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Notas sobre atipicidade contratual romana:  
o caso do commodatum

Leandro C. Ruggiero

Sommario: 1. Introdução. – 2. A superação da tipicidade contratual. – 3. Conclusões.

1. Introdução

Para os ordenamentos jurídicos modernos, os contratos são corolários da 
autonomia privada, que, por sua vez, se funda na liberdade de contratar e 
na liberdade contratual. A liberdade de contratar é direito fundamental que 
possibilita a escolha do indivíduo sobre contratar ou não contratar, enquanto a 
liberdade contratual é o exercício desse direito fundamental, que o permite es-
tabelecer o conteúdo contratual1. Dessa forma, a autonomia privada encontra 
limites somente naquilo vedado por lei, garantindo aos contratantes a criação 
e a supressão de diversos modelos contratuais sem que isso abale a lógica sis-
têmica. Tem-se, pois, o contrato como fonte de obrigação, intermediado pela 
vontade das partes (elemento essencial do contrato)2 que criará o conteúdo 
da relação jurídica, observados os impedimentos legais.

Porém, nem sempre foi assim. Essa autonomia era desconhecida pelo di-
reito romano, que adotou um sistema contratual tipificado. Isto é, o contrato 

1 O. Gomes, Contratos, 3ª ed., Rio de Janeiro 1971, pp. 29, e seguintes; F. Noronha, O 
direito dos contratos e seus princípios fundamentais, Coimbra 1994, pp. 115 e ss.; J.S. Ribeiro, 
O problema do contrato: as cláusulas contratuais gerais e o princípio da liberdade contratual, 
Coimbra 1999, pp. 211 e ss.

2 A intermediação entre contrato e vontade para formação da obrigação é tema bastan-
te polêmico, que permite o debate em diversas situações modernas (exemplificativamente, 
K. Larenz, Die Begründung von Schuldverhältnissen durch sozialtypisches Verhalten, in 
Neue Juristische Wochenschrift, n. 51-52, 1956, pp. 1897-1900; R. Fiori, Bona Fides. For-
mazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica. Parte prima, 
in Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato, II, Napoli 2006, pp. 311-331, 
pp. 127-228). Contudo, é importante ressaltar que a importância da vontade na formação do 
contrato é reconhecida no direito romano pela famosa passagem de Sexto Pédio: nullum esse 
contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive re sive verbis fiat 
(D. 2, 14, 1, 3).
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romano precisava ser reconhecido juridicamente para que pudesse produzir os 
efeitos esperados (Gai. 3, 89) e, principalmente, para que fosse possível garan-
tir proteção (actio) aos contratantes3. Nesse sentido, caberia aos contratantes 
conhecer previamente os tipos contratuais reconhecidos juridicamente para 
que tivessem garantia de proteção dos interesses em eventual disputa. Portan-
to, percebe-se a existência de autonomia privada, já que se verifica a liberdade 
de contratar, mas com sensível limitação à liberdade contratual, uma vez que 
o conteúdo do contrato deveria ser previamente reconhecido (tipificado), sob 
pena de os interesses do contratante não serem protegidos.

Essa era a regra de direito romano: somente os contratos juridicamente 
reconhecidos seriam fontes de obrigações e, consequentemente, justificariam 
a concessão de ações às partes. Entretanto, são encontrados nas fontes pri-
márias diversos fragmentos (D. 2, 14, 7, 2; 14, 2, 10, 1; 13, 6, 5, 12; 16, 3, 1, 
8; 18, 1, 79; 19, 5, 20 pr.; 19, 5, 17, 3; 19, 2, 35, 1) nos quais pairam dúvidas 
sobre qual tipo contratual se deveria enquadrar o caso concreto, bem como 
existem outros casos em que parece haver superação da discussão em favor 
da proteção da parte adimplente, isto é, sabidamente não se trata de contra-
to típico, mas se garante proteção processual mesmo assim. Ambos os casos 
demonstram que o direito romano conviveu com os impasses decorrentes de 
um sistema contratual tipificado e não se manteve inerte a eventuais proble-
mas que ele podia acarretar, porque não se prendia a definições absolutas 
(D. 50, 17, 202).

Diante de uma contradição aparente, decorrente de um sistema tipificado 
que permitia decisões para “contratos atípicos”, optou-se por apresentar esse 
fenômeno jurídico a partir das soluções quando surgia dúvida entre a locação 
(locatio conductio) e o comodato (comodato). Esse recorte é propício a de-
monstrar as remotas tentativas de solucionar os problemas práticos impostos 
pela limitação da tipicidade contratual (Ulp. 28 ad ed. D. 13, 6, 5, 12), bem 
como a evolução da solução adotada pela casuística romana (Ulp. 28 ad ed. 
D. 19, 5, 17, 3; Inst. 3, 24).

2. A superação da tipicidade contratual

Em regra, o tipo contratual deveria resolver as questões de direito, mas, 
naqueles poucos casos em que fosse impossível ou insuficiente enquadrar o 
caso concreto em um tipo contratual, a limitação imposta pela tipicidade cria-
va problemas para o contratante satisfazer seus interesses. Por isso, é natural 
que os debates sejam tão esparsos na jurisprudência romana, quanto recor-
rentes. A dinâmica socioeconômica demandava proteções a novos interesses, 

3 Cfr. E. Betti, Der Typenzwang bei den römischen Rechtsgeschäften und die sogenann-
te Typenfreiheit des heutigen Rechts, in Festschrift L. Wenger, München 1944, pp. 249-263, 
pp. 253 e ss.
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que não poderiam ser resolvidas pela tipicidade, devendo ser solucionado de 
outras formas4. 

Neste artigo, foram selecionados alguns casos em que se buscava o enqua-
dramento típico entre dois contratos (locação e comodato) para resolver um 
impasse prático. Aparentemente, essa questão surgiu em diversos momentos. 
Em D. 13, 6, 5, 115, Ulpiano revela que a concessão da actio commodati já era 
discutida pelos Veteres6, que, inclusive, tinham dúvidas quanto aos casos. Isto 
é, ele afirma que já era antiga a discussão sobre a concessão da actio commodati 
para alguns casos que ela traria satisfação à parte, mas, por causa da tipicidade 
contratual, essa saída seria controvertida, porque as peculiaridades do caso 
prático não permitiriam esse enquadramento de modo unânime pelos juristas 
romanos. Contudo, o fragmento não fornece maiores detalhes sobre o tema.

Em seguida, no fragmento D. 13, 6, 5, 127, Ulpiano apresenta uma situa-
ção prática relativa à concessão da ação para casos em que houvesse dúvida 
quanto ao tipo contratual. Aparentemente, a possibilidade de concessão da 
actio commodati não estava relacionada exclusivamente ao enquadramento do 
tipo entre comodato e locatio conductio, como sugere o fragmento anterior, 
mas fora usado como exemplo da disputa histórica sobre a concessão da ação 
de comodato.

Na primeira parte do fragmento, Ulpiano comenta uma opinião de Labeão 
sobre o seguinte caso: rem tibi dedi, ut creditori tuo pignori dares: dedisti: non 

4 J.P. du Plessis, Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27BCE- 284CE, Leiden- 
Boston 2012, pp. 12 e ss.

5 Ulp. 28 ad ed. D. 13, 6, 5, 11. Nunc videndum, in quibus speciebus commodati actio locum 
habeat. et est apud Veteres de huiusmodi speciebus dubitatum. [= Ulp. 28 ad ed. D. 13, 6, 5, 
11. Devemos examinar agora em quais casos a actio commodati será concedida. E os veteres 
tiveram dúvidas quanto aos casos.].

6 Sobre os veteres, ver H.E. Dirksen, Beiträge zur Kunde des römischen Rechts, Leipzig 
1825, p. 164: que conclui que todos os juristas até Augusto foram enquadrados como veteres.

7 Ulp. 28 ad ed. Dig. 13.6.5.12. Rem tibi dedi, ut creditori tuo pignori dares: dedisti: non 
repigneras, ut mihi reddas. labeo ait commodati actionem locum habere, quod ego puto verum 
esse, nisi merces intervenit: tunc enim vel in factum vel ex locato conducto agendum erit. plane 
si ego pro te rem pignori dedero tua voluntate, mandati erit actio. idem labeo recte dicit, si a 
me culpa absit repignerandi, creditor autem nolit reddere pignus, competere tibi ad hoc du-
mtaxat commodati, ut tibi actiones adversus eum praestem. abesse autem culpa a me videtur, 
sive iam solvi pecuniam sive solvere sum paratus. sumptum plane litis ceteraque aequum est 
eum adgnoscere, qui commodatum accepit. [= Ulp. 28 ad ed. D. 13, 6, 5, 12. Eu dei a ti uma 
coisa para que tu desses em penhor ao teu credor. Tu [a] deu. Tu não resgatas a tua promessa 
para que tu restituas a mim. Labeão diz que, neste caso, cabe uma ação de comodato, que 
eu julgo ser verdadeiro, exceto se se acordou uma merces. Então, com efeito, é cabível uma 
ação in factum ou uma ação ex locato conducto. Claramente, se eu darei para ti uma coisa em 
penhor com tua vontade, existirá ação de mandato. O mesmo Labeão diz corretamente que, 
se a culpa se distancia de mim em resgatar a promessa, porque o credor não quis restituir o 
penhor, cabe a ti, por isso, ao menos, uma ação de comodato, que eu forneço as ações a ti contra 
ele. É afastada também a culpa de mim, se já paguei o dinheiro ou se estou preparado a pagar. 
Claramente, a despesa do litígio e quaisquer outras [despesas] são consideradas como daquele 
que aceitou o comodato].
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repigneras, ut mihi reddas, a partir disso discute sobre a ação que seria con-
cedida a “mim”. Labeão afirma que caberia uma actio commodati, sendo tal 
entendimento confirmado por Ulpiano. Contudo, Ulpiano ressalva que se fosse 
acordado que “tu” devesse uma merces, deveria seria concedido a “mim” uma 
ação locatícia ou uma actio in factum. Essa parte marca a influência labeoniana 
no pensamento de Ulpiano8, uma vez que o jurista severiano se preocupa em 
detalhar o pensamento labeoniano e na medida em que o faz ele inclui suas 
opiniões sobre o assunto. 

Se não fosse a menção à actio in factum9, a primeira parte não traria maio-
res problemas, pois se resumiria a um debate superficial entre onerosidade 
(mercedem praestare) e gratuidade (custodire) – em relação a um dever de 
restituir a coisa – em vista da existência ou não de uma merces. Ou seja, para 
solucionar a natureza jurídica do tipo contratual bastaria verificar a existência 
ou não de uma merces, seguindo, assim, o pensamento labeoniano de con-
trato. Havendo uma merces, seria uma locatio conductio; não havendo, um 
commodatum.

8 Essa influência pode ser verificada em outros fragmentos, mas, nos limitando à matéria 
contratual, a principal referência dessa influência é vista em Ulp. 11 ad ed. D. 50, 16, 19, onde 
Ulpiano cita Labeão ao tentar definir contractus. São superadas as críticas interpolacionistas, 
devendo ser considerado o texto como genuíno (cfr. A. Biscardi, Quod graeci synallagma 
vocant, in Labeo, 29, 1983, pp. 127-149, p. 128; R. Santoro, Il contratto nel pensiero di La-
beone, in AUPA, 37, 1983, pp. 48-59; A. Guarino, Letture di R. Santoro, Il contratto secondo 
Labeone (in AUPA, 37, 1983, pp. 5-289), in Labeo, 28, 1983, pp. 327 e ss.; T. Dalla Massara, 
Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica, 
Padova 2004, pp. 46 e ss.; M. Talamanca, La tipicità dei contratti romani tra ‘conventio’ e 
‘stipulatio’ fino a Labeone, in ‘Contractus’ e ‘pactum’. Tipicità e libertà negoziale nell’esperienza 
tardo-repubblicana. Atti del convegno di Diritto Romano e della presentazione della nuova 
riproduzione della ‘littera Florentina’ (Copanello, 1988), Napoli 1990, pp. 101, n. 254; M. 
Penta, La causa come elemento negoziale nel diritto romano, in Rivista della Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze, 3, marzo 2006, pp. 1-15, pp. 7 e ss.; R. Fiori, ‘Contrahere’ in 
Labeone, in Carmina Iuris. Mélanges en l’honneur de Michel Humbert, Paris 2012, pp. 313 e ss.). 
Também entendemos superado o argumento que pretende sustentar a interpolação do termo 
gestum (cfr. defendido por F. Gallo, Eredità di Labeone in materia contrattuale, in Atti del 
Seminario sulla problematica contrattuale, I, Milano 1988, pp. 42 e ss.).

9 Cfr. F. Pastori, Il comodato in diritto romano, 3ª ed., Milano 1995, p. 123, n. 17 sustenta 
que a expressão vel in factum vel seja interpolada. Incluindo essa expressão, também se consi-
dera interpolada toda a parte sobre a locatio conductio, porque a presença da merces justificaria 
a actio ex locato, mas não a ex conducto, bem como parece inexplicável a concessão da actio 
in factum (J.-H. Michel, La gratuité en droit romain, Bruxelles 1962, p. 100). Entretanto, 
R. Fiori, La definizione della ‘locatio conductio’. Giurisprudenza romana e tradizione roma-
nistica, Napoli 1999, p. 277, n. 61, defende a autenticidade do texto. Segundo ele, utilizando 
a paligenesia de Lenel (Ulp. 28 ad ed. fr. 803 e 804 LENEL) é possível constatar a concessão 
de uma actio commodati quando fosse dada uma habitatio gratuita, mas que seria mais seguro 
agir praescriptis verbis (Ulp. 28 ad ed. D. 19, 5, 17pr. Si gratuitam tibi habitationem dedero, 
an commodati agere possim? et vivianus ait posse: sed est tutius praescriptis verbis agere. [= 
(Ulp. 28 ad ed. D. 19, 5, 17pr. Se darei a ti uma habitação gratuita, então poderei agir [contra 
ti] com uma ação de comodato? E Viviano diz que se pode, mas é mais seguro agir com a [ação] 
praescriptis verbis)].
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Porém, se o caso se restringisse a discutir a tipicidade do ponto de vista da 
onerosidade, por que Ulpiano teria concedido uma actio in factum10, em clara 
alusão a uma exceção? Especula-se que o motivo seja a hipótese de falta de res-
tituição da coisa (non reddere)11, porque, nesse caso, a actio in factum poderia 
ser concedida em ambos os casos (locação ou comodato)12. Se, assim fosse, se 
estaria diante de uma outra interpretação, além da questão da onerosidade: as 
formas de proteção processual concedida à proteção do interesse das partes.

No caso do comodato, a obrigação de restituir a coisa é indissociável do 
tipo contratual (custodire). Assim, ao não restituir a coisa, o comodatário es-
taria sujeito a actio in factum que lhe condenaria a pagar o valor de mercado 
(quanti ea res est)13; ou a actio in ius concepta, cuja propositura não estaria 
vinculada à devolução da coisa, mas comportaria um juízo ex fide bona, que 
se traduziria em uma condenação por quantia, praticamente, indeterminada 
(quidquid ob eam rem dare facere oportet ex fide bona)14. Na prática, escolher 
por uma ou por outra ação traria como consequência o valor da indenização 
em razão do non reddere. 

A possibilidade de propositura de ambas as ações na hipótese de não res-
tituição da coisa é chamada por F. Pastori como «duplicidade formular», que 
surge para que, no caso concreto, os diversos critérios de responsabilidade 
(dolus, culpa e custodia) desfrutem de plena eficácia15. Isto é, ajuizando-se uma 
actio in factum, o julgador não poderá examinar o comportamento do como-
datário, limitando-se a verificar, objetivamente, o non reddere. Nesse caso, se 
estaria diante de uma responsabilidade objetiva do comodatário, que decorria 
da própria estrutura da intentio presente na action in factum. Indiretamente, 
se estaria também facilitando a proteção de seu interesse imediato (devolução 
da coisa). Por outro lado, seria verificada uma responsabilidade subjetiva do 

10 De acordo com M. Artner, Agere praescriptis verbis: atypische Geschäftsinhalte und 
klassisches Formularverfahren, Berlin 2002, p. 190, a actio in factum tem significado de agere 
praescriptis verbis, porque serviria para evitar incertezas na qualificação do negócio («Un-
sicherheiten bei der Qualifikation des tatsächlich abgeschlossenen Geschäfts zu vermeiden»). 
Entretanto, não nos parece haver qualquer obstáculo para que Ulpiano tipifique esse negócio 
jurídico como locatio conductio ou commodatum. Ao nosso ver, Ulpiano usa as ações como 
ambivalente, mas parece que nesse caso ele simplesmente se apropria da expressão mais 
usada nos casos em que não havia restituição da coisa no comodato e amplia essa regra para 
a locatio conductio.

11 Cfr. R.L.V. Sampaio, Da responsabilidade objetiva do comodatário no direito romano, 
in RFD, 104, 2009, pp. 780 e ss.

12 Sobre a duplicidade formular no comodato, ver V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto 
romano, Napoli 1949, p. 317, que usa o fragmento Ulp. 28 ad ed. D. 13, 6, 1 pr. para afirmar 
que o comodato foi tutelado, primeiramente, por uma actio in factum (ou por uma “apropriada 
cláusula edital”), que ficou mantida somente na hipótese de non reddere. A actio in ius teria sido 
concedida ao comodato tardiamente (provavelmente pelo Edito de Juliano), cfr. J.C. Moreira 
Alves, Direito Romano, 16ª ed., Rio de Janeiro 2014, pp. 229-233.

13 Cfr. F. Pastori, Il comodato in diritto romano, cit., p. XVII.
14 Cfr. ivi, p. XVIII.
15 Cfr. ivi, pp. 690 e ss.
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comodatário se ajuizada uma actio in ius, porque seriam verificados eventuais 
abusos no uso ou deterioração da coisa com base na boa-fé.

Transportando a tese de F. Pastori para o fragmento D. 13, 6, 5, 12, ques-
tiona-se se Ulpiano não estaria fazendo alusão ao mesmo fenômeno aplicado 
à locação, já que para esse tipo contratual a devolução da coisa também seria 
essencial (afastando-se, porém, da ideia de custodia do comodato, já que na 
locação a coisa é dada, principalmente, para fruição)16. Assim, poder-se-ia 
propor a actio in factum para que o locador pudesse ser restituído, imputando 
uma responsabilidade objetiva ao locatário pelo non reddere. Porém, verificada 
a merces, isto é, que se trataria de uma locatio, seria concedida também uma 
ação locatícia, cabendo ao locador escolher dentre as ações qual a melhor para 
proteger seus interesses.

Outro caso em que a locação e o comodato são contrapostos para resolver 
um problema prático diz respeito aos bois dados para fruição recíproca para 
que sejam usados pelos contratantes para realização de um serviço. Essa hipó-
tese está enunciada em D. 19, 5, 17, 317 e, se repete, em Inst. 3, 2418.

Os fragmentos tratam do mesmo assunto: a fruição recíproca de coisa dada 
para que se realize um serviço (ut opus feceret). Em ambos os excertos é dito 
que o proprietário de um boi o entrega a outrem para que ele preste um ser-
viço a outra parte e, em contrapartida, recebe da outra parte outro boi para 
que ele possa realizar outro serviço. Tem-se, então, uma troca de coisas da 

16 Em D. 16, 3, 1, 9, Ulpiano volta a relacionar a custodia em relação à locatio conductio, 
mas, no caso, em comparação ao depósito. 

17 Ulp. 28 ad ed. D. 19.5.17.3. Si, cum unum bovem haberem et vicinus unum, placuerit 
inter nos, ut per denos dies ego ei et ille mihi bovem commodaremus, ut opus faceret, et apud 
alterum bos periit, commodati non competit actio, quia non fuit gratuitum commodatum, verum 
praescriptis verbis agendum est. [ = Ulp. 28 ad ed. D. 19, 5, 17, 3. Se, visto que [eu] tivesse 
somente um boi e [meu] vizinho [tivesse] somente um [boi], nos agradasse que eu a ele e ele 
a mim, cada um por dez dias, déssemos o boi, para que [ele] realizasse [um] trabalho, e dentre 
um dos dois [um] boi tenha morrido, não cabe ao commodati [uma] ação, porque [o boi] não 
foi dado gratuitamente para o uso, mas na verdade existe [uma] praescriptis verbis agendum.]

18 Inst. 3, 24. Praeterea sicut vulgo quaerebatur, an permutatis rebus emptio et venditio 
contrahitur: ita quaeri solebat de locatione et conductione, si forte rem aliquam tibi utendam 
sive fruendam quis dederit et invicem a te aliam utendam sive fruendam acceperit. et placuit, 
non esse locationem et conductionem, sed proprium genus esse contractus. veluti si, cum unum 
quis bovem haberet et vicinus eius unum, placuerit inter eos, ut per denos dies invicem boves 
commodarent, ut opus facerent, et apud alterum bos periit: neque locati vel conducti neque 
commodati competit actio, quia non fuit gratuitum commodatum, verum praescriptis verbis 
agendum est. [ = Inst. 3, 24. [2]. Além disso, assim como se discutia vulgarmente se a compra 
e venda se contrai com a permuta de coisas, assim também se costumava indagar a respeito 
da locatio et conductio, no caso de alguém te dar uma coisa para a usares e fruíres e, por seu 
turno, receber de ti outra coisa também a usar e fruir. E, assentou-se que não há locatio et 
conductio, mas um contrato de gênero próprio, por exemplo, se alguém tivesse um boi e o seu 
vizinho, outro, e conviessem entre si comodarem-nos mutuamente de dez em dez dias para 
trabalharem; e o boi de um morresse em poder do outro, não há lugar para a ação ex locato 
ou conducto, nem de comodato, por não ter sido gratuito o comodato; mas se deve pela ação 
praescriptis verbis.]
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mesma espécie entre duas partes distintas. Em seguida, um dos bois perece 
(por motivos não revelados). 

No fragmento Ulp. 28 ad ed. D. 19, 5, 17, 3 a questão é resumida, limi-
tando-se a dizer que não caberia uma ação de comodato, porque o acordo 
não seria a título gratuito e, portanto, seria permitido agir praescriptis verbis. 
Contudo, o texto trazido no fragmento das Institutas de Justiniano é muito 
mais completo e, ainda, preserva o conteúdo da solução dada por Ulpiano. 
Por isso, a partir de agora analisaremos a questão somente a partir do texto 
contido em Inst. 3, 24, 2.

Antes de chegar à conclusão dada no texto de Ulpiano, o fragmento justi-
nianeu faz uma pequena digressão, tentando explicar os motivos da decisão. 
Inicialmente, é apresentada uma discussão doutrinária se seria possível existir 
prestações de fruição recíprocas nos contratos consensuais (emptio venditio e 
locatio conductio). Decidiu-se, então, que tratar-se-ia de um contrato de gê-
nero próprio (proprium genus esse contractus), isto é, uma convenção atípica. 
Dessa forma, não caberia nem uma actio locati ou conducti, nem tampouco 
uma actio commodati, porque para os casos de convenções atípicas onerosas 
é concedido agir com uma praescriptis verbis.

De plano, o fragmento afasta o enquadramento do caso concreto nos tipos 
contratuais da locatio conductio e do commodatum. Este afastamento causa 
estranheza, porque poder-se-ia, sem maiores complicações, justificar a existên-
cia de dois contratos de comodato distintos entre si19, de modo que a solução 
caminharia para a concessão da actio commodati para o proprietário do boi 
que houvesse perecido durante a vigência do acordo. Entretanto, a resposta 
dada no fragmento se afasta dessa solução na medida em que afirma que o 
contrato não fora gratuito (quia non fuit gratuitum commodatum). Essa afir-
mação encerra a hipótese de haver dois contratos de comodato. Por sua vez, 
a locatio conductio é rejeitada por causa de uma discussão sobre a natureza 
jurídica da contraprestação (si forte rem aliquam tibi utendam sive fruendam 
quis dederit et invicem a te aliam utendam sive fruendam acceperit), isto é, 
se a merces poderia ser algo que não pecunia numerata. Apesar de não se 
aprofundar na resposta a essa questão, o fragmento deixa claro que a dação de 
coisas reciprocamente para fruição não se enquadraria no tipo contratual da 
locatio conductio, reforçando o argumento de que a merces devesse ser adim-
plida somente como pecunia numerata20. Nesse caso, se explicaria a rejeição 
à aplicação do tipo contratual locatício.

19 Essa interpretação é feita por M. Artner, Agere praescriptis verbis, cit., p. 203: «Das 
Geschäft lässt sich als Verknüpfung aus zwei Leihverträgen auffassen [o negócio pode ser visto 
como uma combinação de dois contratos de empréstimo]». O autor alemão fundamenta sua 
hipótese no fragmento Paul. 5 quaest. D. 19, 5, 5, 4, onde também se discute um caso envol-
vendo dois contratos de mandato que são resolvidos por uma actio praescriptis verbis. Contudo, 
afastamos essa hipótese, porque não existe indícios suficientes para afirmar que Paulo e Ulpiano 
compartilhavam a mesma ideia sobre a concessão dessa tutela.

20 Hipótese bastante aceita na communis opinio é que o pretium e a merces só poderiam 
ser adimplidas em pecunia numerata (cfr. C. Longo, Sulla natura della ‘merces’ nella ‘locatio- 



242 Leandro C. Ruggiero

Todavia, ainda permaneceria a dúvida do porquê Ulpiano se esforçaria 
para afirmar que não se trataria de um contrato gratuito e, com isso, afastar a 
aplicação do comodato.

A expressão quia non fuit gratuitum é o salto lógico (necessário) que Ulpia-
no dá para usar o conceito de contrato aristoniano, porque o jurista severiano 
entende que o proveito oneroso recíproco entre as partes seja o fundamento 
econômico que faz nascer a causa aristoniana21, de modo que somente as-
sim seria possível atribuir o agere praescriptis verbis. Em complementação, 
é curioso notar que ao considerar ambas as partes credoras e devedoras de 
obrigações idênticas, Ulpiano deliberadamente se esquiva do conceito labeo-
niano, porque a figura negocial deixa de corresponder a qualquer figura típi-
ca: a locatio conductio e a emptio venditio (onerosas), porque desconfigura os 
pressupostos definidores da merces ou do pretium; o commodatum (gratuito), 
porque considera outra natureza contratual.

Outro ponto importante diz respeito à tentativa de aproximar essa conven-
ção atípica de outros contratos típicos (an permutatis rebus emptio et venditio 
contrahitur: ita quaeri solebat de locatione et conductione). Esse esforço não 
parece que é somente para justificar a concessão da tutela processual, já que 
a praescriptis verbis não dependia de qualquer correspondência com outra 
ação típica para que fosse concedida. Nesse caso, os contratos típicos (emptio 
venditio, locatio conductio e comodato) são mencionados, porque a regra de 
identidade entre tipicidade contratual e processual ainda era essencial para 
a ideia processual romana, assim, busca-se a todo momento justificar a con-
cessão subsidiária da praescriptis verbis ao se constatar a natureza onerosa 
da prestação (do ut des, ut opera faceret). Esse caminho lógico parece recor-
rer ao conceito de contrato aristoniano, o qual pressupõe uma causa22 e um 
synallagma, aonde a prestação recíproca e onerosa de uma relação negocial 
ainda desprovida de tutela oficial só poderia ser tutelada caso lhe fosse confe-
rido status de contrato, que, estando desprovido de uma tutela típica, deveria 
se socorrer também em uma tutela atípica.

Ainda sobre a discussão das convenções atípicas, o caso dos bois dados 
para fruição recíproca é um exemplo bastante interessante, porque a tu-
tela processual é conferida mesmo após o adimplemento das prestações 
por ambas as partes (et apud alterum bos periit). Isso rompe com a ideia 
propagada pela doutrina que a agere praescriptis verbis seria concedida, 
exclusivamente, para obrigar o cumprimento do facere ou para restituir a da- 

conductio’, in Études de droit romain dédiées à Mélanges P. F. Girard, II, Paris 1942, pp. 105 
e ss.)

21 Cfr. J. Paricio, Una historia del contrato en la jurisprudencia romana, in Seminario 
en homenaje a Raimondo Santoro, Palermo 2010, p. 99, as convenções atípicas aristonianas, 
excluiriam os negócios gratuitos (D. 19, 5, 16, 1). 

22 Cfr. T. Dalla Massara, Sul ‘responsum’ di Aristone in D. 2.14.2 (Ulp. 4 ad ed.): l’ela-
borazione del concetto di causa del contratto, in Le dottrine del contratto nella giurisprudenza 
romana, Padova 2006, pp. 333 e ss.
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tio23, porque nesse caso ela é concedida para perseguir outro interesse (re-
paração do dano). Ou ao menos assim teria sido para Ulpiano. Nesse ponto, 
a agere praescriptis verbis é usada no mesmo sentido do caso anterior Ulp. 
28 ad ed. D. 13, 6, 5, 12, uma vez que a tutela atípica é concedida por sua 
capacidade de perseguir o melhor interesse para as partes em juízo, no caso 
o ressarcimento do dano.

Por outro lado, a omissão que há sobre a causa do perecimento da coisa 
(apud alterum bos periit) nos impede de tecer maiores elucubrações sobre os 
limites da responsabilidade civil adotada no caso proposto, mas imaginamos 
que exista um dever de guarda bastante elevado durante a fruição da coisa, 
que excede, inclusive, a responsabilidade esperada no contrato de compra e 
venda ou de locação24. A forma como o texto trata o perecimento da coisa difere 
bastante de outros casos. Por isso, não seria impróprio reconhecer neste caso 
a mesma regra sustentada por Ulpiano em Ulp. 29 ad Sab. D. 50, 17, 2325. Ou 
seja, trata-se de hipótese de perecimento da coisa por culpa ou dolo, excluído, 
portanto, os casos de força maior.

Nos distanciando do texto latino, poderíamos imaginar que Ulpiano tenha 
preferido o uso de uma praescriptis verbis a fim de evitar uma actio de dolo 
(fosse pelo caráter subsidiário da medida, fosse pelo resultado indesejado para 
a parte devedora). Se essa hipótese se mostrasse verdadeira, poderíamos ima-
ginar que Ulpiano enquadrou o caso dos bois dados em fruição recíproca como 
uma convenção atípica justamente pensando em agravar a responsabilidade 
de uma das partes e, portanto, estaríamos diante de um caso de “culpa”, que 
não teria proteção caso fosse concedida qualquer ação típica.

3. Conclusões

O sistema contratual romano baseado na tipicidade foi suficiente para solu-
cionar a maioria das questões contratuais. Contudo, não raras vezes, surgiam 

23 Cfr. J. Paricio, Una historia del contrato en la jurisprudencia romana, cit., pp. 103 e ss.
24 No silêncio da fonte primária, nos resta especular que haveria para as partes a obrigação 

de custodiar a coisa (custodia praestarem), de modo que fosse subentendido para os romanos 
uma responsabilidade que englobasse culpa, dolo e caso fortuito (cfr. sentido atribuído ao termo 
“custodiar” nas fontes romanas por F. Pastori, Il comodato in diritto romano, cit., pp. 18 e 
ss.; mesmo entendimento de R.L.V. Sampaio, Da responsabilidade objetiva do comodatário no 
direito romano, cit., pp. 790 e ss.; Id., Da responsabilidade do comodatário pelo caso fortuito ou 
de força maior. Acerca do princípio do sacrifício da coisa própria, in RFD, 103, 2008, passim; 
J.P. du Plessis, Letting and Hiring in Roman Legal Thought, cit., pp. 60 e ss.).

25 Ulp. 29 ad Sab., D. 50.17.23. Contractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt, 
quidam et dolum et culpam. Dolum tantum depositum et praecarium. Dolum et culpam, ma-
datum, commodatum, venditam, pignori acceptum, locatum, item dotis datio, tutelae, negotia 
gesta: in his quidem et diligentiam [= (Ulp. 29 ad Sab., D. 50, 17, 23. Alguns contratos exigem 
responsabilidade até o limite do dolo, outros, dolo e culpa. Somente por dolo, o depósito e o 
precário. Por dolo e culpa, o mandato, o comodato, a venda, o penhor, a locação, assim como 
a dação de dote, a tutela e a gestão de negócios, para os quais se exige também a diligência)].
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situações em que a tipicidade impedia a concessão de ações e, consequente-
mente, tornava-se suficiente para garantir a proteção dos interesses envolvi-
dos no caso concreto. Nesses casos, a jurisprudência romana não se manteve 
inerte, resolvendo cada situação de maneira casuística.

A doutrina encontra dificuldade em extrair a lógica jurídica usada pelos 
juristas romanos para superar a tipicidade, porque as decisões parecem agre-
dir a própria estrutura do esquema contratual romano. Ademais, como essas 
situações decorriam da prática legal, isto é, de modo casuístico, aumenta-se a 
dificuldade do jurista moderno interpretar a ratio decidendi, de modo que a 
interpretação parece levar a conclusões especulativas. Entretanto, a constata-
ção de diversas hipóteses de superação da tipicidade contratual, independente-
mente da saída jurídica aplicada, em diversas fases do direito romano, é indício 
suficiente para que se verifique a consciência do jurista romano em relação ao 
sistema tipificado, bem como sua preocupação em resolver satisfatoriamente 
os casos práticos que pudessem desafiar a identidade processual e material.
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Abstract [Ita]

Questo lavoro è una osservazione sull’atipicità nei contratti romani e alcune 
eccezioni cerca del caso di commodatum. Nonostante il diritto romano è stato 
fondato nei contratti tipici (numerus clausus), lo schema di tipicità poteva es-
sere superato caso per caso. Non era raro trovare situazioni in cui lo schema 
contrattuale romano era facilitato per proteggere una parte. Queste eccezioni 
indicano che la tipicità non era una regola insuperabile.

Parole chiave: diritto romano; autonomia privata; commodatum; tipicità; pro-
cedura civile romana.

Abstract [Eng]

This essay is an overview of typicity in Roman contracts and its exceptions 
concerning commodatum cases. Although the Roman Law was settled by typ-
ical contracts (numerus clausus), it could be overcome in legal practice (ca-
suistically). It was not unusual to find situations in which Roman contractual 
scheme was softened in order to protect a party. It shows that typicity was not 
an insurmountable rule.

Keywords: Roman law; private autonomy; commodatum; typicity; Roman civil 
procedure




