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Liberdade de contratar 
e os contratos inominados no direito romano

Alessandro Hirata

Sumário: 1. Introdução. – 2. Liberdade contratual no direito romano. – 3. O contrato 
para salvar vidas no Digesto. – 4. Conclusões.

1. Introdução1

A autonomia privada é o princípio do direito privado moderno segundo o 
qual um sujeito, em uma sociedade livre, pode construir a sua vontade, ex-
teriorizá-la e agir conforme seu conteúdo. Dentro dessa autonomia privada 
está incluída a chamada liberdade de contratar, com a qual um indivíduo é 
concedido o direito de concluir qualquer contrato. As partes podem concor-
dar que algumas regras jurídicas não sejam aplicadas, mas sejam utilizadas 
outras estabelecidas no contrato. Neste caso, podemos falar, por um lado, da 
liberdade de celebrar o contrato (Abschlussfreiheit), do outro, da liberdade 
de determinar o conteúdo do contrato (Inhaltsfreiheit).

A liberdade contratual, como atualmente definida, não existia no direito 
romano. No direito romano das obrigações existia um certo Typenzwang, ou 
seja, uma tipicidade: a priori, as partes não poderiam celebrar contratos para 
os quais não tivesse sido concedida uma actio. Entretanto, pode-se dizer que, 
na prática, essa limitação da tipicidade poderia ser contornada.

Em um contrato para salvar vidas, por exemplo, uma pessoa recebe algo 
de outra pessoa ou compromete-se com ela, porque aquela salvou a segunda 
com alguma violência. Este contrato inominado é um bom exemplo de como 
os juristas romanos tratavam da questão da liberdade contratual.

* Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo (1997-2001), Doutorado em Direito 
pela Ludwig-Maximilians-Universität München (2003-2007) e Livre-docente em Direito roma-
no pela Universidade de São Paulo (2008). Foi Professor Assistente junto ao Leopold- Wenger-
Institut da Ludwig-Maximilians-Universität München (Alemanha). Desde 2008 é Professor 
Associado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Coorde-
nador de pesquisa em direito da Unimes – Universidade Metropolitana de Santos. Secretário 
Municipal de Justiça de Ribeirão Preto.
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2. Liberdade contratual no direito romano

Atualmente, toda pessoa tem basicamente o poder, quando se trata de 
aplicar exclusivamente o direito privado, de moldar suas relações com outras 
pessoas de acordo com sua vontade. O ordenamento jurídico deixa espaço 
para a vontade das partes. Mas quando se trata de direito público, porém, 
aplicam-se normas diversas, evidentemente.

O ius publicum carece da chamada autonomia privada, que caracteriza o 
direito privado e, ao mesmo tempo, o separa do direito público. Se esta au-
tonomia fosse eliminada pelo direito privado, não só seria seu fundamento 
removido, mas isso iria abolir o próprio direito privado.

A autonomia privada ilimitada, entretanto, obviamente não existe. O legis-
lador deve colocar os limites e gerir os direitos de cada um para salvaguardar 
os interesses de todos, que é o bem comum. Ao fazer isso, a eficácia de certas 
opiniões da maioria também deve ser assegurada. Dado que muitas vezes dife-
rem de forma não marginal, podemos perceber, através da trajetória histórica 
e de estado para estado, diferenças consideráveis – também na limitação da 
autonomia privada.

Da autonomia privada em geral, pode-se isolar a chamada liberdade de 
contratar1, o tema central desta contribuição. Por meio da liberdade contratual, 
primeiro é concedido ao indivíduo o direito de concluir um contrato “arbi-
trário”. Um tal contrato tem a vantagem de poder ser celebrado sem maiores 
conhecimentos detalhados das regras jurídicas. As partes concordam com base 
em uma razão comum. A lei só intervém no momento da obrigatoriedade de 
execução dos serviços da forma acordada.

A liberdade contratual inclui a livre escolha da contraparte, da forma e do 
conteúdo do contrato. Podemos, portanto, falar por um lado da liberdade de 
conclusão e, por outro, da liberdade do conteúdo do contrato2.

Se olharmos para o direito romano à luz desses conceitos, essa liberdade 
na esfera contratual não foi concedida a todos, como é o caso hoje. As pessoas 
plenamente capazes de agir eram numericamente mais baixas do que hoje3. 

1 Sobre a análise histórica da liberdade contratual, veja-se, entre outros, W. Scherrer, 
Die geschichtliche Entwicklung des Prinzips der Vertragsfreiheit, Basel 1948, pp. 7 ss., Th. 
Mayer-Maly, Privatautonomie und Vertragsethik im Digestenrecht, in Iura 6 (1955), pp. 
128 ss., e M. Artner, Agere praescriptis verbis: atypische Geschäftsinhalte und klassisches 
Formularverfahren, Berlin 2002, pp. 11 ss. Cfr. também A. Burdese, I contratti innominati 
in Derecho romano de obligaciones (Studi in onore di Murga Gener), Madrid 1994, pp. 63 ss., 
L. Zhang, Contratti innominati nel diritto romano – Impostazioni di Labeone e di Aristone, 
Milano 2007, pp. 1 ss., e (com bibliografia detalhada) E. Sciandrello, Studi sul contratto 
estimatorio e sulla permuta nel diritto romano, Trento 2011, pp. 3 ss.

2 Cfr. M. Kaser, Das römische Privatrecht I. Das altrömische, das vorklassische und klas-
sische Recht, München 19712, p. 477, M. Artner, Agere praescriptis verbis, cit., pp. 11 ss., L. 
Zhang, Contratti innominati, cit., pp. 1 ss., e E. Sciandrello, Studi sul contratto estimatorio, 
cit., pp. 3 ss. 

3 Cfr. M. Kaser-R. Knütel, Römisches Privatrecht, München 200518, pp. 102 ss.
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Pode-se falar de uma liberdade da celebração do contrato apenas no caso de 
um pater familias totalmente capaz de agir4.

No que diz respeito à liberdade de determinar o conteúdo do contrato, a 
referida tipicidade existia no direito romano das obrigações: as partes basi-
camente não podiam celebrar contratos para os quais uma ação5 não estava 
prevista. A partir disso, pode-se deduzir que no direito romano clássico não 
havia liberdade contratual semelhante à conhecida no direito moderno, por 
exemplo, o alemão. Isso, no entanto, não é totalmente correto. 

Embora o conceito contemporâneo de liberdade contratual fosse desconhe-
cido no direito romano clássico, pode-se afirmar que o Typenzwang poderia, 
na prática, ser superado sem maiores problemas. A primeira possibilidade era 
o uso de uma stipulatio, que não tinha um conteúdo específico e com a qual 
basicamente tudo podia ser prometido6. 

Nesse período, o poder dos magistrados de outorgar uma ação (actio in 
factum) para um determinado7 caso também foi determinante para uma certa 
“liberdade contratual”, para cuja concessão o caráter sinalagmático do negócio 
foi provavelmente decisivo.

Assim, os romanos tinham permissão, como no direito moderno, de grande 
liberdade para determinar o conteúdo de um contrato. Obviamente, mesmo 
assim, havia limites impostos pela ordem jurídica ou por valores morais co-
muns8. Os tribunais, por exemplo, não reconheceram a isenção contratual de 
responsabilidade pelos danos causados9.

4 Ainda no que diz respeito à liberdade de conclusão do contrato, pode-se citar o SC Vellea-
num, que proibia às mulheres de intercedere, ou seja, de vincular-se sob o perfil obrigatório a 
interesses de terceiros, e o SC Macedonianum, que vetava ao terceiro de agir contra o pai para 
obter a restituição de somas dadas em mútuo ao filho. Cfr. W. Scherrer, Die geschichtliche 
Entwicklung, cit., p. 10 s., e M. Kaser, Das römische Privatrecht, cit., p. 667 e 532. Cfr. também 
D. Medicus, Zur Geschichte des Senatus Consultum Velleianum, Köln et. al. 1957.

5 Cfr. E. Betti, Der Typenzwang bei den römischen Rechtsgeschäften und die sogenannte 
Typenfreiheit des heutigen Rechts in Festschrift L. Wenger, München 1944, p. 249, M. Kaser-  
R. Knütel, Römisches Privatrecht, cit., p. 163, e M. Artner, Agere praescriptis verbis, cit., 
p. 13 s.

6 Cfr. M. Artner, Agere praescriptis verbis, cit., pp. 13 ss., e B. Biondi, Contratto e sti-
pulatio: corso di lezioni, Milano 1953.

7 Veja-se, de modo bastante aprofundado, sobre as actiones in factum, entre outros, 
P. Gröschler, Actiones in factum. Eine Untersuchung zur Klage-Neuschöpfung im nicht-
vertraglichen Bereich, Berlin 2002, pp. 11 ss., M. Sargenti, Actio civilis in factum e actio 
praescriptis verbis in SDHI 72 (2006), pp. 229 ss., e Actio civilis in factum‘ e ‚actio praescriptis 
verbis‘ – ancora una riflessione in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca 7 (2001), 
pp. 237 ss., M. Artner, Agere praescriptis verbis, cit., pp. 34 ss., e L. Zhang, Contratti 
innominati, cit., pp. 60 ss.

8 Os romanos rejeitavam completamente, por exemplo, qualquer tipo de interferência na 
herança. Os supostos herdeiros não podiam vender sua parte, não havia contratos de herança 
em um sentido moderno ou outros acordos anteriores à sucessão. Cfr. W. Scherrer, Die 
geschichtliche Entwicklung, cit., p. 12.

9 A obrigação de cumprir o contrato ainda existia como hoje. Se uma das partes quisesse 
rescindir o contrato, havia o ressarcimento pelos danos. A obrigação bilateral não era modifi-
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Com base em tudo isso, pode-se presumir que na prática diária do direito 
romano clássico os princípios da liberdade contratual estavam presentes, mes-
mo que os romanos não tratassem esse conceito como o tratam hoje. 

Embora este fenômeno não tenha nome, os romanos construíram seus 
negócios jurídicos – e, portanto, também seus contratos – de acordo com seus 
próprios interesses econômicos. Ao conceder actiones in factum, os chamados 
contratos inominados, que não podiam ser claramente classificados numa das 
modalidades contratuais reconhecidas, mas que continham elementos deles, 
podiam ser susceptíveis de proteção processual.

Como um exemplo para esses contratos inominados, o contrato para salvar 
vidas será analisado em seguida, o que mostra uma constelação interessante 
no que diz respeito à liberdade contratual.

3. O contrato para salvar vidas no Digesto

No Digesto, estão dois livros sobre o chamado contrato para salvar vidas. 
O primeiro desses fragmentos vem do quinto livro das Sententiae de Paulo e 
está contido no título «de donationibus»:

Paul. 5 sent. D: 39, 5, 34, 110: Si quis aliquem a latrunculis vel hostibus eripuit et 
aliquid pro eo ab ipso accipiat, haec donatio inrevocabilis est: non merces eximii la-
boris appellanda est, quod contemplatione salutis certo modo aestimari non placuit.

Paulo argumenta que no caso em que um sujeito recebe algo para ter 
libertado outro de ladrões ou inimigos, se tem uma doação irrevogável. Ou 
seja, assim, não pode ser visto como uma recompensa por uma prestação 
excepcional, uma vez que não é possível definir um valor específico para o 
salvamento da vida.

É evidente que Paulo reconhece aqui a eficácia de um contrato para o sal-
vamento de vida. Ele considera lícito que um sujeito pague algo – pouco ou 
muito – a outro, caso este o tenha libertado de um perigo. Do caso descrito 
por Paulo, provavelmente também se pode deduzir o momento11 em que a 
questão foi levantada. Na verdade, acontece que aquele que salvou outro já 
recebeu algo. Enquanto este acordo for válido, o doador não pode solicitá-lo 
de volta.

cável, além de vinculante e semelhante a uma lei. Mesmo se uma das partes não cumprisse, a 
outra não poderia facilmente mudar ou desistir de sua prestação, mesmo que isso fosse muito 
oneroso para ela. Cfr. W. Scherrer, Die geschichtliche Entwicklung, cit., p. 13 s.

10 Em verdade, trata-se de uma dupla “tradição” deste texto das Sententiae de Paulo, PS 5, 
11, 6: “Ei, qui aliquem a latruculis vel hostibus eripuit,in infinitum donare non prohibetur (si 
tamen donatio et non merces eximii laboris appellanda est), quia contemplationem salutis certo 
modo aestimari non placuit”.

11 Cfr. O. Kahn, Der Nothilfevertrag im römischen Recht, Botha’s Hill 1977, p. 5 s.
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Além disso, trata-se – conforme relatado no texto – de uma donatio irre-
vocabilis. Mais do que o quadro de uma doação ordinária, o jurista destaca 
a impossibilidade de revogar a doação12. Pode-se entender que, Paulo está 
lidando aqui com uma doação porque é um ato de liberalidade13. Além disso, 
não é possível, como escreveu Paulo, determinar um valor para salvar vidas. 
Por isso não fala de contrato de troca, mas sim de doação14. No entanto, o ca-
ráter contratual do contrato de salvamento de vidas pode ser visto: o doador 
prometeu algo a outro – e neste texto do Digesto também já o deu – porque 
este salvou sua vida (ou para salvar sua vida).

Ainda deve ser notado que no contexto desta passagem também deve ter 
em mente a lex Cincia de donis et muneribus15. Se quisermos classificar o 
contrato para salvar vidas como uma doação, devemos considerar a possibi-
lidade da exceptio legis Cinciae no caso de doação exagerada16, ou seja, com 
valor muito alto.

O segundo fragmento do Digesto relativo a este contrato sem nome foi 
retirado do décimo primeiro livro dos comentários sobre o Edito de Ulpiano:

Ulp. 11 ad ed. D. 4, 2, 9, 1: Animadvertendum autem, quod praetor hoc edicto 
generaliter et in rem loquitur nec adicit a quo gestum: et ideo sive singularis sit 
persona, quae metum intulit, vel populus vel curia vel collegium vel corpus, huic 
edicto locus erit. Sed licet vim factam a quocumque praetor complectatur, eleganter 
tamen Pomponius ait, si quo magis te de vi hostium vel latronum vel populi tuerer 
vel liberarem, aliquid a te accepero vel te obligavero, non debere me hoc edicto 
teneri, nisi ipse hanc tibi vim summisi: ceterum si alienus sum a vi, teneri me non 
debere, ego enim operae potius meae mercedem accepisse videor.

Ulpiano cita aqui a opinião de Pomponio e concorda com o jurista. O caso é 
o seguinte: um sujeito recebe algo ou obriga o outro, porque o primeiro salvou 
o segundo de uma violência. Esta violência tinha sido causada por um inimigo, 
um ladrão ou por pessoas em geral. De acordo com Pomponio, o edito não 

12 Cfr. O. Kahn, Der Nothilfevertrag, cit., p. 4.
13 M. Kaser, Das römische Privatrecht, cit., p. 601.
14 Diversamente O. Behrends, Recensione O. Kahn, Der Nothilfevertrag im römischen 

Recht, in SZ 96 (1979), p. 356. O Estudioso argumenta que o contrato de salvamento tem um 
elemento (caráter) de troca. Além disso, como acredita O. Behrends, Recensione O. Kahn, 
cit., p. 356, o texto quase não contém elementos que indicam “einen Lohn für außerordentliche 
Mühe” (“um prêmio por empenhos excepcionais”).

15 A lex Cincia de donis et muneribus era um plebiscito de 204 a.C., que proibia doações 
acima de um certo valor, a nós desconhecido. Cfr. M. Kaser, Das römische Privatrecht, cit., 
pp. 602 ss. Veja-se, também, F. Casavola, Lex Cincia: contributo alla storia delle origini della 
donazione romana, Napoli 1960.

16 Em PS 5, 11, 6 lê-se que se pode “in infinitum donare”. Obviamente, isso não é pre-
tendido no sentido da lex Cincia de donis et muneribus. Por outro lado, no entanto, pode ser 
combinado com a lex Cincia sem algum problema: a doação permanece válida ainda que acima 
do valor determinado pela lex se não for usada a exceptio legis Cinciae. Essa é eficaz segundo 
o ius civile. Cfr. também M. Kaser, Das römische Privatrecht, cit., p. 603.
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deve ser aplicado a tal situação. Em outras palavras, o negócio aqui descrito é 
válido porque não se enquadra na proibição do edito17.

O título 4,2 do Digesto trata do tema do metus, ou seja, do medo, do temor, 
da ameaça. Os numerosos fragmentos do décimo primeiro livro de comentá-
rios sobre o edito de Ulpiano iniciam-se com a famosa citação: «quod metus 
causa gestum erit». É evidente que a questão central sobre um possível con-
trato para salvar vidas em Ulp. 11 ad ed D. 4, 2, 9, 1 deve ser sobre a validade 
de tal acordo. Ulpiano e Pomponio se perguntam se a promessa ou doação de 
qualquer pessoa que é salva pode ter sido criada sob uma espécie de metus. 
Nesse caso, o contrato seria proibido pelo edital. A solução de Pomponio (e 
também de Ulpiano, que cita sua opinião) é, contudo, muito clara: o edito não 
se aplica aqui, porque ao negócio não é caracterizado por metus.

Considerável também a última sentença do fragmento: ego enim operae 
potius meae mercedem accepisse videor. Aqui é explicado (não está claro se 
de Pomponio ou Ulpiano) que aquele que salvou o outro recebe algo por 
seu serviço. Portanto, neste caso, podemos pensar em uma concebível locatio 
conductio operarum18: o contrato para o resgate de uma pessoa funcionaria 
de forma semelhante a uma locatio conductio operarum (ou a um contrato de 
trabalho), visto que aquele que foi salvo pagou alguma coisa para o salvamen-
to de sua vida (ou seja, serviço). Por outro lado, não se pode considerar que 
tenha sido visto desta forma também pelos juristas romanos. Aqui, como no 
caso anterior, é uma questão, se houver, de um contrato inominado19.

Sem dúvida, porém, mesmo neste caso, é reconhecida a eficácia deste 
contrato para o salvamento de vidas. Ulpiano e Pomponio consideram estar 
vinculado aquele que prometeu algo a outro para salvar sua vida20. Desse 
modo, portanto, o problema aqui não é o pedido de restituição, mas sim, o 
tema central deste fragmento é o metus.

4. Conclusões

Embora devamos partir da tipicidade no direito romano das obrigações, 
é, portanto, claro como a prática jurídica da época ele estava em posição de 
contorná-la. Com a concessão, por exemplo, de actiones in factum, também 
foi possível atuar com base em um contrato inominado, como o de salvamento 
de vida.

17 Essa provavelmente era a solução dominante, ou pelo menos largamente defendida, e, 
por isso, Ulpiano deveria destacar a sua opinião (e de Pomponio) para defendê-la e contrario. 
Cfr. O. Behrends, Recensione O. Kahn, cit., p. 356.

18 O. Behrends, Recensione O. Kahn, cit., p. 356, fala de uma locatio conductio operarum, 
mas no contexto de D. 39, 5, 34, 1. Contudo, o texto não oferece qualquer apoio a tal hipótese. 
Diversamente, contudo, no trecho de Ulpiano, mesmo não sendo a única possibilidade.

19 Cfr. M. Kaser-R. K tel, Römisches Privatrecht, cit., p. 294.
20 Cfr. O. Kahn, Der Nothilfevertrag, cit., p. 5.
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Das fontes depreende-se que o contrato de salvamento de vidas contém, 
como é costume nos contratos inominados, características de vários outros 
contratos. Aqui podemos identificar elementos da locatio conductio operarum 
e da doação. Nesse sentido, ele provavelmente foi também assim entendido 
pelos juristas romanos, que por este motivo reconheciam a eficácia do vínculo 
jurídico decorrente de este negócio.

Pouco clara é a relação entre o contrato para salvar vidas e a lex Cincia de 
donibus et muneribus no período clássico. A partir das fontes do contrato de 
salvamento, não surge explicitamente que as partes teriam incorrido na proi-
bição de doação excessiva. Por outro lado, parece igualmente possível que a 
exceptio legis Cinciae pudesse ser implementada para dar à pessoa salva uma 
proteção mínima, por exemplo, no caso de ela ter dado todos os seus bens. 

Assim, em suma, vale ressaltar que o contrato de salvamento de vida no 
direito romano é um bom exemplo para melhor entender como se tratava da 
liberdade contratual e dos contratos inominados no direito romano.
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Abstract [Ita]

La libertà contrattuale, come è attualmente definita, non era nota nel di-
ritto romano. Nel diritto romano delle obbligazioni esisteva il cosiddetto nu-
merus clausus: le parti non potevano celebrare contratti diversi da quelli in 
cui era prevista una actio. D’altra parte, si può vedere che questa limitazione 
del numerus clausus potrebbe essere allontanata senza problemi dalla pratica 
giuridica. Nel contratto per salvare la vita di una persona, un individuo riceve 
qualcosa o diventa creditore di un altro, per averlo salvato di una violenza. 
Inoltre, un tale contratto è un buon esempio di come i romani hanno affron-
tato la libertà di contratto.

Parole chiave: libertà contrattuale; autonomia della volontà; contratto per sal-
vare la vita; contratti innominati; diritto romano.

Abstract [Eng]

Freedom of contract, as defined today, wasn’t known in Roman Law. The 
Roman Law of obligations was determined by the so-called numerus clausus: 
in general, the parties were not allowed to conclude contracts other than those 
for which an actio was provided. On the other hand, this limitation could be 
circumvented with relative ease in legal practice. In the contract to save the 
life of someone, an individual receives something from another, for saving or 
having saved the latter from a violent, potentially lethal threat. This kind of 
contract serves as a good example of how the Roman jurists dealt with free-
dom of contract.

Keywords: freedom of contract; private autonomy; life saving contract; innomi-
nate contracts; Roman Law.


