 ad ed.): Item quaeritur si cum eo, a quo tibi sexaginta debe-
rentur, compromiseris, deinde per imprudentiam poenam centum stipulatus fueris 
(…)32.

Talamanca encontra então a confirmação da sua opinião no exame dos casos 
de extinção do compromisso, os quais comprovam, mais uma vez, a acessibi-
lidade das cláusulas penais a respeito da conventio compromissi, e a possibi-
lidade de a própria conventio reagir às estipulações33. As causas de extinção 
mencionadas nas fontes são o decurso do prazo, a morte de uma das partes, a 
acceptilatio, o iudicium e o pactum de non petendo34: o autor analisa as causas 
individuais35 e delas extrai consequências importantes relativas à relação entre 
a conventio compromissi e as estipulações. Em particular, no que diz respeito 
às causas unilaterais de extinção, nas quais a extinção de uma das estipulações 
também acarreta a extinção da outra, Talamanca observa que – sendo a stipu-
latio uma obligatio verbis, a qual extrai validade e eficácia apenas da pronúncia 
de palavras – o fenômeno só pode ser explicado considerando a eficácia da 
extinção unilateral em todo o compromisso, o qual falha em todo o seu sistema.

A pesquisa do autor continua com o exame da exceptio pacti ex compromis-
so, à qual retornaremos36, seguida de um denso capítulo no qual Talamanca 
examina as condições de validade do compromisso e sua idoneidade para rece-

32 Dessa passagem, Talamanca (Ricerche, cit., p. 73) extrai mais uma prova da falta de 
fundamento da tese de La Pira, o qual, como já dissemos, identifica o compromisso com a troca 
de estipulações recíprocas, enquanto no texto em exame é evidente a sequência não somente 
lógica, mas também a temporal entre o compromisso e a estipulação penal é evidente. De 
recente, sobre a interpretação do trecho em sua totalidade, veja-se T. Dalla Massara, Studio 
su un testo ulpianeo in tema di rapporti tra giurisdizione ordinaria e arbitrato, in Interpretatio 
prudentium, I (2016), pp. 251 ss.

33 M. Talamanca, Ricerche, cit., pp. 73 ss.
34 D. 4.8.32.3 (Paul. 13 ad ed.): Summa rei est, ut praetor se non interponat, sive initio 

nullum sit compromissum, sive sit, sed pendeat, an ex eo poena exigi potest: sive postea deficiat 
poena compromisso soluto die morte acceptolatione iudicio pacto.

35 O iudicium merece menção particular, o qual o autor considera referir-se ao litis con-
tenstatio na actio ex stipulato para o conseguimento da pena, ao mesmo tempo que rejeita (em 
L’arbitrato romano dai ‘veteres’ a Giustiniano, in Labeo, XX (1974), 96) a opinião de Ziegler 
(Das private Schiedsgericht, cit., 76), segundo o qual se trataria da ação do juiz ordinário para 
fazer valer a pretensão feita no compromisso, observando que, nesse caso, a solutio compromissi 
não teria ocorrido na sequência da sentença do juiz ordinário, mas na sequência da commissio 
poenae pela violação da obrigação, assumida com o compromisso, de não recorrer à jurisdição 
ordinária.

36 Infra, § 5.4 s.
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ber a coertio do pretor37. No último capítulo, ele ilustra a evolução do instituto 
nos períodos pós-clássico, justinianeu e no direito bizantino, delineando as 
diferentes concepções que se vão formando em torno da poena compromissi38.

4. A obra de Ziegler

A visão de La Pira foi parcialmente retomada por Ziegler39, que faz uma 
análise detalhada e completa das fontes referentes ao arbiter ex compromis-
so, organizada com base em uma periodização histórica e focada em dois 
elementos essenciais, o compromissum e o receptum arbitri40. No tocante ao 
compromisso clássico, o autor manifesta certo ceticismo quanto à possibili-
dade de apreensão da estrutura do negócio em questão: ele afirma que não é 
possível dar uma resposta plenamente satisfatória aos juristas modernos sobre 
a estrutura do compromissum no direito romano clássico, por se tratar de um 
instituto situado numa “terra di nessuno” entre o direito privado e o direito 
processual41. Noutros pontos, no entanto, parece convencido da possibilidade 
de reconstruir tal estrutura, ao contrário da reconstrução de Talamanca, espe-
cialmente na afirmação da não emergência da conventio como um elemento 
relevante no compromissum42, e na consideração de que a reconstrução de 
Talamanca seria adequada para expressar a estrutura do negócio em questão 
apenas para o período pós-clássico e justinianeu43.

37 Ricerche, cit., pp. 116 ss.
38 Ricerche, cit., pp. 139 ss. Sobre o compromisso na era justinianeia e bizantina, vide J. 

Urbanik, Compromesso o processo? Alternativa risoluzione dei conflitti e tutela dei diritti nella 
prassi della tarda antichità, in Akten der Gesellschaft für Griechische und Hellenistische Rechts-
geschichteci, XIX, 2007, pp. 377 ss., com amplo exame das fontes e da literatura precedente.

39 K.-H. Ziegler, Das private Schiedsgericht, cit. Como mencionado, Talamanca dedicou 
uma extensa resenha sobre esse trabalho (L’arbitrato romano, cit., pp. 83 ss.), particularmente 
focada nas problemáticas do compromissum, na qual reafirma seus próprios pontos de vista, não 
esquecendo, porém, de sublinhar na obra de Ziegler a riqueza de fontes e dados e conhecimento 
da literatura. O próprio Talamanca, de fato, escreve que: «ogni ulteriore approfondimento della 
tematica dell’arbitrato romano dovrà necessariamente passare anche attraverso le pagine dello 
Ziegler».

40 A obra está dividida em quatro capítulos (época republicana, períodos clássico, pós-clás-
sico e, por último, justinianeu), organizados de forma diferenciada de acordo com o material 
examinado. O primeiro capítulo trata das fontes relativas à origem do receptum arbitri e examina 
as opiniões dos juristas republicanos, até e incluindo Labeão. No segundo capítulo, o mais subs-
tancial, trata do compromissum e do receptum arbitri. No terceiro traça a evolução no período 
pós-clássico, com o surgimento do pactum, a partir do qual surgiram o compromissum sine poena 
e a exceptio veluti pacti. No último, o autor completa uma revisão cronológica das constituições 
imperiais até a compilação do Digesto, para então passar para o Codex repetitae praelectionis 
e as Novellas, terminando com um tratamento focado na prática e posições doutrinárias no 
período justinianeu e com um tratamento sintético dos desenvolvimentos pós-justinianeus.

41 Op. cit., p. 60.
42 Op. cit., p. 49.
43 Op. cit., p. 181.
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Ziegler, portanto, exclui firmemente a hipótese de o compromissum clás-
sico ser um pactum, afirmando, em vez disso, que se tratava da união de 
estipulações recíprocas e interdependentes para a solução de uma disputa 
entre as partes44. Essa abordagem parece estar próxima daquela estritamente 
seguida por La Pira que, embora considerando o acordo das partes neces-
sariamente subjacente às stipulatione compromissi, nelas se resolvia todo o 
negócio. No entanto, Ziegler rejeita as hipóteses do próprio La Pira a respeito 
da formulação das stipulationes compromissi em analogia com as fórmulas do 
ordo iudiciorum45, e, em alguns pontos de sua pesquisa, não pôde deixar de 
levar em conta o acordo das partes e sua dialética com as estipulações penais. 
Contudo, esse é um aspecto não aprofundado pelo autor, pois, identificando 
o verdadeiro compromisso formal do direito romano clássico com as esti-
pulações penais, acredita que todo o programa da controvérsia incluída na 
condicio stipulationis era uma espécie de compromisso informal, destituído 
de relevância jurídica46.

Há, portanto, uma abordagem profundamente diferente daquela feita por 
Talamanca: este considera a reconstrução das relações entre a estrutura de 
interesses predisposta pelas partes e as estipulações penais como uma preli-
minar a qualquer investigação cuidadosa sobre compromissum e essencial para 
sua exata configuração47, enquanto Ziegler renuncia a aprofundar e discutir 
criticamente essa problemática na medida em que resolve todo o negócio nas 
cláusulas penais, considerando o acordo entre as partes como relevante apenas 
no quanto é deduzido na condicio stipulationis. A conventio, em sua opinião, 
representa um momento preparatório, certamente necessário, mas não pro-
dutor de efeitos autônomos no que diz respeito às estipulações, portanto não 
relevante do ponto de vista jurídico.

Por exemplo, pode-se citar a interpretação de C. 2.55.148, na qual, segundo 
Talamanca, a dialética entre poenam promittere e placitis recedere é evidente, 
comprovando o caráter acessório da estipulação penal já no período clássico, 
enquanto Ziegler coloca a constituição no capítulo dedicado aos desenvolvi-
mentos pós-clássicos, e é apenas esse contexto no qual o autor admite que o 
redator havia claro no conceito de que se tratava de um pacto a ser garantido 
por meio de estipulações penais49.

44 Op. cit., p. 48.
45 Op. cit., pp. 60 ss.
46 Op. cit., p. 59.
47 M. Talamanca, Ricerche, cit., pp. 39 ss.
48 Supra, § 3.
49 Op. cit., p. 49. Na mesma ordem de ideias, a interpretação de D. 44.4.4.3 (Ulp. 76 ad 

ed., cit., supra, § 3) em que, segundo Talamanca, não poderia ser mais claro o contraste entre 
o momento do compromisso e o momento da estipulação, enquanto para Ziegler não se de-
veria dar peso à sequência, apenas aparentemente cronológica, de compromissum e stipulari 
(Ricerche, cit., p. 42).
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Por outro lado, Ziegler, a tal respeito (TH 76, II.1-2), não rejeita a inte-
gração proposta pelos editores50 e aceita por Talamanca51, e vem notar que 
isso forneceria um indício para a união de pacto e estipulação52. Talamanca, 
nas observações críticas53 à obra de Ziegler, nota, a esse respeito, como essa 
afirmação mal se concilia com a rejeição geral de sua tese, notando uma certa 
influência nas posições assumidas pelo estudioso alemão54.

5. A literatura mais recente

5.1. Um seminário de Massimo Brutti

As obras dos autores citados, em particular as de La Pira e Talamanca, in-
fluenciaram profundamente a doutrina posterior, tanto que quem, posterior-
mente, ocupou-se do compromissum do direito romano, não pôde ignorá-la.

Por exemplo, em La Pira também se inspira Linares Pineda55, o qual de-
fende, especificamente contra a opinião de Talamanca, que o compromissum 
não é um pacto seguido de estipulações penais acessórias, mas a intersecção 
de duas estipulações penais, às quais, como em qualquer outra estipulação, 
fundamenta uma conventio, funcionando esta como um dado para uma “in-
terpretazione integrativa” das mesmas estipulações56.

Plena adesão às opiniões de Talamanca, contudo, é expressa por J. Daza 
Martinez57, e também M. Scogliamiglio58 adota sua abordagem, afirmando 
que um uso quase típico da stipulatio poenae é encontrado no compromis-
sum, consistindo no acordo entre duas ou mais partes a referir sua disputa a 
um árbitro, a cuja sentença se comprometiam a submeter-se. As estipulações 
penais recíprocas pretendiam justamente obrigar as partes a respeitar a sen-
tença arbitral, que em todo o período clássico não teve valor jurídico em si 
mesma59. Mais articulada é a posição de G. Buigues Oliver, que compara as 

50 TH 76, I ll. 1-2: [de ea controversia ita stipulati sunt ita]qu[e] / [pac]ti.
51 O qual acredita que, na realidade, é a única viável: op.cit., p. 69.
52 O autor fala (op. cit., 180) de Vereinigung von pactum und stipulatio.
53 M. Talamanca, L’arbitrato romano, cit.
54 Ivi, p. 91.
55 ‘Compromissum’ y ‘receptum arbitrii’, cit., p. 718.
56 Na mesma ordem de ideias, G. Ferri, La costruzione teorica dei poteri dell’arbitro 

nell’età moderna, in Historia et Ius, II (2012), p. 7 do extrato, o qual, embora citando a obra de 
Talamanca, fala de compromissum implementado por meio de uma dupla stipulatio.

57 Compromissum. Su naturaleza juridica, in Anales de la Universitad de Alicante: Facultad 
de Derecho, V (1990), pp. 89 ss.

58 Profili ricostruttivi della stipulatio poenae nell’esperienza giuridica romana, in Teoria e 
storia del diritto privato, V (2012), 9 do estrato.

59 No mesmo sentido, A. Fernándes de Buján, Contribución al estudio histórico-jurí-
dico del arbitraje, in Revista general de derecho romano, I (2004), pp. 215 ss.; A. Fernández 
Barreiro-J. Garcia Camiñas, Arbitraje y justicia ordinaria. Los arbitrajes compromisarios 
en derecho romano, in Revista General de Derecho Romano, XVII (2011), pp. 582 ss.
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posições de La Pira e Talamanca quase ponto a ponto, geralmente aderindo 
às opiniões desta última60.

Mais próximo das posições da Talamanca está Massimo Brutti, o qual obser-
va, em ensaio dedicado às controvérsias arbitrais, que, no trecho de abertura 
do título 4.8, a definição de compromissum61 é bastante curta e insuficiente. 
Este, de fato, limita-se a propor uma analogia e uma função, mas não dá conta 
minimamente da complexidade do compromissum, essencialmente caracteri-
zado pela combinação de stipulationes recíprocas, tal como decorre do edito 
perpétuo, que fala de pecunia compromissa62.

O estudioso observa que os juristas tentaram ampliar o conceito de pecunia 
(Pompônio fala de alia res e Ulpiano de res depositadas63), assim como foi am-
pliado o próprio conceito de compromissum: Ulpiano não apenas afirma que 
as estipulações também podem ser in faciendo64, mas Pompônio o reconhece 
mesmo na ausência de stipulationes65.

Apesar disso, o autor considera que o caso típico de compromissum, via de 
regra tratado nas fontes, é justamente aquele resultante de mútuas estipula-
ções penais, juntamente com o outro ato essencial para a validade do acordo 
compromissório: a capacidade de obter o receptum arbitri.

Sua análise aborda, em primeiro lugar, a hipótese de La Pira da analogia 
da estrutura entre compromissum e litis contestatio formular, a respeito da 
qual é muito crítico.

Depois de ter destacado como tal ideia surge de uma reconstrução do pro-
cesso formulário, na qual o elemento convencional é acentuado particularmen-
te na litis contestatio, conforme argumentado por Wlassak, o autor acredita 

60 G. Buigues Oliver, La solución, cit.
61 D. 4.8.1 (Paul. 2 ad ed.): Compromissum ad similitudinem iudiciorum redigitur et ad 

finiendas lites pertinet.
62 Como resulta de D. 4.8.3.2 (Ulp. 13 ad. ed.): Ait praetor: “qui arbitrium pecunia com-

promissa receperit”.
63 D. 4.8.11.2 (Ulp. 13 ad ed.): Quod ait praetor: “pecuniam compromissam”, accipere nos 

debere, non si utrimque poena nummaria, sed si et alia res vice poenae, si quis arbitri sententia 
non steterit, promissa sit: et ita Pomponius scribit. quid ergo, si res apud arbitrum depositae sunt 
eo pacto, ut ei daret qui vicerit, vel ut eam rem daret, si non pareatur sententiae, an cogendus 
sit sententiam dicere? Et puto cogendum. tantundem et si quantitas certa ad hoc apud eum 
deponatur. Proinde et si alter rem, alter pecuniam stipulanti promiserit, plenum compromissum 
est et cogetur sententiam dicere.

64 D. 4.8.27.7 (Ulp. 13 ad ed.): Sed si poena non fuisset adiecta compromisso, sed simpliciter 
sententia stari quis promiserit, incerti adversus eum foret actio.

65 D. 4.8.13.1 (Ulp. 13 ad ed.): Idem Pomponius scribit, si de meis solis controversiis sit 
compromissum et de te poenam sim stipulatus, videndum ne non sit compromissum. sed cui rei 
moveatur, non video: nam si ideo, quia de unius controversiis solum compromissum est, nulla 
ratio est: licet enim et de una re compromittere: si vero ideo, quia ex altera dumtaxat parte 
stipulatio intervenit, est ratio. Quamquam si petitor fuit qui stipulatus est, possit dici plenum 
esse compromissum, quia is qui convenitur tutus est veluti pacti exceptione, is qui convenit, 
si arbitro non pareatur, habet stipulationem. sed id verum esse non puto: neque enim sufficit 
exceptionem habere, ut arbiter sententiam dicere cogatur.
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que o estudioso não compreendeu as profundas diferenças de estrutura entre 
compromissum e litis contestatio.

Entretanto, não leva em consideração o fato de não haver fórmula negocial 
para o compromisum, já elaborada como base da atividade cognitiva do árbi-
tro, enquanto uma característica do processo judicial é a fórmula, na qual se 
estabelecem os termos da atividade cognitiva do juiz.

Além disso, não é possível falar de analogia entre dois negócios jurídicos 
solenes, porque nem a litis contestatio nem a dupla stipulatio podem ser fa-
cilmente atribuídas à imagem de um negócio jurídico solene.

Em particular, é muito crítico na interpretação do trecho contido em D. 
4.8.166, que, para La Pira, é fundamental, pois documentaria expressamente 
a analogia estrutural entre compromissum e litis contestatio. Para o estudioso 
siciliano, de fato, no inciso redigitur ad similitudinem, o verbo redigare se re-
feriria a uma atividade de escrita, enquanto o termo iudicium seria sinônimo 
de fórmula, isto é, o documento escrito elaborado pelo pretor e base do iudi-
cium. Além disso, ao lado da analogia estrutural, a analogia funcional também 
é atestada na passagem, uma vez que compromissun e iudicium tendem a 
resolver uma lide.

Brutti levanta sérias dúvidas sobre a interpretação dada a redigitur por La 
Pira, na medida em que redigere não inclui em si a referência à escrita, mas 
significa ‘unir segundo uma ordem’. Ele admite que haveria uma analogia li-
mitada ao fato de haver uma ‘organização segundo uma ordem’, uma compo-
sição, mas ainda seria vaga, pois os dois tipos de relação entre os litigantes são 
muito diferentes: enquanto no iudicium o autor pode obrigar a outra parte a 
comparecer perante o pretor, existe um sistema judicial oficial e é produzido 
um documento que servirá de base ao conhecimento e à sentença do juiz, no 
compromisso não há nada disso.

Mesmo a analogia de estrutura, consistente apenas no fato de que, em am-
bos os casos, determina-se um acordo entre as partes sobre um documento, 
seria algo aproximado, se fosse levado em conta que nem mesmo o significado 
do acordo é o mesmo. No caso do iudicium, com efeito, o acordo não é o único 
elemento essencial do procedimento: a seu lado está a atividade do pretor, a 
redação da fórmula e o iussum iudicandi dirigido ao juiz.

Enfim, embora em ambos os casos o objeto do acordo fosse ou pudesse ser 
um documento escrito, sua função era muito diferente, pois o compromissum 
era constituído na maioria das vezes por stipulationes penais, as quais podiam 
ser transcritas em um documento com função probatória, enquanto no pro-
cedimento formular existia documento escrito, o qual, no entanto, não tinha 
função probatória, mas apenas servia para transmitir ao juiz a ordem de pro-
ferir a sentença, com base em uma cognição estritamente delimitada: diversos 
eram, então, o objeto e o valor do documento.

66 Supra, nt. 61.
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Brutti continua seu exame do compromissum centralizando os certos dados 
que emergem claramente dos textos jurisprudenciais: o compromissum é um 
acordo entre as partes cujo objeto é o encaminhamento da disputa a um árbi-
tro e a escolha da pessoa a quem confiar tal encargo. Este, ao aceitar a tarefa, 
obriga-se a proferir uma sentença, mas tal obrigação não poderia ser exigida 
por meio de ação, porque o inadimplemento dá origem a um tipo de sanção 
de natureza pública. O pretor poderia, desde que válido o compromissum, 
obrigar o árbitro a prolatar a sentença, a não a retardar, a não fugir ao encargo 
assumido, enquanto a determinação do conteúdo da decisão permanece livre.

Partindo, portanto, do fato incontroverso segundo o qual o compromissum 
é dado pelo acordo das partes, o que se reflete nas duas stipulationes, o estu-
dioso concentra-se no elemento do acordo.

Nesse sentido, considera oportuno relatar um texto de Ulpiano, no qual 
o jurista se refere à teoria elaborada por Sexto Pédio, retomada por Juliano, 
segundo a qual existem várias formas com base em que assume relevância o 
acordo entre as partes, o simples encontro de vontades: conventio significa in 
unum venire, chegar a um acordo sobre um determinado arranjo da relação 
entre as partes67.

No texto em questão, após afirmar poder o pactum, em termos gerais, ser 
definido como «duorum pluriumve in idem placitum consensus», o jurista pros-
segue afirmando que «conventionis verbum generale est ad omina pertinens, de 
quibus negotii contrahendi transigendique causa consentiunt qui inter se agunt 
(…)». A conventio, portanto, concretiza-se em duas atividades: o contrahere 
negotium e o transigere negotium, nas quais, segundo Brutti, numa negotium 
é sinônimo de contrato, de atividade de trocas juridicamente organizada; na 
outra, negotium é sinônimo de relação controversa, lide em potencial ou em 
curso, que se resolve por meio de uma transactio, ou seja, por meio de con-
cessões mútuas.

Ulpiano também usa uma metáfora: a conventio é como ir de diferentes 
pontos de partida ao mesmo lugar e, posteriormente, relembra o pensamento 
de Pédio68, segundo o qual não há obligatio que não tenha em si uma conven-
tio, incluindo a stipulatio.

67 D. 2.14.1.1-4 (Ulp. 4 ad ed.): Pactum autem a pactione dicitur (inde etiam pacis nomen 
appellatum est). Et est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus. Conventionis 
verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigendique causa 
consentiunt qui inter se agunt: nam sicuti convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum 
locum colliguntur et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, id est 
in unam sententiam decurrunt. adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat 
pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, 
sive re sive verbis fiat: nam et stipulatio, quae verbis fit, nisi habeat consensum, nulla est. Sed 
conventionum pleraeque in aliud nomen transeunt: veluti in emptionem, in locationem, in pignus 
vel in stipulationem.

68 L. Garofalo, Contratto, obbligazione e convenzione in Sesto Pedio, in Studi per Gio-
vanni Nicosia, IV, Milano 2007, pp. 15 ss.
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À luz dessa fonte, Brutti volta ao compromissum e afirma que também 
nesse caso há uma conventio, a qual deságua em duas stipulationes. Não dei-
xa, no entanto, de notar que existe uma certa oscilação nas fontes, porque a 
combinação entre essas duas stipulationes às vezes remete a um único factum, 
o encontro das vontades dos dois sujeitos os quais concordam em remeter a 
disputa a um árbitro.

Essa reflexão explicaria, na sua opinião, uma passagem muito importante 
de Ulpiano69, que retoma uma ideia de Pompônio, na qual o conceito de com-
promissum é, de fato, reconduzido à ideia de um fato único. Pelo que foi dito, 
poder-se-ia falar de compromissum, embora, como é bastante claro, trate-se 
de um ‘caso limítrofe’, mesmo no caso de existir apenas o nudum pactum, ou 
um «accordo informale, che non è passato in aliud nomen, che non è diventato 
stipulatio, o meglio non si è tradotto nelle mutue stipulationes»70.

Trata-se da hipótese na qual, entre as partes no compromissum, há dívidas 
uma para com a outra e cada uma celebra um pactum de non petendo com 
a outra, pelo qual se compromete a não intentar a ação no caso em que não 
tenha cumprido à decisão do árbitro.

Cada parte não poderá intentar a ação contra a outra, insatisfeita pelo fato 
de a outra não ter cumprido a decisão do árbitro, apenas depois de ter cum-
prido essa mesma sentença. Desse modo, enfatiza Brutti, pelo mecanismo dos 
dois recíprocos pacta de non petendo, dá-se relevância ao quanto deliberado 
pelo árbitro, visto que quem não cumpre a sentença fica privado de qualquer 
meio de satisfação para com a contraparte, pois verá paralizada própria ação 
por uma exceptio pacti.

Finalmente, o estudioso relaciona a esse caso uma constituição de Antonino 
Caracala datada de 213 d.C71, segundo a qual não caberia recurso da sentença 
proferida por arbiter ex compromisso.

Para ele, o questionamento acerca da irrecorribilidade revela como, prova-
velmente, o sistema de controvérsias arbitrais poderia se aproximar do proces-
sual, talvez porque os ocupantes dos cargos de árbitros eram, muitas vezes, as 
mesmas figuras institucionais que exerciam a função de juízes. Apesar disso, é 
claro que, quando se chegava à sentença com base num compromissum, não 
estando o arbiter incluído no sistema jurisdicional, administrativo e hierárqui-
co que permitia recurso para a instância superior, não era cabível a appellatio.

Na sua opinião, a fonte é interessante na medida em que, ao reiterar o 
mecanismo segundo o qual não há actio iudicati nem há possibilidade de re-

69 D. 4.8.11.3 (Ulp. 13 ad ed.): Interdum, ut Pomponius scribit, recte nudo pacto fiet com-
promissum, ut puta si ambo debitores fuerunt et pacti sunt, ne petat quod sibi debetur qui 
sententiae arbitri non paruit.

70 M. Brutti, op. cit., p. 41.
71 C. 2.55 (56).1: Ex sententia arbitri ex compromisso iure perfecto aditi appellari non 

posse saepe rescriptum est, quia nec iudicati actio inde praestari potest et ob hoc invicem poena 
promittitur, ut metu eius a placitis non recedatur. sed si ultra diem compromisso comprehensum 
iudicatum est, sententia nulla est, nec ullam poenam committit qui ei non paruerit. 
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curso com base na decisão do árbitro, mas sim a promessa de pena recíproca, 
introduzida ut metu eius a placitis non recedatur, confirma-se a existência 
de um acordo no centro das estipulações penais, ou, para usar as palavras da 
constituição, a existência de dois acordos, dois placita, os quais são os que 
estão dentro das duas stipulationes. Placita que, evidentemente, fazem parte 
de um encontro de vontade comum, do qual não se deve distanciar, porque, 
caso contrário, permanece a obrigação de pagar a pena.

Conclui, portanto, que, no pensamento jurídico romano, o compromissum 
é um encontro de vontades que se ‘desagua’ em duas stipulationes. Dentro de 
cada uma dessas duas stipulationes há, segundo a teoria que remonta a Pédio, 
uma conventio ou, como diz Antonino Caracala, dois placita, os quais, porém, 
participam de um único encontro de vontades, tanto que as fontes falam de 
um compromissum produzido nudo pacto, onde o acordo de vontades é um 
só, mesmo alcançado com dois pacta de non petendo.

5.2. As opiniões de Matteo Marrone

As considerações de Matteo Marrone72 são mais amplas, tendo um ponto 
de vista diferente em relação à Talamanca. De fato, ele não aborda especifica-
mente o problema da relação entre conventio e stipulatio, mesmo parecendo 
possível deduzir de suas declarações que ele reconhece a natureza de pacto 
ao acordo das partes, as quais teriam recorrido a estipulações recíprocas por 
sugestão de jurisprudência, com o objetivo de assegurar o cumprimento do 
mesmo acordo. O autor, referindo-se a Ziegler em diversos pontos, traça uma 
história da arbitragem romana e afirma que a prática da arbitragem remonta a 
um período muito antigo em Roma e era amplamente utilizada entre os cives e 
entre romanos e estrangeiros para aquelas relações não protegidas pelo sistema 
das legis actiones e nas quais a boa-fé desempenhou um papel determinante. 
A concessão da tutela jurisdicional, por meio do processo formulário, às mais 
difusas dessas convenções, inicialmente levou à perda de interesse na arbitra-
gem puramente privada. Por outro lado, o pretor, mostrando maior favoreci-
mento ao seu processo, negava tutela a meras convenções privadas, atitude 
que continuou mesmo quando a prática da arbitragem voltou a se difundir. 
Daí a sugestão de jurisprudência para fazer uso de estipulações penais para 
garantir a tutela aos acordos.

«Ebbene – acrescenta Marrone – il fenomeno dovette ad un certo momento 
assumere consistenza non trascurabile», tanto que o pretor, embora continuan-
do a não tutelar a mera convenção de arbitragem, preocupou-se em conceder 
uma forma de tutela caso as partes tivessem feito o compromisso e as estipula-
ções penais, por meio do receptum arbitri, ou seja, a promessa de intervir para 

72 Sull’arbitrato privato nell’esperienza giuridica romana, in Roma e America. Diritto roma-
no comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America 
Latina, V (1998), pp. 57 ss.
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forçar o árbitro que aceitou a designação de emitir a sentença, irrecorrível, por 
meio de formas de coação indireta. Consequentemente, principalmente de-
vido à obra da jurisprudência, várias formas de compromisso foram formadas 
e foram determinadas as matérias para as quais este não era admitido. Ficou 
estabelecido quem não poderia ser indicado como árbitro, definidas regras 
procedimentais e identificadas situações em que uma ou outra parte poderia 
agir ex stipulatu. Mesmo com tudo isso, para toda a época clássica, segundo 
Marrone, certamente não se pode falar de um favorecimento à arbitragem, 
seja pelo magistrado, seja pela jurisprudência, uma vez que não fora concedida 
qualquer ação executiva da sentença arbitral, e tampouco foi permitido uma 
exceptio pacti com base no compromisso.

Tendo avaliado as vantagens e desvantagens do procedimento arbitral em 
relação ao processo ordinário, Marrone, com base nas fontes jurídicas recebi-
das por nós, afirma que, no período compreendido entre os séculos I a.C e III 
d.C., a arbitragem deveria ter uma boa difusão, porém inferior à do processo 
ordinário.

No período pós-clássico, após o estabelecimento de um sistema de governo 
«dispotico ed assoluto», identifica-se a tendência, a partir do século IV, de uma 
aproximação gradual da regulamentação do juízo arbitral aos critérios do proces-
so ordinário (agora bastante diferente do processo formulário), tendência que se 
acentuou na era justinianeia. Em todo caso, o desfavor do pretor à arbitragem é 
substituído por uma atitude de favorecimento e, por outro lado, a comparação 
com os custos e a duração do processo ordinário, bem como os vários vínculos 
aos quais as partes tinham de se submeter, levam a crer que, mesmo nesse pe-
ríodo, os particulares muitas vezes preferiam recorrer ao procedimento arbitral.

No final das suas observações, Marrone sublinha que, em todo caso, a difu-
são da arbitragem em Roma, em todo tempo, foi determinada não tanto pelo 
favor ou desfavor do legislador, ou pelas maiores ou menores vantagens em re-
lação ao procedimento ordinário, mas pela existência de formações sociais livres 
e espontâneas, nas quais os sujeitos se identificavam e eram solidários entre si73.

5.3. As «funzioni giudicanti» na monografia de Natale Rampazzo

O primeiro capítulo da monografia de Natale Rampazzo, dedicada às fun-
ções judiciais no direito romano clássico74, é reservado ao compromissum.

O autor parte do fragmento de abertura do título 8 do Livro IV dos Di-
gesta que, apesar de, na sua opinião, nas intenções dos compiladores, des-
tinado a propor uma definição do compromissum, foi a base de inúmeros 
equívocos. Trata-se de D. 4.8.1 (Paul. 2 ed ed.), já citado várias vezes75, do 

73 Às afirmações de Marrone, refere-se, em plena adesão, F. Zappalà, Memoria storica 
dell’arbitrato, in Meritum, Revista de Direito da Universidade FUMEC, XIII.1 (2018), p. 38 s.

74 N. Rampazzo, Sententiam, cit.
75 Supra, § 2.
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qual ele acolhe a tradução italiana mais recente76, e que, ao indicar o objetivo 
do compromisso, a cessação dos litígios, refere-se ao modelo oferecido pelo 
processo civil.

Após ter analisado o uso do termo finire nas linguagens comum e estri-
tamente jurídica, o autor acredita que finire lites pode ser interpretado «nel 
senso di chiara impostazione dell’area oggettiva di incidenza della pronuncia 
arbitrale, oltre che di individuazione della portata degli obblighi delle parti 
contraenti e delle eventuali regole di procedura»77.

Propõe como significado o «oggetto di regolamento di interessi concepito 
dalle parti in vista del deferimento dell’onere decisionale ad un terzo da esse 
scelto», do momento em que, com o compromisso, «le parti si promettono 
vicendevolmente una serie di attività condizionate, tessendo una ragnatela di 
obbligazioni che si intrecciano e si dipanano solo in conseguenza della sententia 
emanata da un arbiter»78. 

Segundo Rampazzo, o compromissum representaria o termo descritivo 
de um ‘fenômeno jurídico’ no qual as partes assumem vínculos recíprocos, 
cuja união em vista de um objetivo comum traça a base necessária para que 
produzam seus efeitos, os quais ficam suspensos até que o árbitro não tenha 
proferido a sentença. O traço característico do compromissum seria o seguinte: 
as obrigações das partes são voltadas à 

soluzione pacifica (ovvero senza avvalersi degli strumenti predisposti dall’autorità) 
di una disputa, non potendo tale atto bilaterale di per sé produrre alcun effetto 
dirimente, ma meramente ricognitivo della controversia: esso non è in grado di 
porre fine ad essa, ma solo di precisarne i profili79.

Tanto é que o compromisso não determina efeitos restritivos em modo 
direto e independente, mas se configura como a elaboração de um programa 
constituído por obrigações interdependentes e geralmente garantidas por meio 
de cláusulas penais, as quais estão sujeitas, para sua eficácia, seja à aceitação 
do encargo pela pessoa designada como árbitro, seja à sua decisão.

Entender o compromisso como a definição da vontade das partes voltada 
à obtenção de um resultado, aliado ao dever de aderir à composição dos inte-
resses decidida pelo árbitro, facilita a imediata semelhança com o instrumento 
processual da litis contestatio. E à mesma solução levaria, coerentemente, o 
trecho examinado, no qual se oferece uma correspondência, do ponto de vista 
da estrutura, entre o compromissum e o iudicium, com base em uma redactio 
similar.

76 «Il compromesso si redige a somiglianza delle azioni e mira a porre fine le liti»: G. Cer-
venca, in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Digesti o Pandette dell’imperatore Giusti-
niano. Testo e traduzione I [1-4], S. Schipani (a cura di), Milano 2005, p. 357.

77 Op. cit., p. 18.
78 Ivi, p. 14.
79 Ivi, p. 15.
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Nesse ponto, é proposto o tema da analogia entre compromissum e iudi-
cium de La Pira80, que, segundo o estudioso, tem alcançado resultados inova-
dores no tocante ao enquadramento da doutrina anterior, estabelecendo um 
paralelismo entre dois complexos fenômenos negociais de coordenação de atos 
orientados a um escopo análogo.

Porém, é claro que o elemento da conciliação é mais forte no procedimento 
arbitral em relação ao processo judicial conduzido pelo pretor, cujo trabalho 
é um meio essencial para a síntese das posições das partes cristalizada na fór-
mula. Portanto, o nível de consenso anterior é necessariamente superior e, 
provavelmente, é alcançado também por meio da «pacifica narrazione dei fatti 
sottostanti rispetto a cui le parti, da sole, non erano in grado di raggiungere 
un risultato dirimente»81. 

No que se refere, contudo, à natureza jurídica do compromissum, o autor, 
após ter relatado a teoria de Roussier82 – segundo a qual este se daria pelo 
entrelaçamento de promessas a respeito de uma quantia em dinheiro, cuja 
eficácia estava subordinada à condição suspensiva de que uma das partes se 
subtraísse da aplicação da medida arbitral – certamente reconhece o seu valor, 
nomeadamente pela sua representação de um momento evolutivo das decla-
rações verbais, mas considera-a desequilibrada, enquanto portadora de uma 
tipologia unitária a qual não incluiria, ao contrário do que emerge das fontes, 
diferentes estruturas83.

Posteriormente, é analisada a ideia de La Pira84, que considera o compro-
misso como consistindo em duas ou mais estipulações, das quais Rampazzo 
aprecia o uso fortemente sintomático do termo, enquanto objeta que seu ra-
ciocínio parece logicamente questionável enquanto tenta reconstruir o pen-
samento clássico, negando a possibilidade de um compromissum também se 
constituir na forma de um nudum pactum e considerando alterada a passagem 
contida em D. 4.8.11.385.

O autor continua a discussão analisando o caso utilizado por Talamanca86 
para se opor a essa ideia de La Pira, em que, na opinião do estudioso romano, 
o uso do termo compromissum não está necessariamente ligado à prestação de 
estipulações recíprocas e interdependentes87. Rampazzo, no entanto, define o 
raciocínio de Talamanca como contraditório na medida em que, por um lado, 

80 G. La Pira, Compromissum, cit., p. 209.
81 N. Rampazzo, op. cit., p. 34.
82 J. Roussier, Du compromis sine poena en droit romain classique, in RHDFE, XVIII 

(1939), pp. 198 s.
83 D. 4.8.11.3 (Ulp. 13 ad ed.): Interdum, ut Pomponius scribit, recte nudo pacto fiet com-

promissum, ut puta si ambo debitores fuerunt et pacti sunt, ne petat quod sibi debetur qui 
sententiae arbitri non paruit.

84 G. La Pira, op. cit., pp. 189 ss.
85 Supra, nt. 69.
86 M. Talamanca, Ricerche, cit., pp. 69 ss.
87 Cic. ad Q. fr. 2.15.4; ad Att. 4.15.7.
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afirma ser o compromisso livre na forma e, por outro, argumenta a deformi-
dade do modelo para lhe excluir a subsistência em uma fatispécie88.

Rampazzo observa, nesse ponto, que o termo compromissum, e também o 
verbo correspondente, aparece muito raramente nas fontes jurídicas, e sem-
pre em contextos ligados ao procedimento arbitral: seria, portanto, um termo 
técnico e específico, que derivaria sua origem justamente da exigência de re-
presentar uma intenção compartilhada, assumindo uma estrutura bi ou plurila-
teral, configurando-se sempre como um ato jamais unitário, mas sim composto.

Em relação a isso, surge a passagem de Ulpiano, que, a este respeito, ci-
tando a opinião de Pompônio, exclui a possibilidade de apenas uma parte ser 
submetida à pena estabelecida em caso de violação do pacto recíproco: si (…) 
te poenam sim stipulatus, videndum ne non sit compromissum89. Bem sabemos 
que a questão de Pompônio era mais ampla e envolvia também o objeto do 
compromisso, o qual, no caso apresentado, coincidia com a resolução das con-
trovérsias por apenas uma das partes: si de meis solis controversiis sit compro-
missum. A solução apresentada no resto do parágrafo, ou seja, a combinação 
dos interesses das duas partes, uma tutelada pela stipulatio e a outra por uma 
veluti pacti exceptio, é insatisfatória para Ulpiano.

O autor admite que o fragmento, o qual interessou vários estudiosos espe-
cialmente pela referência à exceptio pacti e pela posição de veluti, levanta for-
tes dúvidas sobre sua autenticidade. Ele se pergunta, em primeiro lugar, qual 
seria o sentido de reunir duas estipulações destinadas a obter a nomeação de 
um árbitro que decida disputas ou reivindicações cujo interesse seria de apenas 
uma das partes e, em segundo lugar, sublinha uma manifesta inconsistência 
no texto na parte em que se tenta explicar a expressão de unius controversiis 
com o compromisso de una rei, e outras ulteriores suspeitas também recaem 
no comentário que se segue.

O autor reconhece em Ulpiano uma certa prudência quanto à qualificação 
como plenum de um compromissum no qual apenas uma das partes se com-
prometia a respeitar a sententia arbitral, por meio de stipulatio: a consequên-
cia seria de fato que, em caso de descumprimento, a o autor teria uma actio 
fundada na stipulatio, enquanto ao réu restaria a veluti pacti exceptione, e o 
jurista rejeita a solução afirmando que, com a simples exceção, o árbitro não 
poderia ser constrito a proferir a sentença.

O estudioso propõe a ideia segundo a qual o compromissum, a partir da 
forma como é utilizado na jurisprudência, não coincidia com a mera soma das 
obrigações mútuas assumidas pelas partes, mas, sim, com sua síntese integrada 
por um quid pluris. Confirma, de fato, tratar-se de um fenômeno complexo 
produtor de uma série de obrigações para as partes, mas que permanecem 

88 M. Talamanca, Ricerche, cit., p. 72, nega a subsistência da fórmula estipulatória em 
que a expressão iura seria imprópria e assinala a ausência de uma das características “típicas” 
do compromisso como remessa ao árbitro de uma controvérsia atual entre as partes.

89 D. 4.8.13.1 (Ulp. 13 ad ed.), supra, nt. 65.
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suspensas até a conclusão da fatispécie negocial, alcançada com a aceitação do 
encargo pelo árbitro e o correto cumprimento de seus deveres.

O núcleo central do acordo das partes quanto ao encaminhamento da solu-
ção do litígio a um ou mais árbitros é, segundo o estudioso, representado por 
uma conventio concebida como negócio autônomo contendo, como elemen-
tos essenciais, a indicação das partes e das res sobre as quais incidirá o futuro 
dispositivo arbitral, a designação do árbitro, a especificação do local e hora da 
decisão. Além disso, só encontraria eficácia jurídica autônoma nas estipulações 
das quais surgissem obrigações in dando, ou nas estipulações que, embora não 
previssem o pagamento de uma quantia, ainda comportassem uma obrigação 
in faciendo, suportada pelo promitente, especificamente para cumprir a sen-
tença arbitral, mediante uma cooperação constante no procedimento de sua 
prolação, de acordo com específicos deveres de conduta.

Entre os atestados da forma jurídica assumida pelo compromissum e pelas 
cláusulas relativas, que são escassas, o autor considera relevantes duas passa-
gens de Ulpiano.

A primeira, em D. 4.8.11.390, trata de um pacto no qual não está expressa-
mente fixada uma pena específica, mas a consequência negativa está articulada 
na renúncia, implícita no pacto, e na determinação do valor per relacionem, 
com base em medida de crédito mencionada no ato presumido. Segundo o 
estudioso, aqui emergiria que, para a existência de um compromisso válido, 
não era necessária a presença de uma estrutura formalmente multilateral, 
constituída por vários atos convergentes contendo as obrigações das partes, 
mas bastava um pacto simples, o qual, no entanto, contivesse um mecanismo 
de proteção da decisão final, produzindo o efeito de dissuadir a parte renitente 
pela perspectiva de não poder fazer valer o crédito do qual era titular.

No outro fragmento, contido em D. 4.8.27.791, por outro lado, vê-se a pos-
sibilidade de haver um compromisso válido e eficaz mesmo sem o acréscimo 
de penalidade, desde que expressa a intenção de aceitar o resultado do proce-
dimento e de esforçar-se para alcançá-lo. Com essa consideração, na opinião 
do estudioso, a pena é eliminada da lista dos elementos essenciais do com-
promisso, enquanto permanece em aberto a questão de saber se é necessário, 
além da conventio, algum outro ato de comprometimento.

Finalmente, no capítulo dedicado ao compromissum, não poderia faltar 
uma referência às Tábuas de Herculano, em particular à TH 7692, que, de 
acordo com a doutrina majoritária, ofereceria um modelo de compromissum 
confiável. A tabuleta traz o relato sobre a disposição de interesses alcançada 

90 D. 4.8.11.3 (Ulp. 13 ad ed.): Interdum, ut Pomponius scribit, recte nudo pacto fiet com-
promissum, ut puta si ambo debitores fuerunt et pacti sunt, ne petat quod sibi debetur qui 
sententiae arbitri non paruit.

91 D. 4.8.27.7 (Ulp. 13 ad ed.): Sed si poena non fuisset adiecta compromisso, sed simpliciter 
sententia stari quis promiserit, incerti adversus eum foret actio.

92 V. Arangio-Ruiz, G. Pugliese Carratelli, Tabulae Herculanenses, cit, pp. 448 ss.
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pelas partes, com o reconhecimento de seus elementos essenciais e a menção 
às estipulações penais. Segundo Rampazzo, no entanto, tudo isso não atesta-
ria a forma com a qual se manifestavam as vontades das partes, mas apenas o 
seu produto, codificado em um sistema de cláusulas que reproduzia o acordo 
verbal já alcançado por meio de conventio e/ou estipulações separadas e en-
dereçado ao árbitro designado para receber a sua aprovação.

O ponto mais interessante na opinião do estudioso seria outro, representado 
pela ambiguidade verificada no trecho em que se faz menção ao árbitro, pois, 
nesse ponto, também se menciona a fonte de sua designação, ou seja, o próprio 
compromissum. A ambiguidade estaria no fato de que um ato constitutivo de 
um efeito indicar nominalmente a si mesmo como própria causa jurídica: para 
o autor, poderia residir, justamente nesse circuito lógico, a origem das diferen-
tes interpretações sobre a natureza jurídica do compromisso, ato que resulta 
contextualmente síntese e conclusão de uma fase e abertura de uma nova93.

5.4. Arbitragem e iudicium em um ensaio de Tommaso Dalla Massara

Recordamos, ainda, um ensaio de Dalla Massara dedicado à relação entre 
arbitragem e iudicium incluído na obra coletiva dedicada a Alberto Burdese94.

Aqui, o autor, após uma ampla introdução sobre as origens do processo 
formulário e um delineamento inicial dos limites do iudicium, passa a uma 
análise aprofundada da arbitragem, partindo do compromissum como figura 
que a caracteriza.

Como para todos os estudiosos que trataram do assunto, o primeiro pas-
so é a referência ao texto contido em D. 4.8.195. O fragmento é considerado 
confiável no geral pelo autor e muito útil para oferecer o pano de fundo mais 
adequado para a comparação entre os dois fenômenos, acreditando ser a pers-
pectiva funcional nele contida mais importante do que a estrutural.

Ao recordar como o compromissum foi objeto de algumas fundamentais 
investigações do passado, em particular os estudos de La Pira e de Talaman-
ca, que inevitavelmente marcaram os desdobramentos do debate posterior, o 
autor propõe o esquema das estipulações recíprocas feitas pelas partes, com as 
quais cada um se comprometeu a pagar, via de regra, certa quantia em dinhei-
ro, a título de pena, pela hipótese em que um ou outro não tivesse mantido fé 
de forma compatível com a decisão arbitral.

93 Para uma ampla resenha do volume de Rampazzo, vide F. Pergami, Il ruolo e la funzione 
del giudice nel processo romano di età classica, in SDHI, LXXX (2014), pp. 395 ss.

94 T. Dalla Massara, Reciproche relazioni e integrazioni tra arbitrato e ‘iudicium’: un iti-
nerario nellat giurisprudenza classica, in Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio 
ad Alberto Burdese, II, L. Garofalo (a cura di), Padova 2012, pp. 111 ss. O ensaio se fundiu, e 
o tema foi desenvolvido posteriormente, em uma monografia, Studio sui rapporti tra sententia 
iudicis e decisione arbitrale, cit.

95 D. 4.8.1 (Paul. 2 ad ed.): Compromissum ad similitudinem iudiciorum redigitur et ad 
finiendas lites pertinet.
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Nesse sentido, a expressão cum-promittere remeteria à ideia do encon-
tro das promessas estipulatórias, cujas estruturações poderiam ser distintas96, 
sem, no entanto, ignorar que o compromisso era também um programa de 
julgamento. De fato, dos textos97 parece que, no momento de sua conclusão, 
as partes definiam a fatispécie sobre qual o árbitro deveria ter se pronunciado, 
podendo estabelecer, com base na necessidade, as modalidades de decisão a 
controvérsia, deixando, naturalmente, discricionariedade de julgamento ao 
árbitro.

O inadimplemento de uma parte das obrigações assumidas com a stipulatio 
determinava, por outro lado, a possibilidade de se intentar a actio ex stipulatu. 
Via de regra, por meio de estipulações recíprocas, as partes prometiam certa 
soma de dinheiro umas às outras, porém, como mostra Paulo em D. 4.8.2898, 
também poderia ser uma quantia indeterminada. Ou então o sujeito da esti-
pulação poderia ser uma res, como se vê em Ulpiano em D. 4.8.11.299: nesses 
casos, o autor defende, em adesão à Talamanca100, que a promessa era passível 
de coerção por meio da actio ex stipulatu incerti.

O estudioso ressalta, então, que o compromisso enquanto permanece como 
uma forma convencional atípica ao longo de todo o período clássico, o qual 
nunca chegou a receber proteção por meio de ação, a não ser a tutela decor-
rente das stipulationes, e que não foi concedida a tutela contratual do acor-
do compromissório nem mesmo quando a jurisprudência veio a conceder o 
reconhecimento geral das convenções não incluídas nas nomina editalícias.

Além disso, ao longo do período clássico o compromissum não recebeu tu-
tela nem mesmo em via de exceção: não obstante a regra geral expressa tanto 
em D. 2.14.7.4101 como em D. 2.14.10.1102, segundo a qual a exceção surge 

96 O autor (Reciproche relazioni, cit., p. 126; Studio, cit., p. 17) defende que a cláusula penal 
poderia assumir diferentes estruturações: a chamada principal, na qual o arranjo de interesses 
tido em consideração pelas partes era pago unicamente na condicio stipulationis, e a chamada 
conjunta, na qual tal estrutura de interesses era configurado como objeto da estipulação, e, 
então, e então sua não ocorrência era posta como condição da commissio poenae.

97 D. 4.8.17.3-6 (Ulp. 13 ad ed.); D. 4.8.21.10 (Ulp. 13 ad ed.); D. 4.8.32.15-16 (Paul. 13 
ad ed.); D. 4.8.32.21 (Paul. 13 ad ed.).

98 D. 4.8.28 (Paul. 13 ad ed.): Non autem interest, certa an incerta summa compromissa 
sit, ut puta “quanti ea res erit”.

99 D. 4.8.11.2 (Ulp. 13 ad ed.): Quod ait praetor: ‘pecuniam compromissam’, accipere nos 
debere, non si utrimque poena nummaria, sed si et alia res vice poenae, si quis arbitri sententia 
non steterit, promissa sit: et ita Pomponius scribit. Quid ergo, si res apud arbitrum depositae sunt 
eo pacto, ut ei daret qui vicerit, vel ut eam rem daret, si non pareatur sententiae, an cogendus 
sit sententiam dicere? Et puto cogendum. Tantundem et si quantitas certa ad hoc apud eum 
deponatur. Proinde et si alter rem, alter pecuniam stipulanti promiserit, plenum compromissum 
est et cogetur sententiam dicere 

100 M. Talamanca, Ricerche, cit., pp. 103 ss.
101 D. 2.14.7.4 (Ulp. 4 ad ed.): Sed cum nulla subest causa, propter conventionem hic con-

stat non posse constitui obligationem: igitur nuda pactio obligationem non parit, sed parit 
exceptionem.

102 D. 2.14.10.1 (Ulp. 4 ad ed.): Si pacto subiecta sit poenae stipulatio, quaeritur, utrum 
pacti exceptio locum habeat an ex stipulatu actio. sabinus putat, quod est verius, utraque via 
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do pacto, em D 4.8.2 (Ulp. 4 ad ed.), encontramos a declaração peremptória 
segundo a qual ex compromisso placet exceptionem non nasci, sed poenae pe-
titionem, confirmada em Cons. 9.17, item ex corpore gregoriani. Qui contra 
arbitri sententiam petit sola in eum actio ex compromisso competit, non etiam 
[conceptio] <exceptio> pacti conventio.

Há um acordo atípico que não gera ação, mas também não dá lugar a uma 
exceção: apesar disso, um famoso texto de Ulpiano, D. 4.8.13.1103, fala de uma 
exceptio veluti pacti decorrente do compromisso, a qual, segundo o autor, re-
presenta uma hipótese completamente singular.

Dalla Massara critica La Pira quando este afirma que o texto ganharia sen-
tido somente à luz da regra segundo a qual o pacto recebe proteção em via 
de exceção, e que essa regra é justinianeia: em sua opinião, La Pira parece 
muito preocupado em negar de qualquer maneira que o compromissum fos-
se um pacto, em conexão com o núcleo central de sua tese, segundo a qual o 
compromissum se resolve única e exclusivamente na reciprocidade das duas 
estipulações. 

Segundo o autor, o ponto crucial é que, no trecho de Ulpiano, a estipulação 
havia sido realizada apenas por uma das duas partes, portanto a particulari-
dade teria sido dada pela unilateralidade da estipulação penal: aqui o autor é 
o único que se comprometeu com estipulação, aquele que intentasse a ação 
ficaria privado de meios para sua tutela, pois não teria, em seu proveito, a ação 
correspondente decorrente da stipulatio. O problema colocado por D. 4.8.13.1 
seria, portanto, o da ‘falta de simetria das pretensões’ a que o compromisso 
normalmente dava origem e, só para compensar tal falta, reaparece a presença 
da conventio subjacente à arbitragem.

Nesse ponto, ele acredita que a única forma de entender o fragmento é 
abraçar a ideia de segundo a qual a conventio, na hipótese do compromisso, 
não ao contrário dos outros acordos atípicos, merecia encontrar formas jurídi-
cas a cada vez capazes de garantir-lhe reconhecimento. E mesmo se o arranjo 
estrutural do acordo pudesse variar, não teria sido possível desconsiderar a 
consideração da conventio subjacente. Assim, a conventio, que via de regra 
assumia relevância pela construção das duas stipulationes recíprocas, poderia 
encontrar proteção sob outras formas, não última certamente, quando a stipu-
latio fosse apenas de um lado, a da oponibilidade da exceptio pacti.

6. O problema da exceptio pacti

Um dos argumentos mais vivos para negar ao compromissum o caráter de 
pactum é a exclusão da oponibilidade da exceptio pacti em caso de uma de-

uti posse prout elegerit qui stipulatus est: si tamen ex causa pacti exceptione utatur, aequum erit 
accepto eum stipulationem ferre.

103 D. 4.8.13.1 (Ulp. 13 ad ed.), supra, p. 12, nt. 64.
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ductio in iudicium da disputa104. De fato, as fontes negam ao sujeito já absol-
vido pela sentença arbitral a faculdade de excepcionar o acordo e limitar sua 
proteção à propositura da actio ex stipulatu, que deriva da commissio poenae 
pela deductio in iudicium, pelo oponente, da pretensão comprometida. Essa 
disciplina emerge, sem dúvida, do conteúdo de dois textos, já citados várias 
vezes neste trabalho:

Cons. 9.17: Item ex corpore Gregoriani: Qui contra arbitri sententiam petit sola 
in eum poenae actio ex compromisso competit, non etiam exceptio pacti conventi; 

D. 4.8.2 (Ulp. 4 ad ed.): Ex compromisso placet exceptionem non nasci, sed poenae 
petitionem.

Sobre esses fragmentos, surgiram dúvidas em relação à forma105, mas em 
substância os trechos são considerados genuínos106. Em relação ao fragmento 
de Ulpiano, é interessante a colocação que lhe foi atribuída por Lenel107: no 
contexto do comentário ad edictum, imediatamente após D. 2.14.10.1 (Ulp. 4 
ad ed.), quase na sua conclusão:

Si pacto subiecta sit poenae stipulatio, quaeritur, utrum pacti exceptio locum habeat 
an ex stipulatu actio. Sabinus putat, quod est verius, utraque via uti posse prout 
elegerit qui stipulatus est: si tamen ex causa pacti exceptione utatur, aequum erit 
accepto eum stipulationem ferre. Ex compromisso placet exceptionem non nasci, 
sed poenae petitionem108.

Como se o jurista, após expor uma regra geral, expusesse uma exceção que 
diz respeito apenas ao compromisso.

Nos textos citados, é contemplado um compromisso no qual a conventio 
era garantida por duas estipulações penais. No entanto, havia casos em que as 
obrigações recíprocas não tinham por objeto uma quantia em dinheiro, mas 
sim um facere, como o cumprimento da sentença do árbitro. Também nesse 
caso, apenas a ação é mencionada, uma actio incerti, e nenhuma menção é 

104 Nesse sentido, particularmente, G. La Pira, Compromissum, cit., pp. 191 ss., e subs-
tancialmente, ainda que com motivações diversas, K.-H. Ziegler, Das private Schiedsgericht, 
cit., p. 49.

105 Cfr. M. Talamanca, Ricerche, cit., p. 101; K.-H. Ziegler, Das private Schiedsgericht, 
cit., pp. 62 ss. (com literatura precedente).

106 G. La Pira, op. cit., pp. 191 s.; G. Buigues Oliver, La solución, cit., p. 181; M. Mar-
rone, Sull’arbitrato, cit., p. 4; T. Dalla Massara, Reciproche relazioni, cit., pp. 132 s.; Id., 
Studio, cit., pp. 16, 24.

107 O. Lenel, Palingenesia Iuris Civilis, II, Lipsia 1889, col 434.
108 No mesmo sentido Paulo (35 ad ed.), o qual traz uma opinião de Mela, em D. 23.4.12.2: 

Si mulier pacta sit, ne amplius quam pars dimidia dotis a se petatur et poenam stipulata sit, 
Mela ait alterutro eam contentam esse oportere: vel exceptione pacti et acceptam facere poenae 
obligationem, vel si ex stipulatu agat, denegandam ei exceptionem. 
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feita a qualquer exceção109.
No Digesto também há um texto de Ulpiano, já mencionado no parágrafo 

5.4 deste trabalho, mas que, nesse contexto, parece apropriado transcrevê-lo 
na íntegra, no qual o jurista relata o parecer de Pompônio sobre um caso em 
que o compromisso diz respeito a disputas de uma parte apenas:

D. 4.8.13.1 (Ulp. 13 ad ed.): Idem Pomponius scribit, si de meis solis controversiis 
sit compromissum et de te poenam sim stipulatus, videndum ne non sit compro-
missum. Sed cui rei moveatur, non video: nam si ideo, quia de unius controversiis 
solum compromissum est, nulla ratio est: licet enim et de una re compromittere: si 
vero ideo, quia ex altera dumtaxat parte stipulatio intervenit, est ratio. Quamquam 
si petitor fuit qui stipulatus est, possit dici plenum esse compromissum, quia is qui 
convenitur tutus est veluti pacti exceptione, is qui convenit, si arbitro non pareatur, 
habet stipulationem. Sed id verum esse non puto: neque enim sufficit exceptionem 
habere, ut arbiter sententiam dicere cogatur.

Pompônio se perguntava se isso poderia tratar-se de um compromissum, 
mesmo que a stipulatio poenae tivesse sido prestada por uma única parte, e 
dava uma resposta positiva a essa interrogação, afirmando que uma era protegi-
da pela actio ex stipulatu, e a outra por uma exceção veluti pacti. No fragmento, 
também emerge o pensamento de Ulpiano, mostrando que ele não aceita a 
solução proposta por Pompônio e a motivação é interessante: não basta que 
um tenha a exceção de forçar o árbitro a proferir a sentença.

O fragmento foi considerado interpolado por grande parte da doutrina110 
com variadas razões, mas considerada substancialmente genuína por Talaman-
ca e por autores mais recentes111. É interessante o fato de Pompônio primeiro 
relatar a dúvida sobre se um acordo relativo às controvérsias de uma única 
parte, acompanhado por apenas uma estipulação unilateral, cria um compro-
misso ou não, e o resolve em um sentido positivo. Em seguida, afirma que o 
compromissum nos termos descritos é plenum, ou seja, merece proteção pre-
toriana, enquanto Ulpiano discorda nesse ponto, como já foi apontado. Disso 
se depreende que, na prática, poderiam ocorrer casos de acordos para remeter 
uma disputa a um árbitro, os quais eram desprovidos de requisitos exigidos 
para obter o receptum arbitri, mas não, por isso, inválidos, significando, tam-

109 D. 4.8.27.7 (Ulp. 13 ad ed.): Sed si poena non fuerir adiecta compromisso, sed simpli-
citer sententia stari quis promiserit, incerti adversus eum foret actio. Sobre esse fragmento, 
considerado espúrio por alguns, vide as observações de Talamanca, Ricerche, cit., pp. 102 ss. 

110 G. La Pira, op. cit., p. 190; F. Bonifacio, s.v. Compromesso, cit., pp. 785 s.; K.-H. 
Ziegler, Das private Schiedsgericht, cit., pp. 51 s., 183; N. Rampazzo, Sententiam, cit., p. 34. 

111 J. Roussier, Du compromis, cit., 185; G. Buigues Oliver, La solución, cit., 214. 
Por fim, T. Dalla Massara, Reciproche relazioni, pp. 150 ss. e lett. ivi; Id., Studio, cit., pp. 
44 ss. O autor, após examinar as diversas motivações com as quais a passagem foi considerada 
interpolada, afirma acreditar na sua genuinidade quanto à substancia, salvo alguma intervenção 
formal (como, por outro lado, acredita também Talamanca, Ricerche, cit., pp. 126 ss.). 
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bém, que a determinação dos requisitos de um compromissum plenum era 
objeto de discussões e elaborações pela jurisprudência.

A possibilidade das partes, por acordo mútuo, dirigirem-se ao juiz ordinário, 
apesar do compromisso, é provada pela seguinte concatenação de fragmentos 
da jurisprudência severiana:

D. 4.8.9.4-5 (Ulp. 13 ad ed.): Iulianus ait, si eum infamaverunt litigatores, non 
omnimodo praetorem debere eum excusare, sed causa cognita. Idem et si spreta 
auctoritate eius ad iudicium; 

D. 4.8.10 (Paul. 13 ad ed.): vel alium arbitrum; 

D. 4.8.11 pr. (Ulp. 13 ad ed.): litigatores ierint, mox ad eundem arbitrum redierint, 
praetorem non debere eum cogere inter eos disceptare, qui ei contumeliam hanc 
fecerunt, ut eum spernerent et ad alium irent.

A questão surge quando apenas uma das partes recorre ao juiz: se isso 
ocorrer antes da sentença arbitral, há violação do compromisso que envolve 
a commissio poenae e, portanto, a perda do compromisso112, enquanto se isso 
ocorrer após a sentença arbitral, então o problema surge para o réu vencedor 
da disputa compromissada. Este, se intimado, não poderá opor a exceptio 
pacti à pretensão do autor, mas somente poderá, por outro lado, pedir a pena 
estipulada quando do compromisso. Na prática, quem decidisse agir contra 
sententiam arbitri, ainda deveria pagar a pena estipulada, quer ganhasse ou 
perdesse perante o juiz ordinário113.

O fato é que as fontes não oferecem alguma explicação para a negação da 
exceptio pacti, e o único suporte permanece em D. 4.8.2 (Ulp. 4 ad ed.), no 
placet de Ulpiano, o qual leva a considerar a sua opinião como a conclusão de 
um debate jurisprudencial.

Conforme mencionado, os autores que negam a natureza de pacto à con-
ventio que se expressa no compromisso resolvem o problema com simpli-
cidade: não há pacto, e, portanto, nem mesmo a exceptio pacti, tese clara 
e fundadamente rejeitada por Talamanca. Outros, contudo, afirmam que a 
mesma exceção é negada pelo pretor em desfavor da arbitragem, quase em 
defesa de sua própria jurisdição114, opinião contra a qual bastará recordar o 
receptum arbitri.

112 D. 4.8.30 (Paul. 13 ad ed.): Si quis rem, de qua compromissum sit, in iudicium deducat, 
quidam dicunt praetorem non intervenire ad cogendum arbitrum sententiam dicere, quia iam 
poena non potest esse, atque si solutum est compromissum: Sed si hoc optinuerit, futurum est, 
ut in potestate eius, quem paenitet compromisisse, sit compromissum eludere. Ergo adversus 
eum poena committenda est lite apud iudicem suo ordine peragenda. Sobre a questão, veja-se 
a ampla exegese de Talamanca, Ricerche, cit., pp. 76 ss.

113 Para o caso daqueles que obtiveram sentença favorável do árbitro, vide as observações 
de Talamanca, Ricerche, cit., pp. 116 ss., nt. 166.

114 Assim, por exemplo, M. Marrone, op. cit., 2 do extrato e, sobretudo, 4, na qual também 
afirma que nem mesmo a jurisprudência teria manifestado “favore” em relação à arbitragem. 
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Conforme observado por Talamanca, a explicação só pode ser conjectural, 
e, entre as várias hipóteses propostas pela doutrina anterior e cuidadosamente 
examinadas por ele115, só aceita a de Declareuil, segundo o qual a concessão da 
exceptio pacti ao réu perante o juiz ordinário teria alterado o equilíbrio entre 
as partes116. A quem obtivesse uma sentença favorável do árbitro, a qual não 
fosse cumprida pela outra parte, seria concedida apenas a actio ex stipulatu 
para a pena, e não uma ação para obter o cumprimento, ao passo que se a ele 
tivesse sido dada a possibilidade de escolher entre a exclusio pacti e a actio ex 
stipulatu, poderia ter obtido alternativamente os juros ou a multa. Em apoio 
a essa tese, Talamanca enfatiza que o princípio da igualdade de tratamento 
entre as partes também emerge em outros casos, e cita a esse respeito D. 
4.8.49.2 (Iul. 4 dig.), no qual a mentio heredis unilateral é declarada nula e 
sem efeito117.

No entanto, é preciso avaliar concretamente, em ambos os casos, como era 
garantido o equilíbrio entre as partes. Se ao sujeito vitorioso no procedimento 
arbitral e chamado em juízo pela parte sucumbente tivesse sido possibilitado 
opor-se à exclusio pacti, do ponto de vista do autor não haveria conveniência 
em agir, pois o réu teria sido absolvido e certamente o autor deveria pagar a 
multa estipulada, acabando tendo que pagar (na hipótese de equivalência da 
multa aos juros) tanto quanto teria pago com a execução da sentença arbitral. 
No mesmo caso, do ponto de vista do réu, vencedor no procedimento arbitral, 
a concessão da exceptio pacti não teria acarretado qualquer vantagem, visto 
que o próprio réu teria sido absolvido após a oposição da exceção. Portanto, 
ele nada teria que pagar e teria recebido a pena ex stipulatu.

Por outro lado, se o réu não tivesse a exclusio pacti, como fica claro pelas 
fontes, do ponto de vista do autor, sucumbente no procedimento arbitral, 
poderia haver conveniência em agir, pois vencendo teria recebido os juros, 
devendo, porém, pagar ex stipulatu: teria, portanto, empatado, mas também 
poderia concordar na hipótese de um valor da multa inferior aos juros. Se 
tivesse perdido, ainda não teria recebido os juros e deveria pagar a multa es-
tipulada. Na mesma hipótese, do ponto de vista do réu, vencedor perante o 
árbitro, poderia haver tanto uma vantagem quanto uma desvantagem, depen-
dendo do valor da multa estipulada em relação ao valor dos juros: se tivesse 
sido condenado, teria que pagar os juros, mas ainda teria recebido ex stipulatu, 
se tivesse sido absolvido não deveria pagar nada, mas ainda assim teria recebido 
a multa estipulada. Portanto, vê-se como a concessão da exceção teria alterado 
o equilíbrio a favor da parte vencedora da arbitragem.

Veja-se, também, L. De Giovanni, L’arbitrato nell’esperienza giuridica romana, in Sull’arbi-
trato. Studi offerti a G. Verde, Napoli, 2010, p. 334.

115 Ricerche, cit., pp. 101 ss.
116 J. Declareuil, Du compromis en droit romain et en droit franc ̧ais, Parigi 1887, pp. 

49 s.
117 Ricerche, cit., pp. 113 s.
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Permanecendo sempre no nível das hipóteses levantadas pela doutrina, 
deve-se lembrar também a de Casavola118, que, considerando a afirmação de 
Ulpiano em D. 4.8.2 «il punto di arrivo delle riflessione giurisprudenziale 
sulla questione», afirma ser legítima a hipótese segundo a qual, no regime 
mais antigo do compromisso, nascesse a excepcio pacti «non solo come effetto 
incontestabile sul piano della valutazione dommatica, ma anche su quello del 
reale funzionamento della fatispécie»119. Para explicar as razões pelas quais a 
jurisprudência mais tardia veio a negar a exceptio pacti, o autor rejeita a tese de 
Declareuil, aceita por Talamanca, segundo a qual a exclusão teria sido determi-
nada pela necessidade de garantir o equilíbrio entre as partes, e acrescenta que 
esses motivos eram razões de equidade: para o réu contra sententiam arbitri 
era, sem dúvida, mais conveniente agir ex stipulatu sem prejuízo da realização 
dos juros, enquanto para o demandante, que deveria ter plena certeza de seus 
bons direitos, a necessidade do pagamento da multa poderia não ser suficiente 
para retardar sua iniciativa.

Casavola defende, ainda, que, no caso de estipulações relativas ao quantum 
ea res erit, certamente poderia ocorrer a exceptio pacti. O autor ainda acres-
centa que, caso as partes não tivessem recorrido a cláusulas penais, mas sim 
a estipulações in faciendo, a conventio seria oponível com exceção de pacto, 
apesar do silêncio das fontes120.

Para além de todas as hipóteses levantadas na doutrina, o problema conti-
nua em aberto, pois não parece possível fornecer uma motivação certa para a 
exclusão da exceptio pacti.

Ressalte-se, entretanto, que a concessão da exceção contrastaria com a 
estrutura do compromissum, do qual decorre apenas a obrigação de pagar a 
multa, não a de cumprir a sentença. Como era normal entre os acordos haver 
uma obrigação de respeito à sentença, se isso fosse invocado em via de exceção, 
a própria sentença acabaria sendo vinculativa.

118 F.P. Casavola, La conventio nel compromissum, in Labeo, V (1959), 236 ss. Trata-se 
de uma Leitura da obra de Talamanca, Ricerche, cit.

119 Op. cit., p. 243.
120 Op. cit., pp. 241 s.
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Abstract [Ita]

Il tema affrontato in questo articolo, che rappresenta un capitolo di una più 
ampia ricerca, è quello del compromissum aribitri, in particolare sotto il profilo 
di quelli che sono i due aspetti che si presentano più problematici. Tenendo 
conto dei risultati raggiunti dalla dottrina moderna, segnata profondamente 
dalle opere di due grandi studiosi, Giorgio La Pira e Mario Talamanca, si ana-
lizza, da un lato, il rapporto fra l’accordo delle parti (conventio) e le stipulazioni 
con le quali le stesse parti si promettevano reciprocamente una somma per 
il caso in cui l’una o l’altra non avesse rispettato quanto convenuto, dall’altro, 
la questione del diniego dell’exceptio pacti alla parte convenuta in giudizio 
nonostante il compromesso.

Parole chiave: arbitratus; compromissum; conventio; exceptio pacti; diritto 
romano.

Abstract [Eng]

The theme addressed in this article, which represents a chapter of a wider 
research, is that of the compromissum aribitri, particularly in terms of what are 
the two most problematic aspects. Taking into account the results achieved by 
modern doctrine, deeply marked by the works of two great academics, Giorgio 
La Pira and Mario Talamanca, it analyzes, on the one hand, the relationship 
between the agreement of the parties (conventio) and the stipulations whereby 
the same parties promised each other a sum for the case in which one or the 
other had not respected what had been agreed, on the other hand, the question 
of the refusal of the exceptio pacti to the defendant despite the compromise.

Keywords: arbitratus; compromissum; conventio; exceptio pacti; Roman law.


