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Apresentação

O contrato é a figura jurídica que regula a vida privada desde os tempos 
mais remotos. Do direito romano aos dias de hoje, as relações jurídicas mais 
cotidianas são tratadas por contratos. Podemos imaginar as situações mais 
simples, como a singela troca de mercadorias, até contratos complexos, en-
volvendo valores milionários: basicamente, a estrutura é a mesma, baseada 
no acordo entre as partes.

Esse foi o tema central escolhido para o primeiro congresso internacional, 
realizado no dia 20 de junho de 2020, fruto da parceria entre a Unimes – Uni-
versidade Metropolitana de Santos e a Università degli Studi di Sassari, na 
Itália. Pesquisadores e docentes de ambas as instituições puderam debruçar- 
se sobre os mais diversos aspectos do direito contratual, analisando questões 
clássicas e históricas até problemas atuais, decorrentes da sociedade contem-
porânea.

A parceria da Unimes – Universidade Metropolitana de Santos com a 
Università degli Studi di Sassari iniciou-se com a visita e abertura do ano 
acadêmico da Profa. Rosanna Ortu, da universidade italiana, a Santos, no 
ano de 2019. Desde então diversas inciativas têm sido construídas em ambas 
as Universidades.

É desnecessário afirmar a importância das cooperações internacionais 
no âmbito acadêmico. A troca de experiências, bem como o intercâmbio de 
docentes e discentes são instrumentos fundamentais para o crescimento e 
desenvolvimento das Universidades atualmente. A elaboração de pesquisas 
comuns, com cientistas de países diversos promove a atualização e descober-
tas que impulsionam a ciência em todo mundo.

Desejamos que essa profícua parceria entre a Unimes – Universidade Me-
tropolitana de Santos e a Università degli Studi di Sassari continua a produzir 
frutos para toda a comunidade internacional.

Elaine Marcílio Santos
Pró-Reitora Acadêmica da Unimes





Introdução

Desde o direito mesopotâmico, ou seja, no período mais antigo do qual 
temos notícias no mundo ocidental, é possível identificar o fenômeno econô-
mico que chamamos de contrato1. Ou seja, já no segundo milênio antes de 
Cristo, tem-se a presença dos elementos básicos da figura contratual: acordo 
de vontades, entre partes, visando a um fim tutelado pelo direito, de caráter 
negocial. Pode-se imaginar uma situação cotidiana nesse período: Um homem 
livre na Babilônia, produtor de grãos, almejando trocar sua mercadoria por 
prata, a fim de comprar suprimentos. Nessa descrição corriqueira, apresentam-
-se, claramente, dois contratos: um entre o produtor de grãos e o comprador 
destes, e um outro na compra dos suprimentos. Assim, apesar dos babilônios 
não chamarem tais operações de contratos (nem de nenhum outro termo, pois 
não existia uma ciência do direito nessa época), esse é o termo que os roma-
nos – ou mesmo nós – daríamos a tais operações: contrato.

Aliás, também os romanos2, os quais desenvolveram de forma espetacular 
a ciência do direto, não criaram uma teoria geral que explicasse essa operação 
econômica. Isso se dá, uma vez que o direito romano era tipicamente casuís-
tico, ou seja, objetivava resolver um problema jurídico concreto. Os juristas 

1 Pode-se citar, exemplificativamente, como doutrina do direito contratual, especialmente 
para o direito brasileiro: O. Gomes, Contratos26, Rio de Janeiro 2008, C. M. Silva Pereira, 
Instituições de Direito Civil – Contratos5, 3, Rio de Janeiro 1981, F. C. Pontes de Miranda, 
Tratado de Direito Privado – Tomo XXXVIII – Direito das Obrigações: Negócios jurídicos bilate-
rais e negócios jurídicos plurilarerais³, Rio de Janeiro 1972, e C. C. de Farias – N. Rosenvald, 
Curso de Direito Civil – Contratos – Teoria Geral e Contratos em espécie5, 4, São Paulo 2015. 
Fundamental a obra de E. Roppo, Il contratto, trad. port. A. Coimbra e M. Januário C. Gomes, 
O contrato, Coimbra 1988, e Trattato di diritto privato. Il Contratto, Milano 2001. Também na 
literatura italiana, é fundamental a obra de C. M. Bianca, Diritto civile – vol. III – Il contra-
to³, Milano 2019, e de R. Sacco – G. De Nova, Il Contratto4, Torino 2016. Interessante citar, 
ainda, a exposição acerca da economia dos contratos feita por R. Sztajn – D. Zylbersztajn 
– P. F. Azevedo, Economia dos contratos in R. Sztajn – D. Zylbersztajn (org.), Direito e 
Economia. Análise Econômica do Direito e das Organizações, Rio de Janeiro 2005, pp. 102-136.

2 Cfr. M. Kaser, Das römische Privatrecht I – Das altrömische, das vorklassische und 
klassische Recht2, München 1971.
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romanos não estavam preocupados em criar teorias, ou uma teoria para os 
contratos, mas sim em oferecer a melhor solução jurídica para os casos práticos 
em que eram confrontados.

Desse modo, o termo contractus e o verbo contrahere eram utilizados de 
modo não técnico, para toda fatispécie que gerasse deveres. Assim, apesar de 
termos recepcionado tais termos no direito moderno – inclusive no direito 
brasileiro – não os utilizamos como os romanos.

Mas é correto afirmar que as bases do direito contratual moderno se en-
contram nos ensinamentos do direito romano. Apesar de não podermos dizer 
que o direito romano clássico conhecia a chamada liberdade de contratar, 
reflexo da autonomia privada, na prática os efeitos eram iguais. Há tipicidade 
tanto do direito das obrigações quanto dos direitos reais, ou seja, os contratos 
previstos são numerus clausus: as partes podem apenas fazer uso dos contratos 
já previstos, não podendo criar novos tipos contratuais.

Entretanto, na prática, isso era facilmente contornável já no direito romano. 
O acordo de vontades entre as partes, mesmo sendo o contrato inominado, ou 
seja, não previsto pelo direito romano, era protegido e tutelado pelo direito. As 
partes recebiam ações – tal qual as atuais ações judiciais para tutela de direitos 
garantidos pelo Estado aos cidadãos – do pretor para ter os seus direitos pro-
tegidos. Apesar da aparente limitação da autonomia da vontade por meio da 
tipicidade dos contratos, o direito romano, na verdade, consagrava a liberdade 
de contratar como nós a conhecemos: as partes poderiam celebrar qualquer 
tipo de negócio que não fosse proibido em lei. 

Desse modo, temos – já no direito romano – o principal motor do direito 
contratual: a liberdade de contratar. Tal princípio, elevado posteriormente – 
pelo Código Civil alemão no final do século XIX – à posição de mais impor-
tante princípio de todo o direito civil, é fundamental no desenvolvimento e 
na atuação do direito contratual. Sendo este mais ou menos limitado, mais 
ou menos incentivado, o direito flexibiliza ou enrijece o reconhecimento de 
operações econômicas cotidianas que são comumente chamadas de contratos. 

O contrato, que no direito contemporâneo pode ser definido de diversos 
modos3, tem como estrutura basilar a mesma conhecida desde os tempos mais 
remotos: as partes se encontram, com seus interesses contrapostos e decidem 
obrigar-se reciprocamente. A singeleza desse negócio jurídico esconde a sua 
importância para a humanidade. A segurança jurídica quanto ao cumprimento 
desses acordos é fundamental para o desenvolvimento econômico, do contrá-
rio os excedentes de produção não seriam negociados e a especialização seria 
impossível: ou seja, todos teriam de ser capazes de produzir os bens que con-
somem. Daí a importância de garantia de eficácia a esses acordos. 

3 Por exemplo, a brilhante definição de E. Roppo, Il contrato, trad. port. A. Coimbra e 
M. J. C. Gomes, O contrato, São Paulo 2009, p. 13, que entende ser o contrato a veste jurídica 
de uma operação econômica. Tal conceito pode, muito provavelmente, ser aplicado nos mais 
diversos períodos históricos conhecidos.
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Por conseguinte, o famoso brocardo “pacta sunt servanda”, criado pelo 
direito canônico no século XI4, consagra a necessidade desses acordos, os 
contratos, serem respeitados pelas suas partes e pela sociedade. Tal princípio 
continua sempre atual, especialmente em períodos em que se enfrenta a ju-
dicialização das relações privadas e a consequente interferência judicial nos 
contratos5. É preciso que os contratos continuem a serem respeitados, a fim 
de que o sistema jurídico produza melhor seus resultados.

Ainda, no direito contemporâneo, podem ser encontrados temas dos mais 
diversos e interessantes do direito contratual.

Por exemplo, as chamadas relações contratuais fáticas. Um contrato, como 
qualquer jurista sabe, aperfeiçoa-se quando duas pessoas declaram uma à 
outra sua vontade direcionada à ocorrência de efeitos jurídicos. A declaração, 
logicamente, não precisa ser “expressa”, ela pode acontecer por meio do dito 
“comportamento concludente”. Ou seja, um comportamento que, segundo 
o entendimento geral ou do “destinatário da declaração”, permite concluir a 
respectiva vontade do agente com relação aos efeitos jurídicos ou a sua vontade 
negocial. Para que tal ato seja considerado uma “declaração”, é necessário que 
o seu destinatário possa, de algum modo, tomá-la em conhecimento.

Já se disse que o exercício da atividade de transporte, tomado como com-
portamento concludente, torna reconhecível a todos a vontade do empresário 
de celebrar contratos de transporte com qualquer pessoa. Até aqui, ainda pode 
funcionar. Mas onde está o comportamento do passageiro que possa ser con-
siderado como “aceitação” da “oferta de contrato”? Até que ele não se faça, 
de alguma forma, presente ao cobrador, que é o representante da empresa 
de transporte, não se pode considerar seu comportamento – subir no bonde 
e permanecer ali até chegar ao seu ponto –, de forma alguma, como tendo 
“valor de declaração”.

A moderna economia tráfica, característica da sociedade de massa, impõe 
ao direito privado novas situações cotidianas que necessitam de tratamento. 
Típicas do modelo econômico prevalecente após a Segunda Guerra Mundial, 
surgem as chamadas relações contratuais fáticas, uma dessas novas figuras 
jurídicas, dentro do direito contratual. 

A disciplina das relações contratuais de fato teve maior desenvolvimento na 
doutrina alemã, que cunhou o termo faktische Vertragsverhältnisse, ou seja, 
relações contratuais fáticas6. Por conseguinte, diversas controvérsias surgiram 
entre os autores, principalmente no tocante à natureza jurídica dessa figura. 

4 Cfr. P. Landau, Pacta sunt servanda. Zu den kanonistischen Grundlagen der Privatauto-
nomie in M. Ascheri (org.), „Ins Wasser geworfen und Ozeane durchquert“. Festschrift für 
Knut Wolfgang Nörr. Köln 2003, pp. 457–474.

5 Cfr. O. L. Rodrigues Jr., Estatuto epistemológico do Direito civil contemporâneo na 
tradição de civil law em face do neoconstitucionalismo e dos princípios, in O Direito CXLIII 
(2011), II, pp. 43-66.

6 Cfr. A. Hirata, Relações Contratuais Fáticas (fakstische Vertragsverhältnisse), Tese (Pro-
fessor Titular) – Faculdade de Direito da USP, São Paulo 2011.
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Divergem, assim, os autores, precipuamente, se tal figura jurídica constitui ou 
não um contrato. Como veremos posteriormente, não há qualquer consenso 
na doutrina, não impedindo, entretanto, seu tratamento obrigacional. 

Encontramos essa figura jurídica nos transportes coletivos, nas máquinas 
de refrigerante e alimentos, nos sistemas de auto-serviço.

G. Haupt7 desenvolveu a tese segundo a qual existem relações contratuais 
que se perfazem não por meio da celebração de um contrato, mas sim em 
virtude de uma situação puramente fática. Dever-se-ia admitir tal situação 
sempre que a relação entre as partes não se dá por meio de declarações de 
vontade coincidentes: essa relação é determinada, por exemplo, por meio 
de tarifa. Ainda segundo Haupt, em tais casos o conceito de contrato não é 
satisfeito, uma vez que não se teria aqui nada para acordar. Como exemplo, 
o autor apresenta o caso da utilização de um bonde: não é necessária a con-
clusão de um contrato, uma vez que o feixe de direitos e deveres relacionados 
é gerado pela entrada do passageiro no bonde e da sua utilização segundo 
as normas vigentes. Tais direitos e deveres não podem ser modificados pela 
vontade das partes, que são unidas nessa relação, independentemente da 
vontade delas. 

Tal teoria foi aprofundada pela tese de K. Larenz8 sobre o comportamento 
social típico, sustentada pelo autor até a sexta edição de seu Lehrbuch (Allge-
meiner Teil). Segundo essa primeira teoria de K. Larenz, a vontade do usuário 
é voltada para o resultado de fato e não para o fundamento do efeito jurídico. 
Assim, ele age de modo “social típico”, mas não declara absolutamente nada. 

Os contratos, como afirma E. Roppo9, podem ser definidos como resultan-
tes do encontro ou da fusão da vontade das partes, sendo que a proposta e a 
aceitação de um contrato são manifestações de vontade. Essa vontade, como 
se sabe, precisa ser externada, seja ela declarada ou apenas manifestada, para 
que tenha relevância jurídica.

Entretanto, podemos encontrar diversos tipos de manifestação dessa vonta-
de. O mais comum, obviamente, é a linguagem, seja ela escrita ou oral. Mas a 
palavra é a apenas uma das manifestações possíveis. E. Roppo lembra que em 
certas regiões da Itália, por exemplo, o costume camponês reza que a compra e 
venda de gado apenas considera-se efetuada quando as partes apertam a mão 
de determinada maneira. Contudo, tanto a manifestação pela linguagem ou 
por gestos são casos de maneira expressa de manifestar-se.

Há outros casos em que a manifestação se dá por meio de comportamentos 
do sujeito: temos então a manifestação tácita. Isso não significa o silêncio como 
manifestação de vontade, mas sim de comportamentos inequívocos, uma série 

7 Über faktischen Vertragsverhältnisse, in Festschrift der Leipziger Juristenfakultät für Dr. 
Heinrich Siber zum 10. April 1940 II, Leipzig 1943, pp. 5 e ss.

8 Sozialtypisches Verhalten als Verpflichtungsgrund, in Deutsche Richterzeitung (1958), 
pp. 245 e ss.

9 Il contratto, cit., pp. 335-336.
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de ações que permitam revelar a vontade da parte de concluir um contrato. 
São os chamados comportamentos concludentes. 

Essa nova categoria dogmática, característica da civilização de massas, ba-
seia-se no tráfico jurídico, na existência de condutas geradoras de vínculos 
obrigacionais não enquadradas naquelas tradicionais emissões de vontade que 
se dirigem à produção de ofertas e aceitações. Em outras palavras, tais com-
portamentos referentes à utilização de bens ou serviços de massa, pelo seu 
significado social típico, levam às consequências jurídicas de uma já conhecida 
e caracterizada atuação negocial, apesar de distinta desta. 

Assim, a doutrina das relações contratuais fáticas difere sobremaneira da 
doutrina tradicional dos contratos. Enquanto que nos contratos a aparência de 
vontade e as expectativas criadas podem (e geralmente irão) sucumbir dian-
te da falta de consciência de declaração ou incapacidade do declarante, nas 
relações contratuais fáticas, pelo contrário, em virtude das necessidades de 
celeridade, segurança e outras condições do tráfico jurídico, não há relevân-
cia nos erros na declaração ou eventual incapacidade de parte (v. g., criança 
que compra refrigerante em máquina). Isso ocorre pois a tradicional doutrina 
contratual, baseada no equilibro entre “a tutela da vontade do declarante e a 
tutela da confiança do destinatário”, não é condizente às relações da sociedade 
de massa.

Desse modo, são comportamentos sociais típicos ou concludentes o ingres-
so em um ônibus, o uso efetivo ou aquisição de produto, o ato de acionar a 
máquina automática, etc. Ou seja, a pessoa que se utiliza de ônibus urbano é 
obrigada ao pagamento do preço da tarifa correspondente ao trajeto, adquirin-
do o direito de ser transportada. Não importa, portanto, se ela tinha intenção 
em emitir declaração de vontade com tal conteúdo, se tem ou não capacida-
de negocial e se conhece ou não as condições do serviço de transporte. Isso 
ocorre, pois tais processos não resultam da vontade negocial das partes, mas 
da sua valoração no tráfico como conduta social típica.

Além disso, temos outras situações às quais se aplica o regime dos contra-
tos, sem que se tenha um característico acordo de vontades dos contraentes, 
aquele presente tradicionalmente nos contratos:

a) Primeiramente, tem-se as vinculações dos chamados contratos sociais, 
sejam eles anteriores ou independentes de qualquer outro negócio jurídico. 
É a relação presente nos casos de responsabilidade pré-contratual e do trans-
porte amistoso. Desta maneira, temos o surgimento de deveres e obrigações 
resultantes de tal relação, sem a expressa ou tácita manifestação de vontade 
presente nos contratos em geral. 

b) Ademais, temos as relações obrigacionais duradouras, como aquelas pre-
sentes nas relações trabalhistas e societárias, quando emergentes de contratos 
ineficazes, visando-se aplicar a disciplina dos seus correspondentes negócios e 
a não retroatividade da ineficácia ou invalidade. Desse modo, tais contratos tra-
balhistas ou societários, mesmo que inválidos, em virtude de sua característica 
de relação a longo prazo, sua importância social e econômica e da boa fé do 
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contratante, devem ser preservados, não os eivando de vícios e preservando-os 
da aplicação da não retroatividade da ineficácia ou invalidade. Objetiva-se a 
permanência da relação, gerando deveres e obrigações típicos de um contrato, 
apesar da inicial aparente ineficácia stricto sensu da relação. 

Dessa maneira, caso haja contrato ou não, necessariamente temos o surgi-
mento de tal relação jurídica. A nosso ver, assim como aponta a doutrina alemã, 
não temos a formação de um contrato completo. Entendemos que se trata 
dessa característica relação, cujo alicerce é um comportamento concludente, 
gerando os mesmos efeitos de um contrato. 

O reconhecimento de que não se trata de um negócio jurídico, mas ainda 
assim de um ato no campo da autonomia privada, resolve várias dificuldades 
dogmáticas. Já que não há uma “declaração de vontade” no comportamento 
social típico, os “vícios de vontade” não têm qualquer importância. Os dispo-
sitivos sobre “capacidade de fato” não são imediatamente aplicáveis, mas a 
proteção do incapaz precisa também aqui ser observada.

Em suma, tem-se aqui a autonomia privada e a liberdade de contratar, como 
elementos centrais para o reconhecimento do comportamento social típico 
como causa obrigacional. Tal reconhecimento é fundamental como parte de 
um desenvolvimento capaz de permitir uma adequada apreciação de mani-
festações da moderna circulação de bens. 

Do mesmo modo, a liberdade de contratar é a peça fundamental quando 
tratamos de cláusulas gerais de contratar e contratos de adesão. Assim como 
as relações contratuais fáticas, também aqui estamos diante de um fenômeno 
da economia de massa e das transformações sofridas após a Segunda Guerra 
Mundial.

Nesse contexto, surgem os contratos de adesão10, eliminando as demoradas 
tratativas contratuais, celeridade esta essencial na economia moderna. A celeri-
dade da contratação pressupõe, para o atendimento de seus objetivos, um con-
trato já pronto, pensado de forma a se aplicar ao máximo de pessoas possível.

Os contratos de adesão são por excelência contratos em bloco, ou, como 
bem expressa a doutrina norte-americana, contracts in a take-it-or-leave-it 
basis – ou aceitam-se as cláusulas como são, ou não é celebrado o contrato.

Essa estandardização de cláusulas a um sem número de consumidores 
leva o contratante – geralmente, um consumidor – a uma situação sem saída: 
necessitado que está do produto, quer por sua real indispensabilidade, quer 
pelo induzimento a que foi levado pela publicidade, o consumidor muitas 
vezes tolera (quando não desconhece) eventuais abusos para não ficar sem o 
produto ou serviço de que precisa. 

Sem dúvida que os contratos-tipo são instrumento de racionalização do 
comércio e elemento de celeridade e eficiência do abastecimento. Em si mes-
ma, a tipificação contratual não é lesiva aos interesses dos consumidores. Mas, 

10 Cfr. E. Roppo, Il contratto, cit., pp. 126 e ss. Também sobre contrato de adesão, vide 
O. Gomes, Contrato de Adesão. Condições Gerais dos Contratos, São Paulo 1972.
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sendo um fenômeno da oferta oligopolística, redunda facilmente em resultados 
abusivos. Não é a estandardização que se mostra prejudicial, mas a assimilação 
maciça de cláusulas com vantagens indevidas para o contratante que está em 
condições de as impor.

Assim, as condições gerais dos contratos seriam todas as cláusulas pré-ela-
boradas por uma das partes para regular um número indeterminado de futuras 
relações jurídicas. Elas teriam dois destinos: ou seriam impressas, aguardando 
a assinatura da outra parte, integrandos contratos de adesão, ou integrariam 
as chamadas condutas sociais típicas ou relações contratuais de fato, como já 
vimos hoje.

De qualquer forma, as condições gerais dos contratos devem ser de co-
nhecimento do consumidor, quando não integrantes de contratos impressos. 
Deve-se buscar, por meio de tabuletas, letreiros, versos de tíquetes etc., o 
efetivo conhecimento dos termos que regerão a relação jurídica. 

Já nos contratos de adesão, uma parte deve aceitar, em bloco, as cláusulas 
estabelecidas pela outra, aderindo a uma situação contratual que encontra 
definida em todos os seus termos. O consentimento manifesta-se por simples 
adesão a conteúdo pré-estabelecido da relação jurídica. Geralmente, a parte 
que pré-estabelece unilateralmente as cláusulas é o parceiro contratual eco-
nomicamente mais forte11.

Vale lembrar, que o contrato de adesão não é uma categoria autônoma, nem 
um tipo contratual, mas, sim, uma técnica diferente de formação do contrato, 
podendo ser aplicada a inúmeras categorias contratuais. Assim, não se pode 
falar do contrato de adesão da mesma forma que se fala de locação, compra e 
venda, mandato, pois todos estes podem ser celebrados por adesão – é o que 
ocorre com frequência, respectivamente, em imobiliárias, em concessionárias 
de veículos, e com procurações ad judicia.

Ainda, apesar de termos o tradicional acordo de vontades, típico da figura 
contratual, aqui esse elemento apresenta características diversas: afinal, ele se 
dá por meio da aceitação de cláusulas preestabelecidas, que não podem ser 
alteradas pelo aceitante. Tais cláusulas foram formuladas unilateralmente, sem 
interferência da outra parte.

Consequentemente, também a liberdade de contratar aqui é diferenciada. 
Limitada, pode-se dizer. Não há liberdade em determinar-se o conteúdo do 
contrato. A liberdade do aceitante está em dizer sim ou não para a outra par-
te. Pode-se dizer, aqui, que a economia de massa, no tocante aos contratos de 
adesão, restringiu a liberdade de contratar, ou melhor dizendo, precisou assim 
o fazer, para atingir os fins econômicos necessários.

Por fim, tem-se, também a título de exemplo, mais uma figura do direito 
contratual contemporâneo a ser comentada: os chamados contratos derivativos 
tiveram papel fundamental na crise econômica mundial de 2008/2009.

11 No mesmo sentido, C. Lima Marques, Contratos no Código de defesa do consumidor: 
o novo regime das relações contratuais³, São Paulo 1998, p. 53. 
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Os contratos derivativos12 foram fundamentais para o desenvolvimento do 
capitalismo contemporâneo, permitindo a transferência de riscos entre agentes 
econômicos de forma antes impossível ou economicamente inviável.

É provável que os contratos futuros tenham sido empregados no mundo 
ocidental já na Idade Média, para prevenir desequilíbrios da produção agrí-
cola. Nessa fórmula originária, os futuros pré-fixavam o preço e quantidade 
da venda dos produtos ainda em fase de produção. A utilidade do contrato 
parece evidente quando consideramos a realidade de um pequeno produtor 
que sofre com a incerteza do preço de venda do trigo após o ciclo de plantio 
e colheita. Assim, ao adquirir insumos para o plantio, o produtor não sabe se, 
após 8 meses de trabalho, receberá $10 ou $60 por saca colhida. Nos anos de 
super-safra, o preço tende a reduzir-se; enquanto, por outro lado, em safras 
pouco volumosas, o preço permitirá maior lucratividade para o produtor. 

Por sua vez, um panificador também sofre com a dificuldade de previsão 
de sua atividade, sendo certo que não conseguirá repassar integralmente o 
incremento no custo ao consumidor de pães sem uma redução da demanda. 
Diante disso, ao planejar sua produção, realizando investimentos, o panificador 
tem igual interesse em conseguir fixar o preço em um nível razoável.

Dessa demanda por redução de risco da atividade econômica, surgiu o 
contrato futuro, que equivale a um contrato de compra e venda com pres-
tação e contraprestação diferidas. Além disso, nas operações com contratos 
derivativos, o custo de realizar o negócio assume papel central. Trata-se de 
um negócio de transferência de risco cujo preço nem sempre está expresso 
em moeda. É possível, por exemplo, permutar riscos sem troca monetária. De 
qualquer forma, além da contraprestação as partes suportam um custo rela-
tivo à própria realização do negócio: este é o custo de transação. O trabalho 
de R. Coase13 procurou identificar o impacto dos custos de transação para a 
eficiência alocativa, isto é, como o emprego de fatores de produção (inclusive 
o capital) em uma ou outra atividade econômica pode ser afetado pelo custo 
de contratar – em sentido amplo – com as partes envolvidas.

Por conseguinte, maior eficiência alocativa é obtida com a redução dos cus-
tos de transação – entre os quais se insere a regulação. Ademais, os próprios 
contratos derivativos atuam na economia como redutores de custos de tran-
sação. Aliás, conforme pretendemos demonstrar ao longo deste trabalho, está 
mesmo nesta característica o grande sucesso desses instrumentos. Destarte, 
pouco sentido teria que funcionasse com elevados custos de transação o mer-
cado de negociação de contratos cujo fim último é, justamente, a eliminação 
ou mitigação dos mesmos custos de transação.

As recentes crises financeiras mundiais de 1994, iniciada no México, 1997-
99 (Tigres Asiáticos e Rússia) e de 2008, crise do subprime (EUA), apre-

12 Cfr. A. J. Hirata, Derivativos – o Impacto do Direito no Desempenho da Função Eco-
nômica, São Paulo 2012.

13 The Problem of Social Cost in The Journal of Law and Economics, III (1960), pp. 1-44.
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sentaram efeitos importantes no Brasil e estão amplamente relacionadas a 
desequilíbrios provocados, em boa parte, pela administração desmedida de 
riscos e o emprego inadequado de derivativos.

Em 2008, a crise financeira surgida no mercado imobiliário norte-ame-
ricano se agravou com a quebra do Lehman Brothers e a estatização das 
duas maiores instituições de crédito imobiliário Fannie Mae (Federal Na-
tional Mortgage Association) e Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage 
Corporation) em razão da ameaça de insolvência. A origem da crise está na 
fundamentalmente na criação de derivativos que muito de distanciavam de 
seus ativos subjacentes, quais sejam, os créditos hipotecários havidos contra 
adquirentes de imóveis. 

O problema surge com o falseamento da qualidade da carteira de risco, 
conhecida como “subprime”, ou abaixo da condição ideal para obtenção de 
crédito. A expectativa de inadimplemento refletida nos derivativos criados a 
partir destes créditos era irreal, fato constatado no desempenho da carteira, 
notadamente nos elevados inadimplemento e custo para cobrança. A esse res-
peito, houve ainda agravamento pela queda expressiva do valor dos imóveis 
hipotecados, assim, a garantia dos empréstimos originais foi também consi-
derada insuficiente para saldar o passivo. Por conseguinte, considerando que 
o ativo subjacente (crédito imobiliário) de fato valia menos que o declarado 
em seus derivativos subsequentes, os derivativos também valiam menos, ou 
muito menos que seu preço original. Ainda mais por conta das divisões pouco 
transparentes da carteira de acordo com a qualidade dos devedores e a mis-
tura igualmente obscura com outros tipos de crédito para melhor classificação 
de risco.

Assim, é inegável a importância dos contratos futuros no atual cenário da 
economia contemporânea. Os riscos oferecidos pelo seu uso descuidado são 
proporcionais aos benefícios para a realização de negócios. O que se discute 
hoje é a maior ou menor regulação desse mercado pelo Estado.

Após tais interessantes exemplos, pode-se afirmar que o fenômeno econô-
mico e jurídico chamado de “contrato” é a peça central não apenas de todo o 
direito privado, mas também de toda a atividade negocial. 

Esse fenômeno está presente desde as mais remotas organizações de vida 
social. Por isso, podemos usar os exemplos do direito mesopotâmico e, com 
maior propriedade, os do direito romano, como identificadores desse fenô-
meno. As vontades e os interesses de partes, visando a um determinado fim 
econômico tutelado pelo direito, compõem tanto os contratos mais primitivos 
que conhecemos até os contratos derivativos de hoje.

A autonomia da vontade14 e, mais precisamente, a liberdade de contratar, 
é o elemento central do direito contratual, desde os tempos mais remotos até 
nas figuras jurídicas da economia de massa. Se mais limitada ou mais ampla, a 

14 Sobre a autonomia da vontade, é bastante elucidativo o exposto por C. Couto e Silva, 
A obrigação como processo, Rio de Janeiro 2007, pp. 24-32.
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análise da liberdade de contratar sempre é necessária para entender o direito 
contratual.

O direito contratual é fonte inesgotável de estudos e pesquisas. Só assim 
podemos entender os mais atuais problemas jurídicos contemporâneos de 
direito privado. Problemas muitas vezes teóricos, mas sempre com efeitos 
imediatos na prática do direito e da economia. Não são meras construções 
acadêmicas, mas sim ferramentas para o desenvolvimento econômico, per-
mitindo a troca segura de bens e serviços, a reunião de capitais necessários a 
realização de grandes obras de infraestrutura e, em última instância, o incre-
mento do bem-estar social.

Alessandro Hirata
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1. Introdução

Em uma sociedade de risco torna-se imprescindível ao exercício de qual-
quer atividade empresarial que os riscos sejam conhecidos, dimensionados, 
para que, se possível, possam ser resolvidos ou, ao menos, mitigados, como já 
refletiu Ulrich Beck1.

A atividade empresarial se desenvolve a partir de uma infinidade de contra-
tos, de natureza e complexidade variadas, exigindo não apenas conhecimento 
jurídico para a boa redação contratual e para o eficaz regramento dos direitos 
e das obrigações entre as partes, mas, principalmente, uma visão estratégica, 
operacional e multidisciplinar das necessidades, das peculiaridades de cada 
contratação em específico, dos objetivos pretendidos pelos contratantes, dos 
prazos a serem observados, das entregas devidas de parte a parte, da economi-
cidade do contrato e das consequências jurídicas e operacionais decorrentes 
dos descumprimentos contratuais, sejam eles absolutos ou relativos. 

A economia moderna está marcantemente fundada na terceirização da 
atividade empresarial e na incorporação da tecnologia aos negócios, fazendo 

* Especialista em Direito dos Contratos pelo Centro de Extensão Universitário -CEU/IICS, 
Mestre em Direito Civil pela USP/SP/Brasil e Doutora em Direito Comercial pela USP/SP/
Brasil. Advogada e Professora Associada do CEU-Law School.

1 «Isto coincide com o novo paradigma da sociedade de risco, que se apoia fundamental-
mente na solução de um problema similar e no entanto inteiramente distinto. Como é possível 
que as ameaças e riscos sistematicamente coproduzidos no processo tardio de modernização 
sejam evitados, minimizados, dramatizados, canalizados e, quando vindos à luz sob a forma 
de “efeitos colaterais latentes”, isolados e redistribuídos de modo tal que não comprometam 
o processo de modernização e nem as fronteiras do que é (ecológica, medicinal, psicológica 
ou socialmente) ‘aceitável’?». U. Beck, Sociedade de risco², trad. Sebastião Nascimento, São 
Paulo 2011, p. 24.
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crescer o número de relações contratuais, especialmente de prestação de ser-
viços e de tecnologia. 

A tecnologia transformou, ainda, a forma de contratar e o meio de armaze-
namento e de prova das relações contratuais, muitas construídas em ambiente 
digital, às vezes, desde a formação até a execução do contrato.

A adequabilidade do contrato à lei, às regulamentações setoriais e às regras 
de conduta das partes contratantes também precisa ser averiguada e persegui-
da ao tempo da vida do contrato, ou seja, durante toda sua vigência, e mesmo 
pós vigência. 

Todos esses aspectos só podem ser observados, atendidos e cumpridos se 
for exercida a gestão contratual. 

É sobre esse importante assunto que me debruço neste artigo, sem pre-
tensão de esgotar tema tão rico. 

2. O que é a gestão contratual?

Pode ser entendida como o conjunto de técnicas, processos, procedimen-
tos e controles que visam à administração eficaz de todas as peculiaridades 
envolvidas nas diversas etapas da contratação. 

Ela pressupõe o reconhecimento de que o contrato é um ciclo, composto 
de diversas etapas. 

Como a vida, o contrato tem uma fase relacionada à sua concepção, às tra-
tativas que lhe darão origem, outra que se atrela ao seu “nascimento”, quando 
o contrato é formalizado, passando a existir no mundo jurídico, a vincular e 
obrigar as partes, seguido pela fase de execução contratual, de cumprimento 
dos direitos e deveres assumidos de parte a parte, e, finalmente encerrando-se, 
cujo evento “morte” pode decorrer do pleno cumprimento contratual e satis-
fação dos interesses das partes, da ruptura por descumprimento contratual, de 
algum fato alheio à vontade das partes, do advento de condição ou termo, ou 
do término antecipado, por mútuo acordo ou por decisão unilateral. 

Fluxo de Etapas
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Essas fases, ou etapas, compreendem o ciclo da vida de um contrato. Po-
dem ser genericamente divididas em fase de formalização (requisição até 
assinatura), fase de execução (da assinatura até encerramento) e fase pós-con-
tratual (da conclusão até o decurso dos prazos prescricionais ou decadenciais 
dos direitos circunscritos à relação).

A gestão contratual, portanto, deve identificar todas essas etapas e ge-
renciá-las, sempre mantendo vivo o conceito de que o contrato é esse ciclo 
completo, de modo que a gestão de uma etapa se correlaciona com a gestão 
das demais, exigindo o conhecimento do contrato no seu todo. 

A gestão, porém, só pode ser exercida de modo eficaz se existirem pro-
cedimentos a serem observados em cada uma das etapas. Sob esse prisma, a 
gestão compreende, igualmente, a identificação dos procedimentos que infor-
mam cada uma das etapas do contrato, ou se eles não existem, a elaboração 
e a implantação dos mesmos nas corporações. 

É de suma importância que cada etapa contratual siga os procedimentos 
que gerarão segurança na contratação e possibilitarão mitigar os riscos ine-
rentes às relações contratuais, sendo esse um dos objetivos perseguidos pela 
gestão contratual. 

Ademais, através dela é possível transformar o controle das informações 
em conhecimento e dele se apropriar para melhor contratar, aspecto que será 
abordado mais adiante. 

3. O que se ganha com a gestão contratual? 

A adoção da gestão contratual pelas organizações permite mitigação de 
riscos, dimensionamento das contingências contratuais, conhecimento das 
fragilidades internas no processo de contratar, dos tipos contratuais mais fir-
mados pelas instituições, dos melhores e dos piores parceiros contratuais, 
fornecedores e clientes. 

É possível, através da boa gestão contratual, diminuir o tempo de negocia-
ção (estabelecendo padrões contratuais, elegendo cláusulas essenciais, fixando 
política de alçada para a flexibilização dos termos contratuais), conscientizar as 
pessoas das cautelas a serem adotadas na formalização do contrato (verificação 
de poderes de representação e capacidade, guarda adequada dos documentos 
e fiscalização da execução e do encerramento contratual). 

Permite, ainda, a identificação de problemas internos nas corporações 
quanto ao conhecimento do “universo contratual” (quais modalidades con-
tratuais são mais praticadas, quais os tipos contratuais geram mais demandas 
e qual a natureza das contendas jurídicas) e quanto à falta ou à falha de con-
troles internos, possibilita a adoção de medidas corretivas. 

A gestão contratual coíbe problemas flagrantemente notados nas corpo-
rações quando não há gestão implementada, ou quando não é exercida ade-
quadamente, tais como: 
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– Falta de controle de prazos;
– Falta de controle dos documentos;
– Falta de controle dos descumprimentos; 
– Comportamento excessivamente tolerante, permissivo e omissivo em 

relação aos descumprimentos contratuais;
– Falta de aplicação e de exigibilidade das penalidades contratuais e legais;
– Uso de e-mail como ferramenta de gestão e de alteração contratual;
– Dificuldade no controle de prazos de contratação;
– Falta de integração das áreas envolvidas;
– Falta de fixação de SLA – acordo de nível de serviço, falta de controle 

do SLA e falta de aplicação de punição pelo descumprimento do SLA; e
– Falta de fixação de penalidades adequadas às infrações. 

A falta ou a inadequada gestão, o não exercício dos controles e a ausência 
de fiscalização das diversas etapas do contrato acabam por potencializar riscos 
ou por fragilizar direitos, legais e contratuais, em razão da inércia da parte 
inocente. A título exemplificativo, temos:

 
– Não exercício de um direito em momento oportuno permite a alegação 

da supressio2, em contraposição à surrectio3; 
– Falta de registro do descumprimento contratual prévio, pode compro-

meter o exercício da exceptio non adimpleti contractus4, por falta de 
materialização do primeiro inadimplemento; 

– Ausência de manifestação prévia de interesse pelo encerramento do con-
trato antes do advento do termo final, ou, em contrapartida, prática de 
atos que revelam continuidade contratual, gerando prorrogação da vi-
gência contratual, por força de lei ou do contrato;

– Não observância do prazo para denúncia contratual, comprometendo 
o exercício do direito à resilição sem imposição da multa por término 
antecipado; 

– Falta de materialidade de provas para o exercício judicial de prerrogativas 
contratuais e para imposição de penalidades e da obrigação de indenizar 
à parte faltosa; e

2 Ocorre quando o titular de um direito não exerce sua posição jurídica por um determi-
nado tempo, após seu direito ter sido afrontado pela parte contrária, gerando na contraparte a 
confiança de tolerância com o comportamento inadequado e de que nenhuma penalidade será 
exigida, podendo, inclusive, gerar a alteração dos termos contratuais pelo comportamento das 
partes, se o comportamento irregular é reiteradamente tolerado. Ex. locador que não exige a 
multa por atraso no pagamento, e aceita o pagamento fora do prazo. 

3 Aparecimento de um direito digno à parte infratora em virtude do supressio. Possibilidade 
de pagar com atraso, em uma outra data, sem multa. 

4 Nos contratos bilaterais, a exceção do contrato não cumprido é reconhecida como legítima, 
autorizando a parte inocente a não cumprir com suas obrigações até que a contraparte, que 
primeiramente descumpriu a avença, adimpla com sua obrigação. 
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– Vícios na formação contratual que podem comprometer a validade e/ou 
a eficácia da avença. 

É, portanto, através da gestão que o processo de contratar se torna mais 
seguro, que as obrigações contratuais são correta e adequadamente cumpri-
das, inclusive nos prazos avençados. Resumida e sistematicamente, é possível 
afirmar que a gestão contratual é importante porque: 

– Reduz custos de transação e riscos;
– Evita perdas financeiras com fixação de ferramentas de controle de rea-

justes e de prorrogações contratuais;
– Reduz prazo de contratação com a implementação de procedimentos e 

de ferramentas de automatização, e com a adoção de padrões de cláu-
sulas e de contratos;

– Simplifica o controle dos contratos, dos documentos e das provas;
– Garante maior segurança, certeza e previsibilidade na execução contra-

tual e no exercício de direitos;
– Preserva conjunto probatório em caso de demanda judicial; e
– Permite monitorar a regularidade do outro contratante (atualização dos 

dados cadastrais, avaliação dos poderes de representação, acompanha-
mento da capacidade econômico-financeira, por exemplo).

4. Como e o que gerir?

A gestão contratual se subdivide em gestão, stricto sensu, e fiscalização, e, 
para que possa ser instituída, é imprescindível: 

– Atribuição de Competência e Responsabilidade: criação de área espe-
cífica, contratação de consultor ou atribuição dessa nova função a um 
profissional ou a uma área existente;

– Orçamento e Definição de Investimentos Necessários – investimento 
em equipamentos e softwares. Contrapor os gastos com ganhos que o 
controle pode gerar. Procedimento de contratação, procedimento de 
assinatura e procedimento de guarda de documentos. 

É imperioso que sejam identificados e eleitos os agentes envolvidos nesse 
processo para que as funções de gestão e de fiscalização possam ser distribu-
ídas, já que ambas integram a política de gestão contratual, mas não se con-
fundem e possuem divergências claras entre si. 

A gestão pressupõe implantação de controles, de procedimentos e de fer-
ramentas, mas, para isso, deve se ter uma visão clara do negócio, das normas 
que governam a empresa, conhecimento do universo contratual (quantos con-
tratos, quais tipos mais frequentes, quais práticas contratuais se repetem) e 
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de como o processo de contratação se desenvolve na corporação. Exige visão 
estratégica, criação de plano de ação, elaboração de procedimentos e definição 
das ferramentas de gestão que serão adotadas. Essa atividade que pode ser 
exercida por um profissional, um consultor ou um departamento. 

A fiscalização, em contrapartida, é atividade exercida, necessariamente, por 
uma pessoa, que pode ser alguém da área demandante/solicitante do contra-
to, da área técnica, e não, necessariamente do departamento jurídico, sendo 
que cada contrato, ou conjunto de contratos, deverá ter o seu fiscal nomeado.

Identificados os agentes, e atribuídas as funções, necessário se faz instituir 
a política de gestão, tarefa que cabe ao gestor e que passa por: 

– Identificar os tipos contratuais e as variantes na gestão (contratos pú-
blicos, contratos privados, contratos sujeitos a controles externos e a 
registros, por exemplo);

– Criar um corpo deliberativo para acompanhamento de questões relativas 
aos contratos, aos descumprimentos, podendo atuar na fase de transição 
de término, na solução de controvérsias e de impasses; e 

– Instituir um calendário de reuniões periódicas para identificação de di-
ficuldades, de necessidades, e de intercorrências. 

O gestor deve, ainda, avaliar as diversas ferramentas que auxiliam na gestão 
contratual, as quais devem ser consideradas quando da elaboração da política 
de gestão, tais como:

 
– Adoção de SLA – Acordo de nível de serviço, especialmente para con-

tratos de prestação de serviços e contratos de tecnologia; 
– Detalhamento da especificação técnica e funcional, especialmente para 

contratos que envolvam propriedade intelectual;
– Fixação de cronograma de execução para contratos de execução alongada 

no tempo; 
– Elaboração de Termo de Homologação para as entregas; 
– Cláusula de transição de término; 
– Cláusula de soluções alternativas de conflitos; 
– Tabela de temporalidade5; 
– Mapa dos principais contratos praticados pela corporação;
– Mapa dos valores envolvidos nos contratos mais praticados; 
– Mapa do prazo de duração dos contratos; 

5 Instrumento que determina prazos e condições de guarda. A avaliação deve ser feita a 
partir da idade corrente, a fim de avaliar a finalidade dos documentos, o valor informativo e 
probatório (valor primário), exigindo prévia classificação, sendo necessário identificar a natureza 
dos documentos e registrar o ciclo da vida dos documentos. A tabela pode, ainda, indicar quando 
e quais documentos devem ser reproduzidos em outros suportes, garantindo a preservação e a 
atualidade da guarda. A tabela deve ser atualizada de tempos e tempos, atentando-se aos prazos 
legais de prescrição e de decadência.
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– Mapa das principais contingências contratuais; 
– Sistema de computador de gestão de contratos; 
– Solução para guarda de documentos (físicos e digitais).

Pensando em procedimentos, o gestor deve considerar as diversas fases do 
ciclo de vida contratual, pois, para cada uma, diferentes procedimentos são 
recomendados. 

Por exemplo, para a fase pré-contratual, o gestor deve considerar procedi-
mentos relacionados à estratégia de contratação, como avaliação de propos-
tas, critérios para seleção da proposta vencedora, análise de poderes, dados e 
documentos cadastrais.

Para a formalização do contrato, poderá adotar procedimentos relacionados 
ao controle de assinaturas, confirmando a capacidade de quem firma o contrato 
(análise de documentos cadastrais e análise de poderes) e à autenticidade de 
quem assina (se realmente é a pessoa identificada no contrato), à conferência 
da integridade da versão final do documento que será firmado (se não houve 
adulteração, se não foi corrompido), além de determinar a política de guarda 
do contrato e do controle dos prazos a serem observados no curso da vigência 
contratual, e mesmo após seu término. 

Com relação ao término contratual, a adoção de instrumentos de término, 
compreendendo notificações, termos de quitação, controles de prazos e guarda 
de documentos e provas são procedimentos a serem adotados, pois auxiliam 
na rescisão por inadimplemento, na responsabilização da parte infratora e no 
acesso e uso dos contratos. 

Em suma, o gestor tem as seguintes atribuições: 

– Adequação das contratações mediante envolvimento das áreas de com-
petência;

– Fixação de requisitos técnicos e de qualidade que devam ser observados 
nas contratações;

– Definição de uma política de compras (insumos diretos e indiretos); 
– Definição de um critério de seleção de fornecedores; 
– Registro completo e adequado de faltas cometidas, dos descumprimen-

tos; 
– Tratamento igualitário junto aos contratantes, com igualdade de proce-

dimentos; 
– Definição de uma política de contratação (contratação convencional, 

formato eletrônico ou não, assinatura convencional ou não);
– Fixação de procedimentos claros e simples para realização da gestão e 

da fiscalização dos contratos; 
– Fixação de regras anticorrupção, que evitem “favorecimento” e “comis-

sionamento”;
– Definição de cláusulas institucionais; e
– Fixação de alçadas de poderes e regras atinentes ao fluxo de contratação.
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Enquanto a gestão contratual é considerada a partir de uma visão mais 
macro e estratégica, como visto acima, considerando o universo contratual e o 
ciclo da vida contratual, a fiscalização se debruça sobre as obrigações assumi-
das de parte a parte, sobre o conteúdo contratual, acompanhando a execução 
e o término. 

É relevante que o fiscal compreenda o objeto contratado, se a obrigação é 
de meio ou de resultado, para que possa monitorar as pretensões e o nível de 
satisfação das partes, acompanhar os prazos, legais e contratuais, a que estão 
sujeitos os contratantes, permitindo que cobranças e ações sejam tomadas 
contemporaneamente às ocorrências. 

As não-conformidades precisam ser registradas e as soluções alternativas 
de conflito (cláusula de solução de impasse, mediação, por exemplo) acionadas 
oportunamente para que não se perpetue o comportamento danoso. 

Deve a fiscalização se ater, ainda, ao preço (metodologia de precificação ado-
tada), à forma de pagamento e às condições comerciais acordadas, à possibilida-
de de compensação de débito e crédito, à racionalidade econômico- financeira 
do contrato, evitando perdas financeiras e contendo eventuais desequilíbrios.

Em suma, uma boa fiscalização deve: 

– Conhecer o contrato e suas cláusulas, além dos documentos que o inte-
gram, como anexos e aditivos; 

– Acompanhar o cadastro da contra-parte;
– Formalizar os entendimentos, convalidando as tratativas e reunindo todos 

os documentos atinentes ao contrato; 
– Controlar eventuais registros dos contratos em órgãos competentes; 
– Conhecer as obrigações assumidas de parte a parte;
– Zelar pelo bom relacionamento entre as partes, tratamento amistoso, 

ético e educado;
– Conferir dados de faturamento e de pagamento, assim como preço, fluxo 

de pagamento e reajuste; 
– Condições de prorrogação do contrato e de término contratual;
– Controlar o desempenho e a qualidade do fornecedor; 
– Anotar as ocorrências – comunicar formalmente as não-conformidades 

e solicitar aos envolvidos a tomada de decisões pertinentes e em tempo 
hábil; 

– Controlar as entregas; 
– Deflagrar e conduzir procedimentos de finalização junto às áreas envol-

vidas;
– Antecipar-se à solução de problemas.

Para auxiliar na execução das tarefas, o fiscal pode adotar as seguintes fer-
ramentas: 

– Cronograma e Fluxograma; 
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– Controle automatizado de prazos – reajustes e vigência;
– Matriz de responsabilidades; 
– Atas de Reunião; 
– Check-List, Relatório Gerencial e Follow-up; 
– Matemática Financeira; 
– Registro de Não-conformidades;
– Solução de problemas; e 
– Termos de homologação e de quitação.

5. Desafios da modernidade

Não bastassem todos os desafios que a gestão de contratos impõe ao gestor 
e ao fiscal, aduzidos nas linhas acima, a vida moderna traz outros, exigindo 
reflexão sobre alguns deles.

A partir da metade do século XX foi desenvolvida a Teoria das Idades dos 
arquivos6 e o conceito de gestão de documentos7, considerada como o conjunto 
de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, 
avaliação e arquivamento de documentos nas fases corrente e intermediária, 
visando, ao final, sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente8.

A partir de então, gera-se a compreensão de que os arquivos guardam 
documentos correntes, intermediários e permanentes e que procedimentos 
técnicos específicos devem ser adotados de acordo com as fases, a finalidade 
e a natureza dos documentos.

No que concerne à gestão de contratos, ela, de fato, pressupõe gerir docu-
mentos e provas, isso porque os contratos são documentos de valor primário9. 

6 Teoria da Três Idades: 
ARQUIVO CORRENTE é conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, por seu va-

lor primário, é objeto de consulta frequente pelo órgão ou entidade que o produziu e ao qual 
compete sua administração. 

ARQUIVO INTERMEDIÁRIO é o conjunto de documentos originários de arquivos correntes 
com uso pouco frequente e que aguarda destinação final. 

ARQUIVO PERMANENTE é o conjunto de documentos preservados em caráter definitivo 
em função de seu valor secundário. 

In: Gestão de documentos: curso de capacitação para os integrantes do Sistema de Gestão de 
Documentos de Arquivo – SIGA, da administração pública federal. Disponível online in http://
arquivonacional.gov.br/images/COGED/apostila_completa_2019_06.pdf, p. 18.

O artigo 10 da Lei de Arquivos dispõe que os documentos de valor permanente são inalie-
náveis e imprescritíveis. 

7 Documento é toda unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou 
formato, suscetível de ser utilizada para consulta, estudo, prova e pesquisa, por comprovar fatos, 
fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem numa determinada época ou lugar. In: 
Gestão de documentos, op. cit., p. 10, acesso em 21 de abril de 2020.

8 Conceito extraído do artigo 3º. da Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991 (Lei de Arquivos 
– dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados).

9 Valor primário – atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a 
entidade que o produziu, considerando-se seu uso para fins administrativos, legais e fiscais. De 
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Em sentido amplo, significa reconhecer que a gestão de contratos deve 
considerá-los como documentos e provas, e, dessa forma:

– Racionalizar e controlar a produção documental;
– Garantir o uso e a destinação adequeada dos documentos contratuais;
– Assegurar o acesso a eles e às informações neles contidas;
– Assegurar, de maneira eficiente, a produção, utilização e destinação final 

dos documentos contratuais; 
– Garantir que a informação esteja disponível quando e onde seja neces-

sária; 
– Contribuir para o acesso e a conservação dos documentos contratuais 

por seu valor probatório; 
– Assegurar a eliminação dos documentos que não tenham valor adminis-

trativo, fiscal, legal ou para pesquisa; 
– Permitir o aproveitamento racional dos recursos humanos, materiais e 

financeiros, mitigando, inclusive, riscos advindos das leis de proteção 
de dados.

A gestão dos contratos, enquanto documentos, objetiva a localização rá-
pida e sem transtorno, a conservação com racionalidade de custo, espaço e 
tempo, a manutenção da guarda dos contratos enquanto indispensáveis às 
atividades correntes, preservando-os pelo tempo necessário ao cumprimento 
de sua finalidade, inclusive a de prova, devendo, por conseguinte ser garanti-
das a integridade, a confiabilidade e a autenticidade do valor probatório dos 
documentos contratuais.

Na contratação tradicional, formalizada em papel, com assinatura aposta 
pelas partes, a gestão contratual no tocante à gestão de documentos10 e de 
provas sempre se vinculou à integridade física do papel, em razão do risco de 
perecimento, autenticação11 das assinaturas ou das vias do contrato. 

Na nova economia, o armazenamento de documentos e, consequente-
mente, de contratos, também pode ser digital, assim como os documentos 
podem ser digitais ou eletrônicos12, e a contratação pode se efetivar através 

acordo com o valor de uso, estabelecem-se os prazos de guarda. In: Gestão de documentos, op. 
cit., p. 21, acesso em 21 de abril de 2020.

10 DOCUMENTOS CONVENCIONAIS: vulneráveis à ação do tempo, à ação das pragas (cupins, 
traças, ratos, etc), à ação da natureza (enchentes, umidade, etc), à manipulação humana (gordura 
da mão, exposição incorreta à luz, etc).

11 Autenticação é a declaração de que um documento original é autêntico ou de que uma 
cópia reproduz fielmente o original. A autenticação, portanto, é um meio de provar que o 
documento corresponde é autêntico ou corresponde ao original. (Autenticação de uma certidão, 
por exemplo). In: Gestão de documentos, op. cit., p. 63.

12 Documento Digital – «documento codificado em dígitos binários, acessível e interpretável 
por meio de recursos computacionais. São exemplos de documentos digitais: textos, imagens 
fixas, imagens em movimento, gravações sonoras, mensagens de correio eletrônico, páginas da 
rede mundial de computadores (internet) e bases de dados». «(...) pode ser formado por um 
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de meios eletrônicos e digitais, exigindo a adoção de outros tipos de contro-
les e fazendo surgir preocupações diferentes em relação à preservação13 da 
relação contratual. 

De fato, na atualidade, as contratações ocorrem, cada vez mais frequen-
temente através de meios digitais ou eletrônicos, sendo importante observar 
se autenticidade, integridade e validade jurídicas foram garantidas, o que se 
dá através da observância a requisitos técnicos e arquivísticos e à legislação 
vigente à época da adoção desse suporte14. 

Critérios de autenticidade15 e de integridade, especialmente na formaliza-
ção contratual, dependem, por exemplo, da preservação dos metadados16, dos 
meios de certificação, especialmente quanto à assinatura. 

Para a vida moderna, fica evidente que a gestão contratual precisa pen-
sar todo o processo, considerando os impactos da virtualização das relações 
contratuais ou da automatização dos controles gerenciais. A revolução tecno-
lógica17 impôs, inegavelmente, novos desafios à produção, à manutenção e à 

único componente digital, como, por exemplo, uma planilha, ou por mais de um componente 
digital, como uma mensagem de correio eletrônico com anexo (que possui diversos compo-
nentes: corpo da mensagem, cabeçalho, anexo, assinatura digital) ou como uma página de 
internet (composta por diversos arquivos .html). Esses documentos formados por mais de um 
componente digital são chamados de documentos complexos». In: Gestão de documentos, op. 
cit., pp. 13; 47.

Documento Eletrônico – «unidade de registro de informações codificadas de forma analógi-
ca ou em dígitos binários, acessível por meio de equipamento eletrônico. Existem documentos 
eletrônicos analógicos, como as fitas videomagnéticas em formato VHS, e documentos digitais, 
como as páginas web». In: Gestão de documentos, op. cit., p. 14.

Não existe consenso quanto à caracterização de documento eletrônico e documento digital 
como gêneros documentais, mas ambos são vulneráveis a vírus, falhas, acesso e alterações não 
autorizados, à obsolescência tecnológica, reprodução e cópias não integrais são possíveis difi-
cultando o conhecimento da versão completa do documento.

13 Preservar, tradicionalmente, significa manter imutável e intacto, entretanto, no ambiente 
digital, preservar significa manter os documentos intactos, exatamente como foram produzidos, 
mas acessá-los de forma dinâmica, o que implica mudanças nos tipos de mídia de armazenamen-
to até a conversão para outros formatos digitais, além da atualização do ambiente tecnológico: 
hardware e software.

14 Entende-se por suporte o material no qual são registradas as informações, enquanto 
formato é o conjunto das características físicas de apresentação, das técnicas de registro e da 
estrutura de informação e conteúdo de um documento. In: Gestão de documentos, op. cit., p. 
10, acesso em 21 de abril de 2020. 

15 Autenticidade é uma qualidade ou característica inerente ao documento arquivístico 
que diz respeito à sua credibilidade e ao fato de que se encontra livre de qualquer traço de 
adulteração ou corrupção ao longo de todo o seu ciclo de vida. Um documento autêntico é 
aquele que merece aceitação porque é genuíno e não foi alterado ou falsificado. Disponível in 
Gestão de documentos, op. cit., p. 63, acessado em 08 de junho de 2020.

16 Segundo o glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, do Conselho Na-
cional de Arquivos, metadados são: «Dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, 
gerenciar, compreender ou preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo». In: Gestão 
de documentos, op. cit., p. 77.

17 A Revolução Tecnológica e da Informação iniciou a produção de documentos em 
formato digital, facilitou a criação, processamento, transmissão, armazenamento de docu-
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preservação de documentos contratuais confiáveis, autênticos e acessíveis, que 
possam, quando necessário, fazer prova da relação contratual, de modo que 
gestor e fiscal devem se preocupar com: 

– Atualidade do suporte, para que se garanta a acessibilidade aos docu-
mentos e às informações neles contidos ao longo do tempo, bem como 
o uso dos documentos, quando necessário;

– A identificação de quais as provas serão necessárias e até quando deverão 
estar disponíveis e preservadas;

– A guarda dessas provas de modo adequado, garantindo integridade e 
preservação dos elementos de autenticação (devem ser observados todos 
os aspectos já destacados quanto à guarda de documentos de arquivo);

– A preservação dos dados e das informações coletados; 
– O controle dos prazos prescricionais e decadenciais (tabela de tempo-

ralidade).

As transformações da modernidade não se restringiram à revolução tecno-
lógica, mas abrangeram a revolução informacional, decorrente da aplicação, ao 
mundo dos negócios, da internet, dos processos de automação e da inteligência 
artificial, permitindo acesso a um maior número de informações, auxiliando 
na organização e na divulgação dessas informações. 

Porém, a informação só traz melhorias se for transformada em conheci-
mento, sendo essa a premissa da 4ª. Revolução Industrial18, a qual se confunde 
com um dos objetivos da gestão contratual na concepção atual19. 

É possível afirmar que através da gestão contratual a informação é trans-
formada em conhecimento, pois as informações coletadas no processo de 
fiscalização podem ser pela gestão apropriadas, organizadas, entendidas e 
transformadas em conhecimento aplicado aos contratos, melhorando o pro-
cesso de contratação e garantindo melhores experiências contratuais, o que, 
certamente, afirmará e confirmará, uma vez mais, a importância dos contratos 
ao mundo dos negócios. 

mentos e recuperação de documentos. Alterou a forma de registro de informações e de do-
cumentos.

18 Vide K. Schwab, A quarta revolução industrial, trad. Daniel Moreira Miranda, São 
Paulo 2016.

19 A Quarta Revolução Industrial gerou uma ruptura na forma como os agentes econômicos 
organizam e se apropriam do conhecimento gerado, integrando-o à tecnologia, aos negócios, 
inovando em processos e procedimentos empresariais. O desafio está em se apropriar das 
informações geradas e disponibilizadas no mercado e na própria organização, entendê-las e 
transformá-las em conhecimento aplicado, melhorando produtos, serviços e processos pro-
dutivos, e aprimorando competências capazes de permitir a transformação dos negócios de 
off-line para on-line. Cf. K. Schwab, op. cit., pp. 16-22; 56-66.
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Abstract [Ita]

Nella società contemporanea, caratterizzata da tecnologia, informazione, 
outsourcing e cooperazione, l’attività imprenditoriale si sviluppa attraverso 
una moltitudine di contratti complessi. Le conoscenze giuridiche non sono 
sufficienti per garantire una buona tecnica contrattuale e una scrittura efficace, 
ci vuole una visione strategica dei rischi connessi per un migliore previsione 
dei diritti e degli obblighi. La gestione contrattuale è uno strumento impor-
tante per identificare tali rischi, consentendone la mitigazione o la rimozione. 
Essa non è presente solo nel corso dell’esecuzione contrattuale, ma dovreb-
be coprire le fasi pre- e post-contrattuali. Infine, questo articolo evidenzia 
che la gestione dei contratti presuppone la gestione di documenti e prove. Il 
contratto deve essere facilmente individuato e consultato durante il tempo di 
conservazione, garantendo l’accesso ai suoi termini e condizioni per il tempo 
necessario al suo utilizzo come prova. Pertanto, è necessario gestire la tecno-
logia impiegata nella formazione contrattuale, nell’esecuzione.

Parole chiave: gestione contrattuale; rischi; gestione; supervisione; gestione 
documentale.

Abstract [Eng]

In contemporary society, characterised by technology, information, out-
sourcing and cooperation, entrepreneurial activity develops through a multi-
tude of complex contracts. Legal knowledge is not sufficient to ensure good 
contractual technique and effective writing; we need a strategic approach to 
the connected risks to provide for better rights and obligations. Contractual 
management is important to identify such risks, with the aim of mitigating or 
removing them. It is not only relevant in contract execution: in contrast, it 
should extend to the pre- and post-contractual phases. This article also high-
lights that the management of contracts presupposes the management of docu-
ments and evidence. A contract must be easily identified and consulted during 
the retention period, so that, for the time necessary for its use as evidence, it is 
possible to have access to its terms and conditions. Therefore, it is essential to 
manage the technology resorted to in the formation and execution of contracts.

Keywords: contract management; risk; management; oversight; document 
management.
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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.
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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.



62 Stefania Fusco

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.
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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.



Nuove questioni relative alle sopravvenienze contrattuali 
nell’ordinamento giuridico italiano
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Sommario: 1. Premessa: forza di legge (del contratto) versus forza maggiore. – 2. Rego-
le e princìpi in materia di sopravvenienze contrattuali: le novità connesse all’introduzio-
ne delle misure di contenimento. – 3. La disciplina di parte generale dell’obbligazione 
e del contratto in materia di sopravvenienze. – 4. I parametri alla luce dei quali esami-
nare e valutare la concreta fattispecie contrattuale. – 5. Conclusioni.

1. Premessa: forza di legge (del contratto) versus forza maggiore

La normativa emergenziale epidemiologica si presenta come un formida-
bile banco di prova attraverso cui indagare e saggiare i rapporti – da sempre 
caratterizzati da uno stato di tensione e torsione reciproca – tra la forza di legge 
del contratto (espressa dal noto ditterio ‘pacta sunt servanda’1) e tutte quelle 
circostanze, fattuali o giuridiche, che sconvolgono o comunque comportano 
un’alterazione dell’originario programma contrattuale, il quale non può, per-
tanto, apparire del tutto insensibile a turbative occorse in un tempo succes-
sivo al momento in cui il vincolo è sorto (venendo così in rilievo un opposto 
principio, compendiato dall’altrettanta nota clausola ‘rebus sic stantibus’2).

1 Sulla genesi del principio, che rimonta alla letteratura canonistica medievale, cfr. per tutti 
A. Supiot, Homo juridicus. Saggio sulla fondazione antropologica del Diritto, Milano 2006, pp. 
117 ss. Sul suo carattere universale e sulla sua evoluzione nel contesto del pensiero giusfilosofico, 
v. H. Wehberg, Pacta Sunt Servanda, in 53 Am. J. Int’l L., pp. 775 ss. (1959).

2 Sulla genesi della clausula, sconosciuta ai giuristi romani (R. Zimmermann, The Law of 
Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford Univ. Press, 1990, p. 579) 
ed elaborata anch’essa nel periodo medievale, ad opera di glossatori e commentatori (v. ad es. 
Bartolus, Opera omnia, In primam Digesti Veteris partem Commentaria, Torino 1574, fol. 
43v, ad D. 12, 4, 8 [Quod Servius], n. 2: «Quamdiu contrahi potest, debent intelligi, quamdiu 
rebus sic se habentibus, non enim debet intelligi, potest, id est, possibile est, quia iste est intel-
lectus logicorum, ita dicit glossa»), cfr. G. Osti, La cosiddetta clausola «rebus sic stantibus» 
nel suo sviluppo storico, in Riv. dir. civ., 1912, pp. 1 ss.; M. Rummel, Die ‘clausula rebus sic 
stantibus’, Baden-Baden 1991, pp. 66 ss.; J. Gordley-A.T. Von Mehren, An Introduction to 
the Comparative Study of Private Law. Readings, Cases, Materials, Cambridge 2009, pp. 503 
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Va, anzitutto, premesso che l’emergenza epidemiologica SARS-CoV-2 (o, 
come spesso si usa chiamare tale retrovirus, Covid-19), per integrare (ed essere 
invocata come) una causa di forza maggiore3, deve avere diretta incidenza sulla 
esecuzione del contratto (e, più precisamente, sulla prestazione contrattuale 
di cui si tratta) e deve essere sussunta entro una di quelle fattispecie che l’or-
dinamento giuridico contempla come idonee a produrre una modificazione o 
estinzione del rapporto contrattuale.

In altri termini, anche una volta ammesso che la emergenza epidemiolo-
gica Covid-19 (rectius, come si vedrà infra, le misure normative adottate per 
contenere la diffusione del virus) possa integrare gli estremi di una causa di 
forza maggiore (o di un factum principis), essendo un fenomeno oggettivo, 
straordinario, imprevisto o imprevedibile (quantomeno al di fuori del con-
testo della ristretta comunità scientifica dei virologi4) e non imputabile ad 
alcuna parte contrattuale, va comunque considerato che la sopravvenienza 
epidemiologica non ha reso finora di per sé impossibile l’esecuzione di ogni 
e qualsiasi prestazione contrattuale, con la conseguenza che occorre valutare, 
fattispecie per fattispecie, se sia legittimo o meno invocare la forza maggiore 
quale esimente.

L’esigenza di svolgere un’analisi accurata caso per caso della questione è 
confermata, inter alia, dai seguenti elementi:

(a) la forza maggiore connessa alla diffusione del fenomeno epidemiologi-
co globale del Covid-19 – nei limiti di quanto sia possibile congetturare allo 
stato attuale – ha di per sé natura temporanea, essendo la emergenza sanitaria 
in atto fenomeno circoscritto nel tempo, sia per quanto concerne le misure 
restrittive urgenti emesse dalle pubbliche autorità, sia per quanto a oggi pre-
vedibile5; si deve, quindi, verificare in ciascun caso se l’originario programma 
negoziale possa essere attuato (in tutto o in parte) una volta superata la fase 

ss.; P. Pichonnaz, From Clausula rebus sic stantibus to Hardship: Aspects of the Evolution of 
the Judge’s Role, in Fundamina: A Journal of Legal History, 2011, 17(1), pp. 127 ss. Va soggiunto 
che, salva l’espressa e generale previsione contenuta nel Codex Maximilianeus Bavaricus civilis 
del 1756 (IV 15 § 12), nessuno dei codici civili europei presenta una disposizione che contempli 
la clausula nel contesto della disciplina di parte generale dell’obbligazione o del contratto

3 Formula comunque «estranea al lessico del legislatore del codice civile del 1942, proba-
bilmente perché ritenuta una variante terminologica del caso fortuito»: G. Facci, Covid-19, 
medicina delle catastrofi e responsabilità sanitaria, in Aa. Vv., Emergenza Covid-19. Speciale 
n. 3. Uniti per l’Italia (numero speciale di Giustiziacivile.com), 2020, p. 118.

4 Cfr., in tempi “non sospetti”, S.S. Morse et alii, Prediction and prevention of the next 
pandemic zoonosis, in 380 Lancet, pp. 1956 ss. (2012); V.D. Menachery et alii, A SARS-like 
cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence, in 21 Nature 
Medicine, n. 12, pp. 1508 ss. (2015), il cui incipit suona significativamente così: «The emergence 
of SARS-CoV heralded a new era in the cross-species transmission of severe respiratory illness 
with globalization leading to rapid spread around the world and massive economic impact»; 
V.D. Menachery et alii, SARS-like WIV1-CoV poised for human emergence, in 113 Proc Natl 
Acad Sci USA, n. 11, pp. 3048 ss. (2016).

5 Tutti gli studi storici e medico-scientifici convergono nel ritenere che il fenomeno si 
esaurirà in un certo arco temporale, ancorché imprecisato.
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dell’emergenza epidemiologica, ovvero risulti interamente e definitivamente 
impedito dalla emergenza;

(b) la esimente della impossibilità sopravvenuta per forza maggiore non è 
invocabile da quella parte contrattuale che risultasse inadempiente (ad esem-
pio, in ritardo nella esecuzione) o si fosse posta in condizioni di non adempiere 
esattamente già prima del verificarsi della causa di impossibilità (arg. ex art. 
1221 cod. civ.); detto altrimenti, la impossibilità sopravvenuta per forza mag-
giore non è idonea a “sanare” inadempimenti pregressi;

(c) la stessa data a partire dalla quale poter invocare la forza maggiore può 
dipendere dal luogo di esecuzione delle prestazioni e dalla natura dell’attività 
economica coinvolta; e ciò, sulla base sia della disciplina ordinaria, sia della 
pluralità di provvedimenti (nazionali e regionali) che in Italia (primo Paese 
europeo colpito dalla diffusione del retrovirus Covid-19), a decorrere dal 23 
febbraio 2020 e sino ad oggi, hanno imposto restrizioni, anche specificamente 
riferite ad alcune attività economiche o ad alcune aree territoriali6.

Per un corretto inquadramento della questione, va precisato che, nel diritto 
privato italiano:

(i) la disciplina delle sopravvenienze contrattuali7 non ha carattere impe-
rativo (salve eccezioni, alcune delle quali previste dalla legislazione d’emer-
genza connessa alla diffusione del Covid-19, come si vedrà infra, § seguente), 
per cui è derogabile dalle parti; di conseguenza, occorre, anzitutto, verificare 
se il contratto rechi clausole dedicate a regolare tale ipotesi, nel qual caso 
tali clausole hanno precedenza e devono essere integrate con la disciplina di 
legge in via suppletiva, cioè per colmare eventuali aspetti non espressamente 
regolati dalle parti; 

6 Il primo (in ordine cronologico) provvedimento emergenziale di rango legislativo in que-
sta materia è il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in Legge 
5 marzo 2020, n. 13. Il più importante provvedimento finora emanato a livello nazionale per 
l’impatto su numerosi rapporti contrattuali è il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante 
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con 
modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le conseguenze socio-economiche innescate dalla pandemia globale da Covid-19 e la pro-
duzione alluvionale di normative per farvi fronte hanno indotto alcuni interpreti ad istituire un 
parallelismo fra l’attuale legislazione dell’emergenza sanitaria e la legislazione vigente ai tempi 
del primo conflitto bellico mondiale (per un confronto fra le due legislazioni, cfr. per tutti G. 
D’Amico, L’epidemia Covid-19 e la “legislazione di guerra”, in Contratti, 2020, pp. 253 ss.)

7 Per una nozione generale e descrittiva di sopravvenienza contrattuale, v. P. Gallo, So-
pravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, Milano 1992, p. 3; V. Roppo, 
Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano 2011, p. 943; 
M. Zaccheo, Sopravvenienza, in Dizionari del diritto privato, promossi da N. Irti, a cura di 
S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano 2011, pp. 1638 ss. Sul tema delle sopravvenienze 
contrattuali, cfr. amplius M. Ambrosoli, La sopravvenienza contrattuale, Milano 2002, pp. 
262 ss.; per ulteriori riferimenti bibliografici, v. E. Tuccari, La (s)consolante vaghezza delle 
clausole generiche per disciplinare l’eccessiva onerosità sopravvenuta, in Contr. e impr., 2018, 
pp. 843-844, nota 2.
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(ii) tale disciplina non è identica per ogni fattispecie contrattuale, rinvenen-
dosi talune discipline di carattere speciale, in materia, ad esempio, di appalto 
(privato8 e pubblico9), servizi pubblici, rapporti relativi a dispacciamento/for-
nitura di servizi del settore delle energie, finanziari, di lavoro e con i consu-
matori, et cetera;

(iii) i provvedimenti delle pubbliche autorità emanati a seguito della emer-
genza epidemiologica Covid-19 contemplano disposizioni che prevalgono sulla 
disciplina ordinaria (generale e speciale): in particolare – come si vedrà infra 
(§ seguente) – è stata introdotta una esimente generale da responsabilità c.d. 
contrattuale e numerose disposizioni relative ad alcuni rapporti contrattuali;

(iv) le misure di contenimento della epidemia globale Covid-19, che incido-
no sia sull’esercizio di libertà fondamentali (libertà personale, di circolazione, 
di riunione e financo di culto e di insegnamento), sia sull’esercizio di libertà 
economiche (a cominciare da quella di impresa e di lavoro)10, devono essere 
oggetto di attento esame, anche al fine di verificare i prevedibili e già prean-
nunciati adeguamenti delle restrizioni imposte ad alcune attività, nonché le 
date di inizio e fine di tali restrizioni: aspetti che risultano decisivi, tra l’altro, 
per comprendere se si versi in una situazione di impossibilità solo tempora-
nea, ovvero definitiva, parziale ovvero totale, di esecuzione della prestazione.

2. Regole e princìpi in materia di sopravvenienze contrattuali: le novità con-
nesse all’introduzione delle misure di contenimento

La legislazione emergenziale pandemica italiana ha introdotto una esimen-
te generale da responsabilità c.d. contrattuale e una pluralità di previsioni che 
riguardano alcune specifiche fattispecie contrattuali.

L’art. 91 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 
27, considerata sotto tale profilo la «disposizione più significativa in materia 
di obbligazioni e di contratti»11, stabilisce: 

8 V. artt. 1672 e 1664 cod. civ., disposizioni ritenute entrambe dalla giurisprudenza deroga-
bili dalle parti (cfr., rispettivamente, Cass. 24 maggio 2010, n. 12623, in banca dati Leggi d’Italia/
Pluris Cedam e Cass. ord. 6 marzo 2018, n. 5267, in Rep. Foro it., 2018, voce “Appalto”, n. 23). 
Sulla disciplina codicistica (di carattere speciale e quindi suscettiva di applicazione analogica 
in relazione ad altre fattispecie contrattuali) delle sopravvenienze nel contratto di appalto, cfr. 
ad es. E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, Padova 2018, pp. 146 ss.

9 V. art. 107 Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e art. 5 L. n. 120/2020 (in 
precedenza: art. 159 D.P.R. 207/2010; art. 30 D.P.R. n. 1063/1962; art. 348 L. n. 2248/1865, 
All. F).

10 Per un esame delle diverse problematiche connesse alla compatibilità delle misure limi-
tative emergenziali con il quadro costituzionale, cfr. i contributi raccolti in Aa. Vv., Emergenza 
Covid-19 e ordinamento costituzionale, a cura di F.S. Marini e G. Scaccia, Torino 2020.

11 F. Piraino, La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti, in Con-
tratti, 2020, p. 487, ed ivi (pp. 487-488, nota 11) i copiosi riferimenti alla letteratura giuridica 
formatasi sul punto.
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Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valu-
tato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., 
della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali 
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

La previsione introduce un nuovo comma 6-bis all’art. 3 del D.L. 23 feb-
braio 2020, n. 6, recante le prime «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con 
modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, e che detta una disciplina “di cor-
nice”, nonché autorizzatoria rispetto alle misure attuative del Governo italia-
no (D.P.C.M.) e degli enti territoriali locali (ordinanze regionali e comunali, 
provvedimenti delle prefetture).

La disposizione di cui al comma 6-bis, benché la relativa rubrica faccia 
riferimento a ritardi o inadempimenti contrattuali e benché possa apparire ri-
dondante rispetto alla disciplina ordinaria del Codice civile, prevede una causa 
legale di esclusione o di limitazione della responsabilità c.d. contrattuale12, sia 
pure soggetta al vaglio giudiziale («il rispetto delle misure di contenimento … 
è sempre valutato…») sia sotto il profilo dell’an si sotto quello del quantum ri-
sarcitorio13, ed è suscettibile di essere applicata ad ogni fattispecie contrattuale 
(indipendentemente dalla tipologia, dall’oggetto, dalla natura della prestazione 
o dalla qualità soggettiva dei contraenti) e ad ogni obbligazione (anche di fon-
te non contrattuale14 e, secondo alcuni, persino di carattere pecuniario15), su 
cui abbiano un impatto le misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19.

La stessa disposizione – caratterizzata da una estrema elasticità e da un’am-
pia discrezionalità nell’adattare le regole della responsabilità c.d. contrattuale 
alle peculiarità del caso concreto16 – può, pertanto, essere invocata in relazione 
ad ogni obbligazione la cui esecuzione sia impedita o ritardata in conseguen-
za del rispetto delle misure di contenimento via via emanate e imposte dalle 
pubbliche autorità.

12 Cave: altro è l’esonero da responsabilità per le conseguenze dannose derivanti dall’i-
nadempimento del debitore, altro l’estinzione dell’obbligazione gravante sul debitore (di-
stinguevano già i due profili G. Cottino, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la 
responsabilità del debitore. Problemi generali, Milano 1955, p. 7; G. Osti, voce Impossibilità 
sopravveniente, in Nss. D. I., VIII, Torino 1962, p. 287).

13 Sul punto, v. A.M. Benedetti, Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi 
note sul Decreto “cura Italia”, in Contratti, 2020, pp. 214-215, alla cui opinione aderisce anche 
G.A.M. Trimarchi, Il Covid-19 e gli equilibri contrattuali dei rapporti di durata tra inade-
guatezza delle categorie tradizionali e ruolo delle “clausole generali”, in Contratti, 2020, p. 435.

14 In tal senso, v. G. De Cristofaro, Il rispetto delle misure di contenimento adottate 
per contrastare la diffusione del virus Covid-19 ed esonero del debitore da responsabilità per 
inadempimento, in Nuove leggi civ. comm., 2020, pp. 575 ss.

15 In tal senso, seppur con le opportune precisazioni e comunque in relazione al solo profilo 
del ritardo nell’adempimento, v. T. Dalla Massara, I ritardi di pagamento nel tempo della 
pandemia, in Contratti, 2020, pp. 355 ss. 

16 E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19, in juscivile, 2020, 2, p. 485.
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Va segnalato, in proposito, che il Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE) ha assegnato alle Camere di Commercio territoriali il compito di 
rilasciare una dichiarazione attestante la causa di forza maggiore (derivante 
dalle misure restrittive imposte dalle competenti Autorità) a beneficio degli 
operatori italiani coinvolti in rapporti contrattuali internazionali. Ciò, perché 
le clausole di molti contratti internazionali comportano l’onere di produrre 
una specifica attestazione al fine di invocare la forza maggiore17. Su richiesta 
dell’impresa, le Camere di commercio possono, quindi, rilasciare dichiarazio-
ni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emer-
genza epidemiologica da Covid-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per 
il contenimento dell’epidemia18.

L’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, contenente “Misure urgenti di soste-
gno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19” (successivamente abrogato dalla L. n. 27/2020), già prevedeva 
che la emergenza Covid-19 costituisse causa di sopravvenuta impossibilità 
della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 cod. civ., in relazione 
ai contratti di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o 
terrestre) e di pacchetto turistico, per una pluralità di casi che consentono, in 
via principale, il recesso, il rimborso dei costi ovvero l’emissione di voucher 
sostitutivi, a seconda delle divere ipotesi.

Analoga previsione è contenuta ora negli artt. 88 e 88-bis del D.L. 17 marzo 
2020, n. 18, come convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, in riferimento – oltre 
che ai suddetti contratti di trasporto – ai contratti di soggiorno, di acquisto di 
titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematogra-
fici e teatrali, ai biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura19.

In materia di contratti di credito20 (bancario), l’art. 56 del D.L. 17 marzo 
2020, n. 18, come convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dispone a sostegno 
delle imprese (PMI e microimprese): a) il divieto di revoca fino al 30 settem-

17 Sulle clausole di force majeure contenute nei contratti internazionali, cfr. in generale M. 
Fontaine-F. De Ly, Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses, Lei-
den-Boston 2009, pp. 401 ss.; G. Cordero-Moss, International Commercial Contracts, Cam-
bridge Univ. Press, 2014, pp. 109 ss. Con specifico riferimento alla questione delle conseguenze 
delle “pandemic-mitigation restrictions (PMRs)” sui contratti internazionali, v. M. Torsello- 
M.M. Winkler, Coronavirus-infected international business transactions: a preliminary dia-
gnosis, in Dir. comm. int., 2020, pp. 847 ss.

18 Cfr. https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-marzo-2020-attestazio-
ne-covid.pdf.

19 All’esegesi di tali disposizioni è dedicato il contributo di A. Pepe, L’emergenza sanitaria da 
Coronavirus tra impossibilità sopravvenuta e impossibilità di utilizzazione della prestazione nei 
contratti di trasporto, di viaggio e del tempo libero, in Nuove leggi civ. comm., 2020, pp. 596 ss.

20 La categoria ha da tempo (quantomeno: a seguito della pubblicazione, nel 1953, dell’o-
pera di E. Simonetto dal titolo omonimo) una sua dignità ed autonomia dogmatica (anche) 
nell’ambito della scienza giuridica italiana: per una sua rivisitazione, cfr. A. Galasso, voce 
«Credito (contratti di)», in Dig. disc. priv., Sez. civ., V, Torino 1989, pp. 25 ss.; A. Luminoso, I 
contratti tipici e atipici, I, I contratti di alienazione, di godimento, di credito, in Tratt. Iudica- 
Zatti, Milano 1995, pp. 669 ss.
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bre 2020 delle aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte 
di anticipi su crediti, per la parte sia utilizzata sia non ancora utilizzata; b) la 
proroga fino al 30 settembre 2020 dei contratti di prestito non rateale; c) la 
sospensione sino al 30 settembre 2020 dei pagamenti per mutui, leasing e altri 
finanziamenti a rimborso rateale, con dilazione dei relativi piani di rimborso. 
I beneficiari di tali misure sono soltanto le imprese le cui esposizioni debito-
rie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate alla data di 
pubblicazione del D.L. e che facciano pervenire alla banca o all’intermediario 
finanziario una comunicazione corredata da una dichiarazione autocertificata 
di aver subìto in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta 
della diffusione dell’epidemia da Covid-1921.

In materia di contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi, 
l’art. 216, comma 3, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020 (c.d. decreto ‘Ri-
lancio’) prevede che: 

La sospensione delle attività sportive […] è sempre valutata, ai sensi degli articoli 
1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile […] quale fattore di sopravvenuto squili-
brio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine 
e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il 
conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 
2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di 
un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta 
per cento del canone contrattualmente stabilito;

parallelamente, in materia di contratti di abbonamento a palestre, piscine e 
impianti sportivi, l’art. 216, comma 4, del medesimo provvedimento prevede: 

A seguito della sospensione delle attività sportive, […] ricorre la sopravvenuta im-
possibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, […] 
per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti 
possono presentare […] istanza di rimborso del corrispettivo già versato […]. Il 
gestore dell’impianto sportivo […], in alternativa al rimborso del corrispettivo, 
può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso 
la stessa struttura.

Come si vede, queste ultime disposizioni, dedicate a particolari tipologie, 
o gruppi o categorie, più o meno omogenee, di contratti, tipizzano (o, se si 
vuole, presumono iuris et de iure) ipotesi di sopravvenienza della prestazione 
contrattuale non riferibili alla sfera di azione e di organizzazione del debitore, 
e contemplano, altresì, di volta in volta, rimedi, più che di carattere estintivo o 
ablativo, di tipo manutentivo e correttivo del rapporto contrattuale (a secon-

21 Per un’analisi della disposizione de qua, rinviamo il lettore interessato al contributo di A.A. 
Dolmetta, Pandemia e contratti pendenti di credito bancario, in Riv. dir. civ., 2020, pp. 796 ss.
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da dei casi, sospensione del rapporto obbligatorio, rimborso totale o parziale 
del prezzo, emissione di voucher sostitutivi della prestazione originaria, con 
o senza scadenza temporale di utilizzazione, riduzione di corrispettivi e altre 
forme di rideterminazione legale del contenuto del contratto), integrando 
così l’apparato rimediale predisposto dalla normativa codicistica generale del 
contratto22, cui quelle disposizioni apportano vistose deroghe.

3. La disciplina di parte generale dell’obbligazione e del contratto in materia 
di sopravvenienze

Per tutto quanto non specificamente previsto dalle normative e dalle misure 
urgenti adottate in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, si deve 
fare riferimento alla disciplina generale prevista dal Libro IV del Codice civile.

In particolare, vengono in rilievo le seguenti disposizioni codicistiche, det-
tate in materia di obbligazioni e contratti in generale: art. 1256 (“Impossibilità 
definitiva e impossibilità temporanea”); art. 1258 (“Impossibilità parziale”); art. 
1460 (“Eccezione d’inadempimento”); art. 1463 (“Impossibilità totale”), dero-
gato dagli artt. 1206, 1221 e 1465 cod. civ.; art. 1464 (“Impossibilità parziale”); 
art. 1466 (“Impossibilità nel contratto plurilaterale”); art. 1467 (“Contratto con 
prestazioni corrispettive”); art. 1468 (“Contratto con obbligazioni di una sola 
parte”); art. 1469 (“Contratto aleatorio”).

Se, a causa della forza maggiore consistente nel rispetto delle misure di con-
tenimento dettate nel periodo di emergenza epidemiologica23, le prestazioni 
diventano definitivamente impossibili, il rapporto contrattuale si estingue in 
via automatica (ipso iure24) dalla data in cui sia conclamata la forza maggiore 
(esempi: contratto avente termine essenziale che scade nel periodo di emer-

22 Che non pare offrire «sufficienti anticorpi, ossia gli strumenti giuridici idonei per gestire 
le difficili vicende che potrebbero presentarsi alle corti»: F. Macario, Per un diritto dei contratti 
più solidale in epoca di “coronavirus”, in Aa. Vv., Emergenza Covid-19. Speciale n. 1. Uniti 
per l’Italia (numero speciale di Giustiziacivile.com), 2020, p. 208; in termini non dissimili, v. 
Id., Sopravvenienze e rimedi al tempo del “coronavirus”: interesse individuale e solidarietà, in 
Contratti, 2020, p. 130; C. Scognamiglio, Il governo delle sopravvenienze contrattuali e la 
pandemia COVID-19, in Corr. giur., 2020, p. 584.

23 È bene ricordare che non è il fatto della pandemia a rendere impossibile la prestazione 
contrattuale (salvo che il debitore di prestazione infungibile sia ricoverato o sia costretto all’i-
solamento e al contempo non possa eseguire la prestazione), bensì il rispetto delle misure di 
contenimento della pandemia, che assurgono ad ostacolo giuridico oggettivo all’adempimento da 
parte del debitore o all’utilizzazione della prestazione da parte del creditore: sul punto, cfr. per 
tutti M. Zaccheo, Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa 
sull’emergenza epidemiologica da Covid-19, in Aa. Vv., Emergenza Covid-19. Speciale n. 2. 
Uniti per l’Italia (numero speciale di Giustiziacivile.com), 2020, pp. 245-246.

24 Ciascun contraente, facendosi parte diligente, può dare atto della impossibilità comuni-
candolo alla/e parte/i; correttezza e buona fede esigono che le parti si diano reciprocamente atto 
della impossibilità con tempestività, al fine di evitare incertezze e ridurre il rischio di possibili 
contestazioni circa la cessazione del rapporto contrattuale.
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genza sanitaria; contratto le cui prestazioni dovevano essere eseguite nel perio-
do di emergenza sanitaria, cui si accompagna la impossibilità di variazione dei 
termini di esecuzione ovvero la carenza di interesse delle parti al differimento 
dei termini di esecuzione).

La sopravvenuta impossibilità definitiva della prestazione fa sì che le parti 
siano liberate da ogni impegno precedentemente assunto e debbano restitu-
ire quanto avessero già ricevuto; venendo meno il titolo contrattuale, sorge, 
infatti, il diritto a ripetere quanto già dato, pagato o comunque prestato, al 
fine di evitare qualsiasi arricchimento ingiustificato (arg. ex art. 1463 cod. civ.). 

Al di fuori dei casi precedenti, la causa di forza maggiore determinata dalla 
emergenza sanitaria può determinare una impossibilità sopravvenuta (soltanto) 
temporanea25. 

In tal caso, come suggerisce una piana lettura dell’art. 1256, 2° comma, 
cod. civ., finché perdura la impossibilità, il rapporto contrattuale s’intende 
(legalmente) “congelato”, con sospensione delle prestazioni in esso dedotte: 
devono considerarsi sospese tutte le prestazioni (c.d. sinallagmatiche) a cari-
co dei contraenti, con esclusione di qualsiasi responsabilità contrattuale per 
il ritardo nell’adempimento corrispondente al periodo di sospensione e delle 
ipotesi di mora del debitore o del creditore26.

Al fine di valutare se si versi in un’ipotesi d’impossibilità temporanea o 
definitiva, occorre considerare il titolo contrattuale, la natura dell’oggetto del 
contratto e l’interesse delle parti (ex latere debitoris ed ex latere creditoris) 
all’esecuzione della prestazione caratteristica.

In particolare, se chi deve ricevere la prestazione continua a mostrare in-
teresse nel riceverla, si è di fronte a una impossibilità temporanea tale da so-
spendere l’obbligo della prestazione, che potrà essere adempiuta non appena 
l’impossibilità temporanea sarà cessata (c.d. perpetuatio obligationis). D’altro 
canto, tale tesi, che dà rilievo alla mancata utilità (e mancata fruizione) del-
la prestazione da parte del creditore, va contemperata con l’esigenza di non 
pregiudicare la sfera giuridica dell’altra parte. La sospensione, in un’ottica di 
contemperamento degli interessi, non può protrarsi sine die o per un periodo 
di tempo così lungo da sacrificare la posizione dell’obbligato in modo irragio-
nevole. La sospensione viene meno, trasformandosi in impossibilità defini-
tiva, se si spinge oltre il momento in cui, tenuto conto delle circostanze del 
caso concreto, il debitore non può più essere considerato tenuto a eseguire la 
prestazione (o il creditore mostra di non avere più interesse a conseguirla27).

25 Per la nozione di impossibilità sopravvenuta temporanea, cfr. per tutti L. Mosco, voce 
Impossibilità sopravvenuta, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, p. 435.

26 Sugli effetti della impossibilità sopravvenuta temporanea di una delle prestazioni sinal-
lagmatiche, v. Cass. 27 settembre 1999, n. 10690 (pubblicata in Contratti, 2000, pp. 113 ss., 
con nota di U. Carnevali), che opportunamente distingue il profilo della responsabilità del 
debitore da quello relativo alla sorte del rapporto contrattuale.

27 Cfr. ad es. Cass. 18 febbraio 1986, n. 956, in banca dati Leggi d’Italia/Pluris Cedam: «il 
dato cui si deve far riferimento, per giustificare la perpetuatio obligationis dopo la scadenza del 
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Se soltanto alcune prestazioni contrattuali diventano definitivamente im-
possibili, sicché permane la possibilità di un adempimento solo parziale e le 
parti hanno interesse a tale adempimento parziale, le parti restano vincolate e 
obbligate ad adempiere limitatamente a quanto possibile, con la conseguenza 
che nei contratti a prestazioni corrispettive si ridurrà proporzionalmente la 
controprestazione (arg. ex artt. 1258 e 1464 cod. civ.).

L’impossibilità parziale può colpire anche solo le prestazioni dovute da una 
parte di un contratto plurilaterale, nel qual caso il vincolo permane tra gli altri 
contraenti, salvo che la partecipazione della parte impossibilitata ad adempiere 
fosse essenziale (arg. ex art. 1466 cod. civ.). In tale ipotesi, vi è una impossibili-
tà totale che, ove definitiva, comporta scioglimento, mentre, ove temporanea, 
comporta una sospensione (legale) del rapporto per tutte le parti. 

Se la forza maggiore determina una impossibilità parziale e temporanea e 
vi è interesse delle parti a proseguire il rapporto, ancorché con oggetto ridotto, 
cioè per la sola parte eseguibile, le sole prestazioni impossibili restano sospese 
e quiescenti, mentre per il resto le parti restano vincolate con proporzionale 
riduzione della controprestazione28. Ove, poi, rivivesse la possibilità di ese-
guire le prestazioni temporaneamente sospese, la controprestazione sarebbe 
nuovamente e proporzionalmente incrementata.

Se in un contratto a esecuzione continuata o periodica ovvero differita, la 
prestazione di una parte diventa eccessivamente onerosa, oltre la normale alea 
del contratto, per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili (nella 
cui nozione può in thesi essere sussunta una causa di forza maggiore), quella 
parte può domandare la risoluzione e la controparte può evitarla offrendo di 
modificare equamente le condizioni del contratto (art. 1467 cod. civ). Questa 
disciplina non si applica ai contratti aleatori, come l’assicurazione (art. 1469 
cod. civ.).

Quando il mancato adempimento dipende dalla sopravvenuta impossibi-
lità dovuta a causa di forza maggiore, è poi possibile invocare la eccezione 
d’inadempimento ex art. 1460 cod. civ.29, che si applica anche ai contratti a 
esecuzione continuata o periodica, nonché in presenza di contratti collegati30.

termine è l’interesse del creditore all’adempimento»; se ciò che conta è l’interesse del creditore 
all’adempimento, «ne consegue che qualora questi […] dichiari di averlo conservato anche dopo 
la scadenza, il debitore, cessata la causa della impossibilità, deve adempiere indipendentemente 
da un proprio eventuale diverso onere economico che, se del caso, potrà essere fatto valere 
sotto il profilo dell’eccessiva onerosità sopravvenuta».

28 In giurisprudenza, di recente, cfr. ad es. Trib. Taranto, 14 giugno 2019, in banca dati 
Leggi d’Italia/Pluris Cedam.

29 In dottrina, per la possibilità di sollevare l’exceptio inadimpleti contractus anche a fronte 
di un inadempimento non imputabile all’altra parte, v. ad es. A.M. Benedetti, Le autodifese 
contrattuali. Artt. 1460-1462, in Comm. cod. civ. Schlesiner-Busnelli, Milano 2011, p. 54; 
Id., Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto, in Aa. Vv., Emer-
genza Covid-19. Speciale n. 3. Uniti per l’Italia (numero speciale di Giustiziacivile.com), 2020, 
p. 404.

30 Cfr. ad es. Cass. 19 ottobre 2007, n. 21973, in Giust. civ., 2008, I, pp. 115 ss.
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Infine, sotto il profilo della distribuzione del carico probatorio, l’onere di 
dimostrare la sussistenza della causa di forza maggiore e la relativa incidenza 
sul rapporto contrattuale incombe sulla parte che la invoca in giudizio o che 
la oppone a chi contesta un inadempimento31, diversamente da quanto accade 
qualora sia applicabile la legislazione d’emergenza sanitaria, in cui potrebbe 
essere sufficiente invocare l’impedimento giuridico derivante dalle misure 
restrittive e preclusive dell’adempimento, da parte del debitore, ovvero della 
utilizzazione della prestazione, da parte del creditore32.

4. I parametri alla luce dei quali esaminare e valutare la concreta fattispecie 
contrattuale

Al fine di verificare se sussistano o meno, nel caso concreto, i presuppo-
sti per la invocazione della emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto 
(rectius, delle misure normative adottate per farvi fronte) quale forza mag-
giore idonea a integrare gli estremi di una impossibilità temporanea (totale 
o parziale) di esecuzione della prestazione, vanno considerate le seguenti 
variabili:

– clausole volte a regolare la forza maggiore, ovvero eventuali pattuizioni 
che consentano la ripetizione di quanto versato o prestato;

– esigenze di riorganizzare aziendale, dovute ad esempio alla necessità 
di predisporre sanificazioni dei locali e degli stabilimenti aziendali, che 
determinino ritardi o impedimenti delle prestazioni;

– ostacoli o impedimenti giuridici o divieti relativi all’accesso al luogo di 
esecuzione della prestazione;

– collocazione della sede (sociale e/o stabilimenti operativi) dell’impresa in 
c.d. “zone rosse”, e cioè chiuse a seguito di provvedimenti di pubbliche 
autorità anche locali;

– limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto necessari 
all’esecuzione della prestazione;

– impossibilità di raggiungimento dei luoghi di esecuzione o consegna delle 
prestazioni a causa di oggettivi impedimenti dovuti a blocchi o malfun-

31 Cfr. ad es. Cass. 10 maggio 2005, n. 9795; Trib. Genova, sez. stralcio, 18 ottobre 2005, in 
banca dati Leggi d’Italia/Pluris Cedam.

32 In tal senso, v. ad es. F. Piraino, La normativa emergenziale in materia di obbligazioni 
e di contratti, cit., pp. 489-490; nello stesso senso, sia pure con specifico riferimento ai contratti 
di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, v. F. Gigliotti, Consi-
derazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni 
dello spettacolo e assimilate, in Aa. Vv., Emergenza Covid-19. Speciale n. 1. Uniti per l’Italia 
(numero speciale di Giustiziacivile.com), 2020, p. 245: «è direttamente la previsione normativa 
ad attribuire alle sopravvenienze considerate il valore, non contestabile, di fatto determinante 
una impossibilità sopravvenuta».
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zionamenti dei sistemi di logistica, trasporti o comunicazioni (inclusi i 
sistemi di telecomunicazioni);

– sospensione o chiusura dell’attività in forza di specifici provvedimenti 
delle pubbliche autorità;

– collegamento negoziale con contratti che sono soggetti a sospensione o 
risoluzione alla luce delle misure di contenimento disposte dalle pubbli-
che autorità, o che comunque risultano investiti da tali misure;

– eventuale impatto sulla filiera (cui l’attività o il contratto inerisce) di im-
posizioni di riconversione di attività disposte per alcune imprese;

– sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative ne-
cessarie per la esecuzione della prestazione;

– requisizioni in uso o in proprietà di beni immobili o mobili, occorrenti 
per fronteggiare la emergenza sanitaria, che impediscano la esecuzione 
delle prestazioni contrattuali33;

– blocchi, ritardi e simili relativi alle importazioni/esportazioni per effetto 
della chiusura o introduzione di controlli alle frontiere;

– data di stipulazione del contratto o comunque di assunzione dell’obbli-
gazione.

Le suddette variabili possono costituire anche una base per eventuali ipo-
tesi di modificazione consensuale o di rinegoziazione dei contratti condotte 
secondo buona fede; e ciò, specialmente considerando l’impatto ‘sistemico’ 
dell’emergenza sanitaria sulle vicende contrattuali.

L’esigenza di una revisione volontaria del regolamento contrattuale è stata 
particolarmente avvertita con riguardo ai contratti di locazione di immobili ad 
uso non abitativo, in cui, pur permanendo la disponibilità materiale dell’immo-
bile in capo al conduttore (il quale potrebbe così goderne quantomeno sotto il 
profilo della conservazione dei mezzi di produzione o degli strumenti neces-
sari per lo svolgimento dell’attività professionale), potrebbe tuttavia apparire 
meritevole di considerazione una pretesa contrattuale volta alla sospensione o 
riduzione del canone, limitatamente al periodo di incidenza degli impedimenti 
giuridici (derivanti dalle misure di contenimento) sull’uso ordinario del bene34.

33 Va, infatti, segnalata la previsione di cui all’art. 6 del D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 
27/2020, che aveva attribuito al Capo del Dipartimento della Protezione civile il potere di di-
sporre (sia pure per un tempo determinato e comunque al solo fine di fronteggiare l’emergenza 
sanitaria) la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi 
sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere.

34 Sul tema, cfr. V. Cuffaro, Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, 
in Aa. Vv., Emergenza Covid-19. Speciale n. 1. Uniti per l’Italia (numero speciale di Giusti-
ziacivile.com), 2020, pp. 235 ss.; V. Pandolfini, Epidemia Covid-19 e contratti di locazione 
commerciale: quali rimedi per i conduttori?, in Contratti, 2020, pp. 308 ss.; U. Salanitro, La 
gestione del rischio nella locazioni commerciale al tempo del coronavirus, in Aa. Vv., Emergenza 
Covid-19. Speciale n. 2. Uniti per l’Italia (numero speciale di Giustiziacivile.com), 2020, pp. 235 
ss.; A. Cinque, L’incidenza del Covid-19 sui contratti di locazione commerciale, Arch. Giur. 
Sassarese, 2020, 2, pp. 485 ss.
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In ogni caso, in assenza di univoche indicazioni normative, appare de iure 
condito difficile configurare un obbligo legale di rinegoziazione, o quantomeno 
uno coercibile attraverso il meccanismo di esecuzione coattivo previsto dall’art. 
2932 cod. civ., che presuppone un contenuto del contratto già predeterminato 
rispetto all’intervento del giudice35.

Inoltre, nei rapporti contrattuali che s’inseriscono in ‘filiere’ o che presen-
tano collegamenti negoziali, gli effetti della forza maggiore vanno considerati 
tenendo conto delle ripercussioni di un rapporto sull’altro.

Si consideri, infine, che l’emergenza epidemiologica, essendo oggi ancòra 
in corso, è fattore non più sopravvenuto, né più imprevisto o imprevedibile 
(come lo era fino ad alcuni mesi or sono), sicché non assurge a causa di forza 
maggiore nei rapporti contrattuali che vengono instaurati in costanza dell’at-
tuale contesto emergenziale: le parti che oggi si accingono a stipulare contratti 
dovranno avere cura di allocare e regolare espressamente i rischi connessi 
all’emergenza epidemiologica in corso.

5. Conclusioni

È ormai assodato che i problemi innescati dall’attuale pandemia richiedono 
soluzioni articolate e diversificate (nel tempo, nello spazio, nelle modalità), 
massicci interventi di varia natura (medico-sanitaria, economica, giuridica, 
tecnologica), nonché un approccio integrato e coordinato di tutte le forze 
sociali e politico-istituzionali (la cui azione deve essere informata a criteri di 
sinergia e collaborazione).

Ed è altresì noto e pacifico come la ‘cura’ delle relazioni contrattuali non 
dipenda soltanto dalla configurazione dei rimedi predisposti dall’ordinamento 
giuridico per il caso di eventi perturbativi dell’originario equilibrio contrat-
tuale36.

Tuttavia, un’analisi della disciplina delle sopravvenienze contrattuali alla 
luce delle novità provenienti dal diritto dell’emergenza epidemiologica può 
fornire una specola privilegiata di indagine attraverso cui verificare la tenuta 
complessiva del sistema giuridico privatistico dei rapporti obbligatori, anche 
nell’ottica di una sua possibile metamorfosi.

Come più di un secolo fa ebbe occasione di osservare il più grande giurista 
italiano di fronte al fenomeno della legislazione in tema di infortuni sul lavo-
ro (che dal 1898 stava prendendo forma e corpo in Italia), «nuove norme si 

35 Sul punto, cfr. S. Thobani, Il contenuto dell’obbligo di rinegoziare, in Corr. giur., 2020, 
pp. 642 ss.

36 Fra i civilisti, ha opportunamente sottolineato l’esigenza di distinguere i vizi del con-
tratto dai vizi del mercato, e dunque il diritto dei contratti dal diritto dell’impresa o della sua 
crisi, A. Gentili, Una proposta sui contratti d’impresa al tempo del coronavirus, in Aa. Vv., 
Emergenza Covid-19. Speciale n. 3. Uniti per l’Italia (numero speciale di Giustiziacivile.com), 
2020, p. 396.
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affermano quasi sempre modestamente sotto forma di eccezioni», ma in esse 
si possono nascondere i germi della «evoluzione degli istituti giuridici» e la 
«formazione della teoria generale del diritto privato»37.

Chissà se sarà questo il destino del diritto pandemico…

37 F. Carnelutti, Infortuni sul lavoro. Studi, I, Athenaeum, Roma, 1913-14, pp. XII e XIV.
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Abstract [Ita]

Nel contesto della attuale situazione di emergenza a causa della pandemia 
di SARS-CoV-2 (o, come spesso si usa chiamare tale retrovirus, Covid-19), si 
trova uno scenario molto propizio per indagare il rapporto tra il carattere vin-
colante dei contratti e tutte le circostanze di fatto o di diritto che portano a una 
eventuale modifica del programma contrattuale. In questo contesto, l’articolo, 
avendo come premessa i rapporti esistenti tra la forza di legge dei contratti 
e il concetto di forza maggiore, traccia le linee guide sulle nuove regole sul 
diritto contrattuale che sono state create nell’ordinamento giuridico italiano e 
porta diversi decisioni dei tribunali italiani sulla materia in questione. Inoltre, 
indica parametri per la valutazione e l’esame delle tipologie contrattuali nello 
scenario dell’emergenza sanitaria attuale. 

Parole chiave: sopravvenienze contrattuali; pacta sunt servanda; forza mag-
giore; Covid-19; diritto contrattuale.

Abstract [Eng]

In the context of the current emergency situation due to the SARS-CoV-2 
pandemic (or, as this retrovirus is often called, Covid-19), there is a very fa-
vorable scenario to investigate the relationship between the binding nature 
of contracts and all circumstances of fact or law that lead to a possible mod-
ification of the contractual program. In this context, the article, having as a 
premise the existing relations between the legal force of contracts and the 
concept of force majeure, outlines the guidelines on the new rules of contract 
law that were created in the Italian legal system and brings different decisions 
of the Italian courts on the matter in question. In addition, it indicates param-
eters for evaluating and examining the types of contracts in the current health 
emergency scenario.

Keywords: contractual contingencies; pacta sunt servanda; force majeure; 
Covid-19; contract law.
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1. Introdução1*

O comércio eletrônico é caracterizado pela contratação à distância e fora 
do estabelecimento comercial. Nesse sentido, a massificação das relações con-
tratuais, fato inegável da sociedade de consumo, é algo muito marcante nos 
contratos de adesão eletrônicos. Assim, os contratos são elaborados sem que 
as partes contratantes tenham nenhum tipo de contato, sem levar em consi-
deração os anseios e as expectativas de uma determinada pessoa. Além dis-
so, haja vista o alcance da internet, que desconhece limites geograficamente 
definidos, os contratos são disponibilizados worldwide. Tal fato tem gerado 
muitas celeumas doutrinárias e jurisprudenciais quanto à eficácia das leis de 
proteção do consumidor, bem como os requisitos de existência, validade e 
eficácia. Com efeito, a globalização dos mercados, a desmaterialização da mo-
eda, o desenvolvimento planetário dos bancos de dados, a automatização das 
atividades humanas, a reorganização do trabalho (fenômenos frutos da «rivo-

* Professora Associada de Direito Civil da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto/USP. 
Doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP com estágio na Ottawa University 
(Canadá) com bolsa CAPES – PDEE – Doutorado Sanduíche e livre-docente em Direito Civil 
Existencial e Patrimonial pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (USP). Pós Doutora em 
Direito Civil na Università degli Studi di Camerino (Itália) com fomento FAPESP e CAPES. 
Líder dos Grupos de Pesquisa (CNPq): Tutela jurídica dos dados pessoais na internet (http://
dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4485179444454399) e Observatório do Marco Civil da Inter-
net no Brasil (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2215582162179038). Pesquisadora Ano 
Sabático do Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP). Presidente do Instituto Avançado de 
Proteção de Dados (IAPD).
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luzione digitale» derivada da «rivoluzione informatica»), a internet se torna a 
protagonista de uma inovação que marca a história universal e individual do 
fim do século XX ao início do século XXI1.

Por exemplo, um consumidor, residente em um país com uma sólida tra-
dição de defesa do consumidor, pode contratar com um fornecedor de outro 
país cuja proteção do consumidor seja minimalista, trazendo à tona a questão 
sobre qual lei aplicável e juízo competente. Sobre isso, a Convenção de Roma 
sobre lei aplicável às obrigações contratuais, de 19 de junho 19802, estabelece 
no artigo 5° que a lei aplicável é a do país em que o consumidor tenha seu 
domicílio, validando as cláusulas de eleição de foro ou arbitragem desde que 
não resultem em prejuízo aos direitos dos consumidores. Muito embora esse 
tratado tem validade para os Estados membros da União Europeia, importante 
destacar a necessidade de se estender essa regra para os demais países para que 
se possa atingir a uniformidade quanto ao nível de proteção do consumidor.

Em síntese, os contratos de adesão eletrônicos são oferecidos a consumi-
dores residentes de diversos países, por meio dos denominados clickwrap 
agreements e browsewrap, fato que tem chamado a atenção de juristas e aca-
dêmicos para o tema. Portanto, urge estabelecer regras comuns para que se 
construa um ambiente seguro no comércio eletrônico.

No Mercosul, destacam-se algumas tentativas nesse sentido, entretanto, 
nenhuma chegou a um consenso entre os Estados membros e convidados do 
Mercosul. Notadamente, o projeto de Código de Defesa do Consumidor no 
Mercosul3, que não foi concluído porque a Delegação brasileira se retirou pelo 
retrocesso que representaria à sólida tradição consumerista brasileira4. Conse-
quentemente, o Protocolo de Santa Maria5, que tinha uma regra semelhante 
ao que dispõe a Convenção de Roma, não está em vigor. Esses são alguns 
conflitos que surgem no contexto do comércio eletrônicos.

Mas pode-se destacar, partindo desse conflito, que às vezes os requisitos 
de existência, validade e eficácia de um contrato podem variar de um país 
para outro, bem como o conteúdo das cláusulas abusivas e sua consequência. 
Portanto, ao estudar contratos eletrônicos, o método comparatista é extrema-
mente útil para se chegar à conclusão da lei aplicável e jurisdição competente.

1 G. Alpa, Cyber Law. Problemi Giuridici connessi allo Sviluppo di Internet, in La Nuova 
Giurisprudenza Civile Commentata, ano XIV, 2ª parte, Rivista Bimestrale de le Nuove Leggi 
Civili Commentate, Padova 1998, p. 385.

2 Rome Convention on the law applicable to contractual obligations (consolidated ver-
sion). Disponível online in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CEL-
EX:41998A0126(02)&from=PT, último acesso em 23-03-2018.

3 “Proyeto de Protocolo de Defensa del Consumidor del MERCOSUR”. Publicado na íntegra 
na Revista de Direito do Consumidor, XXIII/XXIV (1997), pp. 519-531.

4 C.L. Marques, O Código de Defesa do Consumidor e o Mercosul, in Revista de Direito 
do Consumidor, VIII (1993), pp. 40-41.

5 Disponível online in http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/forumCorteSupremaNorma/fo-
rumCorteSupremaNorma_AP_75315.pdf, último acesso em 23-03-2018. Este protocolo regula 
a jurisdição em matéria de consumo.
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Natalino Irti6 destaca que o espaço telemático desconhece fronteiras. Por-
tanto, o desenvolvimento tecnológico desencadeou tais fenômenos globais 
que colocaram em xeque as ideias de tempo e de espaço nas quais o Direito 
foi idealizado. De maneira que o direito que tem e deve ter uma aplicação 
espacial; no entanto, atualmente a forma espacial do Direito não está reclusa 
às fronteiras de um determinado Estado, mas de outros também.

Por isso, esse trabalho desenvolve o tema relacionando a algumas práticas 
contratuais no ecommerce, levando em consideração algumas decisões e cases 
julgados em outros tribunais para oferecer subsídios à sociedade brasileira.

Como antecedente dos contratos de adesão eletrônicos celebrados via in-
ternet, destaca-se o shrinkwrap, também indicado como “la licenza a stra-
ppo” pela doutrina italiana7, são utilizadas pelos fornecedores há décadas8. 
principalmente no mercado de distribuição de programas de computador. A 
distribuição de bens e serviços, a partir do shrinkwrap consiste em duas eta-
pas, quais sejam: a primeira, o adquirente compra um software de prateleira 
(“off-the-shelf”), concluindo o contrato de compra e venda nesse momento 
(oferta e aceitação); a segunda, o adquirente tomava conhecimento dos ter-
mos da licença a partir da instalação do programa de computador que vinha, 
geralmente, dentro de um pacote que embala o CD de instalação9.

Os tribunais estrangeiros consolidaram o entendimento, pautado na boa-fé 
objetiva e os deveres anexos, que ao ter conhecimento efetivo dos termos da 
licença o adquirente, não concordando com eles, poderia devolver o produto. 
Ao contrário, após o efetivo conhecimento das cláusulas contratuais, conclu-
ísse a instalação do software, o adquirente concordava com elas tacitamente. 
Nessa hipótese, o contrato era concluído por condutas socialmente típicas, pois 
o silêncio10 era incompatível com a recusa na medida em que o adquirente 
conclui a instalação e usa o programa de computador.

6 Le categorie Giuridiche della Globalizzazione, in Rivista di Diritto Civile, XLVIII, 1ª 
Parte (2002), p. 629.

7 G. Finocchiaro, I contratti ad oggetto informatico, Padova 1993, p. 98: «Un particolare 
contratto di licenza d’uso è constituito dal c.d. contratto a strappo o contratto di licenza a 
strappo, shrink-wrap license, nell’originaria formulazione statunitense».

8 A jurisprudência norte-amerincana é farta a respeito destes contratos: cf. Advent Systems 
Ltd. v. Unisys Corp., 925 F.2d 670, 675-77 (3d Cir. 1991); RRX Industries, Inc. v. Lab-Con, Inc., 
772 F.2d 543, 546-47 (9th Cir. 1985); Triangle Underwriters, Inc. v. Honeywell, Inc., 604 F.2d 
737, 74 (2d Cir. 1979); North Am. Systemshops Ltd. v. King, [1989] 68 Alta.L.R.2d 145 (Can.).

9 J.M.S. Moringiello, Assent and Internet Contracting, in Rutgers Law Review, LVII 
(2005), pp. 1307-1359 [documento em meio eletrônico, sem paginação]: «First came the “shrink-
wrap” licenses included in retail software packages. In the classic shrinkwrap license transaction, 
a statement that use of the software is subject to terms to be found inside the box appears on the 
face of the box containing the software. The written license often states that use of the software 
constitutes acceptance of the license terms».

10 G. Finocchiaro, op. cit., p. 100: «Il contratto di licenza a strappo si perfeziona, dunque, 
con l’atto dell’apertura della confezione. Tale atto vale come accettazione. La manifestazione 
del consenso potrebbe essere ricondotta anche al silenzio, cioè alla mancata restituzione del 
programma al rivenditore, o all’inizio dell’esecuzione del contratto, cioè all’utilizzo del software».
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A ideia, que vigora hoje nos clickwraps e browsewrap, é que diante da 
impossibilidade de escrever os termos contratuais na embalagem do produto, 
estavam em arquivo dentro do suporte mecânico do produto, como se estives-
sem encolhidos ou escondidos (shrink)11.

No caso ProCD, Inc. versus Zeidenberg12, o Tribunal de Apelação do 7° 
Circuito concluiu pela validade da licença do tipo shrinkwrap porque os 
termos eram disponibilizados para o adquirente do programa desenvolvido 
pela empresa ProCD no momento da instalação, que somente era concluída 
quando e se o adquirente (Mathew Zeidenberg) aceitasse integralmente os 
termos impostos unilateralmente pelo fornecedor, constituindo-se, portan-
to, um contrato de adesão. O tribunal entendeu que esta transação não é 
diferente da compra e venda de um bem material, como um rádio, em que 
o consumidor, ao chegar em casa, lerá o manual de instrução. Portanto, o 
tribunal declarou que a seção 2-204 do UCC13 pode ser aplicada ao caso, 
porque a empresa ProCD propôs um contrato em que o adquirente mani-
festaria sua aceitação ao usar o programa, dando oportunidade efetiva para 
que ele lesse os termos da licença, pois toda vez que se inicia o programa, a 
licença aparece na tela do computador exigindo sua concordância para poder 
utilizar o software14.

Contudo, atualmente, os programas e outros bens digitais (e.g. livros ele-
trônicos) e bens materiais, que são enviados depois da compra online, são 
ofertados em ambiente inteiramente eletrônico (ecommerce). Porém, os for-
necedores utilizam uma técnica contratual muito semelhante ao shrinkwrap. 
A diferença é que antes de concluir a compra online, o adquirente tem a 
oportunidade de ler as cláusulas contratuais previamente à manifestação da 
vontade, por meio de um clique em expressões que indicam sua anuência 
(clickwrap).

Outra prática usual nesses contratos telemáticos é a disponibilização 
dos termos de uso e de acesso a um determinado site, o que se denomi-
na browsewrap. Nesse caso, os termos ficam disponíveis em um hyperlink 
indicado por expressões do tipo «termos e condições de uso do site», «po-
líticas de privacidade», etc. Tal prática tem chamado a atenção dos tribu-
nais e doutrinadores estrangeiros, que entendem ser necessário o efetivo 
conhecimento da existência desses termos pelo usuário, que ao continuar 

11 B. Goodman, Honey, I shrink-wrapped the consumer: the shrink-wrap agreement as an 
adhesion contract, in Cardozo Law Review, X (1999), pp. 319-381.

12 86 F.3d 1447, 1450 (7th Cir. 1996).
13 «A contract for sale of goods may be made in any manner sufficient to show agreement, 

including conduct by both parties which recognizes the existence of such a contract».
14 «ProCD proposed a contract that a buyer would accept by using the software after having 

an opportunity to read the license at leisure. This Zeidenberg did. He had no choice, because the 
software splashed the license on the screen and would not let him proceed without indicating 
acceptance». In: 86 F.3d 1447, *1450; 1996 U.S. App. LEXIS 14951, **7; 39 U.S.P.Q.2D (BNA) 
1161; Copy. L. Rep. (CCH) P27,529.
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browsing (navegando) no site concorda com os termos (browsewrap with 
notice).

Esse artigo analisa os contratos de adesão eletrônicos, analisando o concei-
to, as características, a problemática em torno do consentimento manifestado 
nestas figuras, além dos julgados sobre o tema pelos tribunais norte-ameri-
cano e canadenses. Por fim, o artigo evidencia de maneira fundamentada 
como estas figuras são e deveriam ser tratadas à luz do Direito brasileiro, 
destacando a incipiente jurisprudência específica sobre as três figuras anali-
sadas neste artigo. Ao final, o artigo traz alguns alertas sobre as políticas de 
proteção de dados e privacidade para que se possa estabelecer mecanismos 
para se caracterizar o consentimento, elemento essencial para a conclusão 
dos contratos (aceitação), bem como uma base importante para o tratamento 
de dados pessoais (art. 7, inc. I LGPD).

2. Contratos e comércio eletrônico: a necessária evolução da teoria geral dos 
contratos

O estágio da civilização moderna, dominada pelo avanço científico aliado 
ao desenvolvimento dos meios de comunicação, demonstra um novo mo-
delo de comportamento: a contratação em massa mediante o emprego da 
telecomunicação e informática (telemática). Este fato social reclama, do 
jurista, atenção maior aos novos padrões de comportamento, devendo ser 
estes, regulados visando à pacificação social e o equilíbrio entre as partes 
contratantes.

A venda à distância, tradicionalmente, era tida como sinônimo de venda 
por correspondência. Todavia, os meios de comunicação evoluíram de maneira 
que as vendas à distância acompanharam esta evolução. Hoje, por exemplo, 
o comércio eletrônico está estruturado nas vendas à distância, que utiliza a 
Internet como um eficiente meio de comunicação de massa15.

Cláudia Lima Marques16 ressalta esta característica, afirmando que, em 
sentido estrito, comércio eletrônico pode ser compreendido como «sendo uma 
das modalidades de contratação não-presencial ou à distância para a aquisição 
de produtos e serviços por meio de meio eletrônico ou via eletrônica».

Este entendimento vai ao encontro do que dispõe a Diretiva 2011/83/UE, 
que defini contrato à distância (art. 7) como sendo o contrato entre consumi-
dor e fornecedor, cujo objeto seja bens ou serviços, concluído por um meio 
organizado de venda à distância ou um esquema de prestação de serviços es-

15 C.L. Marques, Confiança no comércio eletrônico: um estudo dos negócios jurídicos de 
consumo no comércio eletrônico, São Paulo 2004, pp. 35-36; S. Glanz, Internet e Contrato 
Eletrônico, in Revista dos Tribunais, DCCLVII (1998), p. 72; R.L. Lorenzetti, Comércio 
eletrônico, trad. Fabiano Menke, São Paulo 2004, p. 286.

16 Confiança…, op. cit., p. 38.



98 Cintia Rosa Pereira de Lima

truturados pelo fornecedor que utiliza, com exclusividade, um ou mais meios 
de comunicação à distância para a celebração do certame.

Contudo, uma das particularidades da Revolução Digital17 e do crescente 
uso da informática está, justamente, na complexidade das relações sociais, ou 
seja, o jurista moderno depara-se com várias novas figuras contratuais e novas 
normas e técnicas de contratação18.

Quanto à terminologia, há diversas expressões para designar este negócio 
jurídico, a saber: contratos virtuais, contratos por computador, contratos onli-
ne e contratos eletrônicos19. Em suma, o contrato eletrônico pode ser definido 
como o negócio jurídico bilateral celebrado total ou parcial de maneira digital.

Preliminarmente é preciso esclarecer que o gênero “contratos eletrônicos” 
comporta, basicamente, duas espécies: 1) contratos informáticos, aqueles que 
têm por objeto os bens e/ou serviços de informática; e 2) contratos telemáticos, 
aqueles que são celebrados utilizando a informática e telemática como meio 
de comunicação20.

Esta distinção é plenamente divulgada pelos juristas de diversos países, a 
saber: Espanha21, França22, Itália23, Argentina24.

Assim, a doutrina brasileira, também, adota tal distinção, a saber: Newton 
De Lucca25 define contrato informático como o «[...] negócio jurídico bilateral 
que tem por objeto bens ou serviços relacionados à ciência da computação»; 
distinguindo este do contrato telemático, que representa o «[...] negócio jurídi-
co bilateral que tem o computador e uma rede de comunicação como suportes 
básicos para sua celebração».

O contrato informático é caracterizado por ter como objeto um bem in-
formático. Em 1993, Giusella Finocchiaro26 utilizou a expressão, «contratti 

17 Expressão utilizada por: N. De Lucca, Aspectos Jurídicos da Contratação Informática 
e Telemática, São Paulo 2003, p. 17.

18 Ivi, pp. 21-22.
19 N. De Lucca, Títulos e contratos eletrônicos: o advento da Informática e suas conse-

quências para a pesquisa jurídica. in N. De Lucca – A. Simão Filho, Direito & Internet², 
São Paulo 2005, p. 62; C.L. Marques, Confiança…, op. cit., p. 44: a autora utiliza a expressão 
«negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico» por ser mais abrangente. 

20 N. De Lucca, Aspectos jurídicos…, op. cit., p. 19.
21 J.V. Lozano, Breves comentários a la ley 34/2002, de 11 de Julio de servicios de la socie-

dad de la información y de comercio electrónico y su impacto. [mensagem pessoal]. Mensagem 
recebida por e-mail em 20-11-2007. [documento eletrônico sem paginação]. 

22 X.L. Bellefonds – A. Hollande, Contrats informatiques et télématiques³, Paris 1992, 
p. 146.

23 G. Finocchiaro, op. cit., p. 3; F.S.S. Ippolito, I contratti di Internet e del commercio 
elettronico, Milano 2001, pp. 1-10 (sobre a evolução da terminologia “contrato informático” a 
“contrato telemático”). 

24 R.L. Lorenzetti, Tratado de los contratos, t. 3, Buenos Aires 1999, 22 seção: La infor-
mática e Internet en los contratos, p. 817.

25 Aspectos jurídicos…, op. cit. P. 33.
26 Op. cit., p. 3 : «Rientrano così all’interno della categoria i contratti per l’acquisizione 

o l’utilizzazione di hardware e di software, i contratti per l’acquisizione, l’elaborazione o la 
diffusione di dati attraverso mezzi informatici, nonché i contratti conclusi mediante strumenti 
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d’informatica» para designar «il contratti ad oggetto informatico», ressaltando 
que esta terminologia surgiu na década de 70.

Os segundos, isto é, os contratos telemáticos, expressão que se originou na 
doutrina jurídica francesa, evidenciada na obra de Xavier Linant de Bellefonds 
e Alain Hollande27, que traz a definição de «contrats télématiques», in verbis:

Le sens exact du terme «télématique» n’est pas bien fixé. La définition la plus 
largement reçue en pratique fait entrer dans le cadre de la télématique toutes les 
applications qui associent l’ordinateur aux télécommunications. Cette définition 
rejoint celle de l’administration pour laquelle les services télématiques sont «un 
ensemble de services de nature ou d’origine informatique pouvant être fournis à 
travers un réseau de télécommunication».

Tal expressão pode ser utilizada pela doutrina jurídica brasileira, haja vista 
a existência do vocábulo telemática28 no vernáculo. Desta forma, a doutrina29 
pátria conceitua contratos telemáticos como «o negócio jurídico bilateral que 
tem o computador e uma rede de comunicação como suportes básicos para 
sua celebração».

Sobre a formação dos contratos telemáticos, a seção 202 da UCITA estabe-
lece a existência de um contrato eletrônico, ainda que celebrado por agentes 
eletrônicos: «(a) A contract may be formed in any manner sufficient to show 
agreement, including offer and acceptance or conduct of both parties or ope-
rations of electronic agents which recognize the existence of a contract». Se-
melhantemente, a seção 8 da UETA estabelece:

(a) If parties have agreed to conduct a transaction by electronic means and a law 
requires a person to provide, send, or deliver information in writing to another 
person, the requirement is satisfied if the information is provided, sent, or delivered, 
as the case may be, in an electronic record capable of retention by the recipient at 
the time of receipt. 

Também o art. 9 da seção 3 da Diretiva 2000/31/EC que impõe aos Esta-
dos-membros adotarem as medidas legais para assegurar a validade e eficácia 
dos contratos celebrados por meio eletrônico. Esta diretriz está estabelecida 
no art. 11 da Lei Modelo UNCITRAL sobre comércio eletrônico.

É aconselhável que o Brasil adote legislação específica ressaltando a exis-
tência, validade e eficácia dos contratos eletrônicos, por meio do princípio da 
não discriminação, segundo o qual não se deve negar validade aos contratos 

informatici».
27 Op. cit., p. 146.
28 «Telemática. [De tele(comunicação) + (infor)mática.] Substantivo feminino. 1.Ciência 

que trata da manipulação e utilização da informação por meio do uso combinado de computador 
e meios de telecomunicação», in Dicionário Aurélio (CD-rom), versão eletrônica.

29 N. De Lucca, Aspectos jurídicos…, op. cit., p. 33.
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tão-somente por terem sido celebrados por meio eletrônico, como o fazem 
as legislações específicas, a saber: seção 202 (a) da UCITA30, seção 7 (b) da 
UETA31, seção 5 da UECA32 e art. 533 da Lei Modelo da UNCITRAL sobre 
comércio eletrônico.

Neste sentido, acertada a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul decidiu que o e-mail enviado comunicando o cancelamento do contrato 
supre a exigência de se enviar uma correspondência para tanto34:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV VIA CABO. RESILIÇÃO DO CON-
TRATO. DENÚNCIA FEITA POR MEIO DE E-MAIL. VALIDADE. INEXIGIBILI-
DADE DE PRESTAÇÕES FUTURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANOS 
MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Dispondo as condições gerais do contrato 
que a resilição deva ser precedida de comunicação por escrito, com antecedência 
mínima de trinta dias, e tendo sido satisfeita tal condição, mediante missiva en-
caminhada por e-mail, não poderia a ré condicionar o cancelamento do contrato 
à entrega do aparelho decodificador em loja da ré. Sendo inexigíveis as parcelas 
cobradas posteriormente à denúncia, indevida também é a inscrição do nome do 
autor no SPC, a gerar danos morais exacerbados no caso em tela, pela extrema 
desconsideração ao Direito do Consumidor. Indenização reduzida em observância 
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença confirmada por seus 
próprios fundamentos. Recurso improvido.

Não se espera uma normativa específica sobre contratos eletrônicos (infor-
máticos e telemáticos), mas sim a reforma do CC/02 e do CDC para inserir 
algumas regras tendo em vista as peculiaridades da contratação à distância. De 
fato, esta é uma característica do comércio eletrônico, ou seja, o predomínio 
de contratos internacionais à distância. 

Sobre este tema, a Diretiva 2011/83/EU traz uma série de definições no 
art. 2°, alínea 7, dentre as quais, a definição de contrato à distância:

“distance contract” means any contract concluded between the trader and the con-
sumer under an organized distance sales or service-provision scheme without the 
simultaneous physical presence of the trader and the consumer, with the exclusive 

30 «(a) A contract may be formed in any manner sufficient to show agreement, including offer 
and acceptance or conduct of both parties or operations of electronic agents which recognize 
the existence of a contract».

31 «(b) A contract may not be denied legal effect or enforceability solely because an electronic 
record was use in its formation».

32 «Legal recognition – 5. Information shall not be denied legal effect or enforceability solely 
by reason that it is in electronic form».

33 «Article 5 – Legal recognition of data messages – Information shall not be denied legal 
effect, validity or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message».

34 TJRS, Turmas Recursais, Primeira Turma Cível, Recurso Cível Nº 71000729954, rel. 
Ricardo Torres Hermann, j. 29-09-2005.



101Contratos de adesão eletrônicos

use of one or more means of distance communication up to and including the time 
at which the contract is concluded;

Esta diretiva é destinada à proteção do consumidor, entretanto, o que ca-
racteriza um contrato à distância, sendo ele de consumo ou não, é o meio de 
comunicação empregado e o pressuposto negativo, que é a não presença física 
simultânea. Por isso, entende-se por contrato à distância o contrato celebrado 
sem a presença física simultânea das partes contratantes com o uso exclusivo 
ou não de um ou mais meios de comunicação à distância.

O Projeto de Lei n. 3.514/2015 na Câmara dos Deputados traz um conceito 
de contrato à distância na pretendida alteração do art. 49 do CDC:

§ 2° Por contratação a distância entende-se aquela efetivada fora do estabeleci-
mento ou sem a presença física simultânea do consumidor e do fornecedor, espe-
cialmente em domicílio, por telefone, por reembolso postal ou por meio eletrônico 
ou similar.

Este dispositivo não faz a distinção entre contrato à distância e contrato fora 
do estabelecimento. O ideal seria distinguir estas figuras como o faz o Direito 
Comunitário europeu, que define contrato fora do estabelecimento no item 8 
do art. 2° da Dir. 2011/83/EU:

“off-premises contract” means any contract between the trader and the consumer:
(a) concluded in the simultaneous physical presence of the trader and the consumer, 
in a place which is not the business premises of the trader;
(b) for which an offer was made by the consumer in the same circumstances as 
referred to in point (a);
(c) concluded on the business premises of the trader or through any means of dis-
tance communication immediately after the consumer was personally and individ-
ually addressed in a place which is not the business premises of the trader in the 
simultaneous physical presence of the trader and the consumer; or
(d) concluded during an excursion organized by the trader with the aim or effect 
of promoting and selling goods or services to the consumer; 

Neste sentido, entende-se por contrato fora do estabelecimento o contrato 
celebrado na presença física das partes em local distinto do estabelecimento 
comercial, ou quando a oferta for feita nestas mesmas circunstâncias, ou quan-
do o contrato for concluído durante uma campanha organizada pelo fornece-
dor para promover ou vender bens e serviços. A título de exemplo, pode-se 
citar a venda a domicílio ou reembolso postal

Porém, o Projeto de Lei n. 3.514/2015 vai além, pois equipara a contrato à 
distância, o contrato celebrado no estabelecimento do fornecedor, desde que 
o consumidor «não tenha tido a prévia oportunidade de conhecer o produto 
ou serviço, por não se encontrar em exposição ou pela impossibilidade ou difi-
culdade de acesso a seu conteúdo» (§ 3º do art. 49). Exemplo, se o consumidor 
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vai até uma loja para comprar um produto, mas este não está à disposição, não 
tendo contato físico com o produto, assemelha-se à contratação à distância.

3. Formação, validade e obrigatoriedade dos contratos eletrônicos

Ora, se a confiança é a própria justificadora do Direito, quando ela se perde 
o que se constrói sobre ela, no caso o Direito, perde toda a sua razão de ser. 
Isto é o que não se pode aceitar que aconteça na sociedade informacional, 
cuja base antes de tudo é a confiança. Neste sentido, novas tecnologias, como 
a Blockchain, têm sido desenvolvidas a fim de assegurar maior confiança nas 
transações eletrônicas à distância.

Cláudia Lima Marques35 define confiança como sendo «o paradigma novo 
necessário para realizar ‘este passo adiante’, de adaptar nosso atual Direito do 
Consumidor a este novo modo de comércio».

A forma de consentir, na contratação eletrônica, apresenta uma distinção 
clara entre os contratos eletrônicos e os tradicionais. Neste novo contexto tec-
nológico, os contratantes podem manifestar sua vontade de diversas maneiras, a 
saber: pelo silêncio, quando a lei admitir; pelo comportamento como, por exem-
plo, ao clicar em determinado ícone ou baixar um programa de computador, etc.

A forma de contratar no meio digital evoluiu, a saber, as figuras “shrink-
-wrap”, “click-wrap” e “browse-wrap”. Na primeira figura, o consentimento é 
manifestado por uma conduta (abrir o CD e instalar o programa do computa-
dor) e pelo silêncio (não retornando o produto em caso de não-concordância 
com as cláusulas contratuais). Na hipótese dos denominados “click-wrap”, o 
consentimento é manifestado ao clicar na expressão “eu concordo”, “aceito”, 
“sim”, ou outras expressões sinônimas. Assim, nesta hipótese o usuário tem a 
oportunidade de tomar conhecimento previamente das cláusulas contratuais 
para poder decidir, conscientemente, se concorda ou não com elas. Por fim, 
o “browse-wrap”, termos impostos por uma das partes à outra pelo fato de 
um usuário navegar em determinada página na Internet, em que se constata 
a ausência de consentimento.

Ana Paula Gambogi Carvalho36 resume o quadro exposto acima, dizendo 
que duas primeiras hipóteses, a declaração de vontade é “pré-formulada”, pois 
basta clicar no ícone correspondente à expressão “sim” ou “não”.

No entanto, a ilustre professora Cláudia Lima Marques37 ressalta a cautela 
no momento de interpretar estas manifestações de vontade:

Assim, se o consumidor faz um click para abrir o contrato, isto não pode ser inter-
pretado como se ele estivesse aceitando a oferta, ou que o contrato se perfectibi-

35 C.L. Marques, Confiança…, op. cit., pp. 34-35.
36 Contratos via Internet, Belo Horizonte 2001, p. 32.
37 Confiança…, op. cit., p. 272.
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lizou. Deve ser possível ler o contrato e mesmo o imprimir, sem o concluir, pois o 
contrato é informação para o consumidor e é o direito de escolha deste último que 
está em jogo. O abuso da ‘ordem’ de impulsos eletrônicos, ou da ordem de telas 
abertas é justamente o de somente informar o conteúdo do contrato quando este 
já está aceito, ou de somente permitir baixá-lo (download), quando o consumidor 
já se tornou contratante. (grifo nosso)

O computador é apenas um mecanismo de comunicação de uma vontade 
já aperfeiçoada quando o declarante a manifestou ou formatou o programa 
do computador para transmiti-la38. Em todas as hipóteses, predomina na dou-
trina a regra geral de imputação, em que se atribui a declaração de vontade 
exteriorizada por meio do uso do computador ao declarante39. Em suma, a 
declaração de vontade é atribuída ao declarante, que se responsabiliza pelo 
cumprimento do que foi declarado, a menos que prove que outra pessoa uti-
lizou sua máquina, sem autorização para tanto, ou outro fato que ilida este 
nexo de imputação.

Para minimizar esta polêmica, as legislações específicas trazem regra sobre 
esta matéria. O art. 13 da Lei Modelo da UNCITRAL sobre comércio eletrô-
nico, por exemplo, estabelece a regra de imputação da mensagem ao emissor 
quando ele mesmo a envia, ou quando a mensagem é enviada por outra pessoa 
que tenha autorização para tanto ou, ainda, por um sistema de informação pro-
gramado previamente para operar automaticamente. O conhecimento desta 
declaração de vontade pelo receptor dá-se no momento em que a mensagem 
ingressa em sua esfera de controle. Este é o entendimento adotado no art. 
15 de Lei Modelo da UNCITRAL sobre comércio eletrônico e na seção 23.1 
da UECA, no Canadá. Portanto, não se exige o conhecimento psicológico do 
conteúdo da mensagem pelo receptor, basta que esta tenha ingressado no seu 
sistema de informação, alheio ao controle do emissor40.

No contexto do comércio eletrônico, a aceitação verifica-se de diversas ma-
neiras, podendo ocorrer quando o oblato redija sua aceitação, transmitindo-a 
via e-mail ou quando o oblato realize certos atos que demonstre sua aceitação 
(“conduta social típica”) como, por exemplo, quando ele adere aos termos cli-
cando em ícones demonstrando sua anuência (“Eu concordo” – “I agree”)41. 
Em todas estas hipóteses, há acordo de vontade consoante a doutrina brasi-
leira42 que afirma existir nestes contratos acordo de vontade, ainda que seja a 
partir de conduta socialmente típica.

Na atual sociedade pós-moderna massificada e submersa nas novas tec-
nologias, a vulnerabilidade dos usuários destes produtos e serviços fica em 
evidência face ao desequilíbrio social, econômico e tecnológico dos usuários 

38 F. Parisi, Il contratto concluso mediante computer, Padova 1987, p. 3.
39 R.L. Lorenzetti, Comércio eletrônico, op. cit., p. 293.
40 R.L. Lorenzetti, Luis. Comércio eletrônico, op. cit., p. 295.
41 Ivi, pp. 10-17.
42 C.L. Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, op. cit., p. 99.
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em face dos fornecedores. Em suma, a doutrina43 conclui que o usuário, nes-
te contexto de liberdade, velocidade e globalização, depara-se com uma nova 
vulnerabilidade.

Na contratação telemática, há um aumento considerável da vulnerabilidade 
do usuário que, geralmente, não tão familiarizado com as novas tecnologias, 
daí outro critério para se analisar dentro deste princípio: a vulnerabilidade 
tecnológica ou informacional.

Cláudia Lima Marques44 aponta diversas situações que agravam ainda mais 
a vulnerabilidade dos consumidores, como as grandes organizações entre os 
fornecedores. Além disso, a política de marketing é extremamente ofensiva 
e apelativa, fazendo com que ocorra o que a autora denomina “poder da ne-
cessidade” e “sedução das novas necessidades”. Em outras palavras, por meio 
das propagandas agressivas, os fornecedores impelem as necessidades dos 
consumidores.

Esta situação é ainda mais acentuada no contexto da sociedade informa-
cional, em que se utiliza as novas tecnologias para realizar o denominado 
marketing direto, ou seja, a partir do perfil construído de maneira automa-
tizada, o sistema de informação determina as preferências do usuário, des-
tinando a ele publicidade de produtos e serviços que correspondam a tais 
preferências. Outro fator de aumento da vulnerabilidade é a contratação por 
adesão e a disponibilização dos termos e condições de uso como se verá a 
seguir.

4. Contratos de adesão eletrônicos e os termos e condições de uso

Cláudia Lima Marques45 ressalta a evolução da concepção de contrato. 
Tradicionalmente, predominavam os contratos paritários ou individuais em 
que as partes discutiam as cláusulas contratuais em pé de igualdade. No en-
tanto, esta realidade foi drasticamente alterada haja vista a predominância na 
sociedade de consumo, dos contratos de adesão, perdendo-se qualquer con-
tato físico entre as partes. Este fato evidencia o fenômeno identificado como 
“despersonalização do contrato”, que no contexto do comércio eletrônico é 
mais acentuado.

Em síntese, o contrato negociado ou paritário é próprio de uma sociedade, 
cuja base econômica é o artesanato e a agricultura familiar. No entanto, o con-
trato impessoal ou de adesão é característico de uma sociedade industrializada, 
massificada e de consumo46.

43 C.L. Marques, Confiança…, op. cit., pp. 40-41, citando as conclusões de Erik Jayme.
44 Contratos bancários em tempos pós-modernos: primeiras reflexões, in Revista de Direito 

do Consumidor, XXV (1998), p. 27.
45 Contratos no Código de Defesa do Consumidor4, São Paulo 2002, pp. 52-53.
46 R.L. Lorenzetti, Tratado de los contratos, t. 1, op. cit., p. 138.
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Contrato de adesão pode ser definido, nos termos do art. 54 do CDC, como 
o “negócio jurídico no qual a participação de um dos sujeitos sucede pela acei-
tação em bloco de uma série de cláusulas formuladas antecipadamente, de 
modo geral e abstrato, pela outra parte, para constituir o conteúdo normativo 
e obrigacional de futuras relações concretas”47. Semelhantemente, a UCITA 
traz a definição do que a doutrina anglo-saxã denomina “standard form”, na 
seção 102 (61): 

‘Standard form’ means a Record or a group of related records containing terms pre-
pared for repeated use in transactions and so used in a transaction in which there 
was no negotiated change of terms by individuals except to set the price, quantity, 
method of payment, selection among standard options, or time or method of delivery.

Preliminarmente devem-se distinguir os contratos de adesão das condições 
gerais dos contratos. Esta distinção é realizada a partir do trabalho realizado 
pela Comissão das Comunidades Europeias, conforme noticia a ilustre pro-
fessora Cláudia Lima Marques48:

Como contratos de adesão entenderemos restritivamente os contratos por escrito, 
preparados e impressos com anterioridade pelo fornecedor, nos quais só resta pre-
encher os espaços referentes à identificação do comprador e do bem ou serviços, 
objeto do contrato. Já por contratos submetidos a condições gerais dos negócios 
entenderemos aqueles, escritos ou não escritos, em que o comprador aceita, táci-
ta ou expressamente, que cláusulas, pré-elaboradas unilateral e uniformemente 
pelo fornecedor para um número indeterminado de relações contratuais, venham 
a disciplinar o seu contrato específico.

Aplicando estes conceitos à contratação telemática, os contratos de adesão 
são contratos escritos, impressos anteriormente ou que podem ser impressos 
durante a contratação telemática, em que só resta ao consumidor preencher 
os espaços referentes à sua identificação pessoal e clicar no ícone que designa 
o seu acordo (“eu aceito”). Este fenômeno é observado nos contratos do tipo 
“shrink-wrap” e “click-wrap”. É possível, também, que o fornecedor distribua 
seus produtos e serviços por meio da imposição unilateral de termos e con-

47 O. Gomes, Contratos de adesão. Condições gerais dos contratos, São Paulo 1972, p. 3; 
ou ainda segundo a definição de C. U. Miranda, Contrato de adesão, São Paulo 2002, p. 27: 
«[…] aquela forma de contratar em que, emitida pelo predisponente uma declaração dirigida 
ao público, contendo uma promessa irrevogável para esse efeito, mediante cláusulas uniformes, 
formuladas unilateralmente, o contrato (individual, singular) se forma, com o conteúdo assim 
prefixado, no momento em que uma pessoa, aceitando essas cláusulas na sua totalidade, ainda 
que com eventuais aditamentos, adere a tal conteúdo»; R.L. Lorenzetti, Tratado de los 
contratos. Tomo I. op. cit., p. 140: «El contrato se celebra por adhesion cuando la redacción de 
sus cláusulas corresponde a una sola de las partes, mientras que la otra se limita a aceptarlas 
o rechazarlas, sin poder modificarlas, [...]».

48 Contratos no Código de Defesa do Consumidor…, op. cit., p. 56.
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dições contratuais, que podem estar escritos ou não-escritos; podem, ainda, 
ser acessíveis por meio de sucessivos cliques em hiperlinks, como ocorre no 
tipo “browse-wrap”.

As legislações estrangeiras, já ressaltadas, conferem validade aos contratos 
eletrônicos, e. g. seção 7 (b) da UETA, seção 202 da UCITA, seção 2 (7) da 
UECA, art. 11 da Lei Modelo da UNCITRAL sobre comércio eletrônico, 
pelo Projeto de Lei n. 3.514/2015 (que pretende acrescentar ao CDC uma 
disciplina jurídica para algumas questões específicas do comércio eletrônico) 
e art. 11 do Projeto de Lei brasileiro n. 4.906/2001; outrossim, estas regras es-
tabelecem o princípio da não-discriminação entre o meio tradicional (papel) e 
o meio eletrônico. No entanto, isto não significa a impossibilidade de se anular 
eventuais cláusulas abusivas49.

As licenças do tipo “shrink-wrap”50 são contratos de adesão que trazem as 
condições de uso do programa de computador ou de outro bem, sendo que 
suas cláusulas são unilateralmente estabelecidas pelo fornecedor. Outrora, es-
tes termos estavam dentro do suporte mecânico do software, e. g. CD-ROM 
ou DVD51. Atualmente, destaca-se a possibilidade de uso de um “shrink-wrap” 
em quaisquer aparelhos eletrônicos que pretendam disponibilizar as cláusulas 
armazenadas neles mesmos, geralmente, com a possibilidade de conectá-los à 
Internet (Internet das Coisas).

Assim, o contrato do tipo “shrink-wrap” deve ser equiparado a contrato à 
distância, em razão de suas semelhanças, isto é, o contrato em sua integralidade 
estará acessível ao adquirente em momento posterior à conclusão do contra-
to. Portanto, sustentamos a necessidade de se reconhecer a possibilidade do 
adquirente se arrepender, caso não concorde com os termos da licença, cujo 
conteúdo será revelado após ter concluído a compra.

Neste sentido, o tribunal do Estado norte-americano de Nova York52 profe-
riu uma definição muito técnica sobre esta figura contratual, deixando expresso 
que o fornecedor deve indicar a possibilidade de devolução do produto, caso 
o adquirente não concorde com seus termos, in verbis:

For example, software commonly is packaged in a container or wrapper that ad-
vises the purchaser that the use of the software is subject to the terms of a license 

49 Ivi, pp. 333-334.
50 Também denominadas por: ‘box-top,’ ‘shrink-wrap,’ ‘tear-open,’ ‘tear-me-open’ e ‘blister-

pack’ licenses. Cf. D.A. Einhorn, Shrink-wrap licenses: the debate continues, in IDEA – The 
Journal of Law and Technology, XXXVIII, 3 (1998), pp. 383-401 [in Quicklaw, documento em 
meio eletrônico, sem paginação].

51 D.W. Maher, The shrink-wrap license: old problems in a new wrapper, in Journal of the 
Copyright Society of the U.S.A., XXXIV (1986/1897), p. 292: «The shrink-wrap license typically 
is a contract of adhesion printed in reasonably legible type on the outer wrapper of a package 
for a computer program that is stored on magnetic media, usually floppy disks».

52 150 F. Supp. 2d 585; 2001 U.S. Dist. LEXIS 9073; 45 U.C.C. Rep. Serv. 2d (Callaghan) 
1; affirmed by Specht v. Netscape Communs. Corp., 306 F.3d 17, 2002 U.S. App. LEXIS 20714 
(2d Cir. N.Y., 2002), p. 10.
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agreement contained inside the package. The license agreement generally explains 
that, if the purchaser does not wish to enter into a contract, he or she must return 
the product for a refund, and that failure to return it within a certain period will 
constitute assent to the license terms. These so-called “shrink-wrap licenses” have 
been the subject of considerable litigation.

O regime jurídico destes contratos deve ser o previsto no CC/02 e no CDC 
para os contratos de adesão, em especial: 1) devem ser escritos de forma clara 
e com caracteres ostensivos e legíveis (tamanho da fonte não inferior ao corpo 
12); 2) as cláusulas que implicam limitação de direitos devem ser destacadas 
das demais; 3) possibilidade de anular as cláusulas abusivas; 4) efetiva opor-
tunidade de ler e imprimir o contrato; e 5) a interpretação mais favorável ao 
consumidor nos termos do art. 47 do CDC; e a interpretação mais favorável 
ao aderente, em casos de ambiguidades ou contradição, nas relações civis e 
empresariais nos termos do art. 423 do CC/02. Deve-se ler com atenção o § 2° 
do art. 113 do CC/02, acrescentado pela Lei de Liberdade Econômica (Lei 
n. 13.874, de 20 de setembro de 2019), determinando que as partes podem 
“livremente” estipular como os contratos serão interpretados. No entanto, os 
contratos de adesão do tipo “shrink-wrap” não viabilizam tal liberdade, pois 
as cláusulas são estabelecidas unilateralmente pelo estipulante, não podendo 
se aplicar tal dispositivo legal por flagrante injustiça contratual, na medida 
em que não é razoável admitir que a parte contratante que redige as cláusulas 
contratuais possa determinar como estas sejam interpretadas.

Para a doutrina italiana53, por exemplo, as cláusulas onerosas, que limitam a 
responsabilidade do fornecedor ou restrinja a liberdade contratual com relação 
a terceiros e eletiva de foro devem ser consideradas ineficazes.

A prática comercial aliada às novas tecnologias aplicou o mesmo método de 
contratação das licenças do tipo “shrink-wrap” aos contratos telemáticos cele-
brados inteiramente online, denominados “click-wrap”54. As vantagens deste 
tipo de contratação é a imposição das cláusulas contratuais pelo fornecedor 
sem dar margens a eventuais modificações pelo adquirente. Este fenômeno é 
descrito por Juliet Moringielo55, in verbis:

One can find click-wrap agreements both on the Internet and in software. These 
agreements are so named because the software purchaser or the purchaser of goods 

53 G. Finocchiaro, op. cit., p. 101: «Quindi quelle clausole, spesso presenti nei contratti 
standard di licenza d’uso, che stabiliscono limitazioni di responsabilità, restrizioni alla libertà 
contrattuale nei rapporti con i terzi e deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria devono 
considerarsi inefficaci. Giova precisare che, secondo la giurisprudenza, non è da ritenersi ves-
satoria la clausola di divieto di cessione di locazione e di sublocazione».

54 A. Gatt, Electronic commerce – Click-wrap agreements: The enforceability of click-wrap 
agreements, in Computer Law & Security Report, XVIII, 6 (2002), p. 405.

55 Signals, Assent and Internet Contracting, op. cit. [documento em meio eletrônico, sem 
paginação].
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or services on the Internet must click an icon to signify agreement before obtaining 
the desired product or service. In the classic click-wrap scenario, the buyer cannot 
complete a purchase without at least clicking an “I agree” icon. In some cases, as 
when someone installs software on a computer, the license terms are presented so 
that the user must view (but not necessarily read) them before clicking “I agree”. On 
many web sites, however, the contract terms can only be found behind a hyperlink 
presented near the “I agree” button and the buyer need not even view them before 
clicking the “I agree” button.

Consoante a constatação de que os “click-wrap agreements” são formados 
integralmente online, o consentimento do adquirente é expresso eletronica-
mente; por isso, a ênfase do intérprete deve ser a busca pela verificação se 
houve ou não consentimento eletrônico.

No caso canadense, Rudder versus Microsoft Corp56, o tribunal analisou a 
manifestação do consentimento nos “click-wrap agreements”. Neste caso, o 
fornecedor notificava o usuário, logo que ele tentasse se registrar, acerca das 
cláusulas contratuais a que ficaria obrigado; sendo que a conclusão do regis-
tro somente se daria mediante a expressa manifestação da concordância do 
usuário. Este fato foi observado pelo tribunal, que concluiu existir acordo de 
vontade válido nesta técnica contratual.

Entendemos que o consentimento eletrônico nos contratos do tipo “click-
-wrap” é manifestado de forma expressa no momento em que o adquirente 
clica no ícone referente à expressão de anuência, tais como “eu aceito”, “eu 
concordo”, “sim”, etc. A partir deste instante, o adquirente está obrigado às 
cláusulas contratuais, com as quais concordou expressamente. Isto não signi-
fica, no entanto, a impossibilidade de se anular o contrato, em caso de vício 
do consentimento, ou algumas cláusulas consideradas abusivas, notadamente 
nas relações de consumo.

A doutrina anglo-saxã inclina-se para a existência dos “click-wrap agree-
ments”, desde que sejam observadas algumas exigências, a saber: 1) as cláusulas 
contratuais devem estar dispostas de maneira que facilite sua visualização pelo 
aderente; 2) o adquirente deve ser indagado se aceita ou não tais cláusulas, a 
partir do clique no ícone correspondente ou digitando a expressão de anuência; 
3) não se deve permitir o acesso ao site antes de se obter a expressa anuência 
do consumidor; caso contrário, o contrato torna-se inútil; 4) fazer com que o 
contratante indique, expressamente, a sua identificação pessoal, ou seja, ga-
rantindo que o aderente é realmente quem ele diz ser, para tanto, a técnica 
aconselhável é a assinatura eletrônica; 5) fazer menção sobre a aplicação das 
regras contratuais tradicionais (de acordo com o princípio da não-discrimina-
ção estabelecido nas legislações específicas)57.

56 Ontario Superior Court of Justice (1999) 2 C.P.R. (4th) 474.
57 M. Grossman – A.K. Hift – R. Rothman, Click-Wrap Agreements – enforceable con-

tracts or wasted words?. Disponível online in http://www.becker-poliakoff.com/publications/
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Ainda nesta linha evolutiva da contratação telemática, percebe-se que, atu-
almente, as práticas comerciais tornam-se cada vez mais complexas. É muito 
comum, por exemplo, que os titulares de determinada página na Internet in-
siram, no canto inferior, um hiperlink, geralmente em letras muito pequenas 
e em cor quase que imperceptível em contraste com o plano de fundo do site, 
contendo os termos e condições de uso do conteúdo da página ou, tão-somen-
te, por ter acessado ou “navegado” (“browse”) no site.

“Browse-wrap”, também denominado por “Web-wrap”58, designa a prática 
comercial em que o proprietário de uma página na Internet faça vincular os 
termos e condições de uso e acesso do site, unilateralmente, impostos por ele, 
dispostos no canto inferior da página em um hiperlink, que deve ser acessa-
do pelo usuário para tomar conhecimento do conteúdo destes termos. Estes 
termos podem ser disponibilizados em outros formatos, mas geralmente é de-
signado pelas expressões “acordo do usuário” (“user agreement”), “condições 
de uso” (“conditions of use”), “termos de uso” (“terms of use”), “avisos legais” 
(“legal notices”), “termos” (“terms”) ou “termos e condições de uso” (“terms 
and conditions of use”).

A doutrina anglo-saxã os define como o acordo, geralmente, exposto em 
hiperlink grafado em letras pequenas no canto inferior do site, sendo que ao 
clicar no hiperlink, o usuário é reconduzido a uma página na Internet especí-
fica, contendo os termos de uso e acesso à página na Internet59.

Quanto à natureza jurídica, a doutrina anglo-saxã os define como “contratos 
de adesão”60; no entanto, a melhor técnica jurídica impõe considerá-los como 
condições gerais dos contratos (também conhecidas por cláusulas contratuais 
gerais), desde que cumpram determinados requisitos.

Entende-se por «condições gerais dos contratos» a «lista de cláusulas con-
tratuais pré-elaboradas unilateralmente para um número múltiplo de contra-
tos», que pode estar ou não no próprio documento contratual61. Portanto, as 
características destas condições são: a independência do tipo contratual que 
se pretende regular, podendo estar vinculada a passagens aéreas, a recibos 
ou a ordens de pedidos; a pré-elaboração de forma unilateral, ou seja, pelo 
fornecedor ou prestador do serviço e destina-se a um número indeterminado 
de indivíduos.

article_archive/click-wrap.html. Acessado em 12-09-2004 [documento em meio eletrônico, 
sem paginação].

58 J. Femminella, Online Terms and Conditions Agreements: Bound by the Web, in St. 
John’s Journal of Legal Commentary, XVII (2003) [documento em meio eletrônico, sem pa-
ginação].

59 D. Block, Caveat Surfer: Recent Developments in the Law Surrounding Browse-Wrap 
Agreements, and the Future of Consumer Interaction with Websites, in Loyola Consumer Law 
Review, XIV (2002) [documento em meio eletrônico, sem paginação]: «Generally, they are 
found in small print hyperlinks at the bottom of home pages, and these hyperlinks generally 
link to another page that lays out the terms of use for the particular website».

60 J. Femminella, op. cit. [documento em meio eletrônico, sem paginação].
61 C.L. Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, op. cit., pp. 66-67.
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Conforme se depreende da análise da doutrina anglo-saxã, a definição de 
“browse-wrap” baseia-se no julgamento do caso Pollstar v. Gigmania Ltd.62 
(julgado em 17 de outubro de 2000), revelou a posição do tribunal norte-a-
mericano, do Estado da Califórnia, em distingui-lo das figuras afins. Pollstar 
prestava serviços de informação, sobre show e concertos, online por meio do 
seu site, pollstar.com. Sendo que no canto inferior da página na Internet, há 
um hiperlink contendo os termos e condições de acesso às informações do 
site. Dentre outras cláusulas, veda-se a utilização de tais informações para 
fins comerciais63. No entanto, Pollstar ingressou em juízo contra a empresa 
requerida, Gigmania (www.gigmania.com), afirmando que esta teria violado 
esta cláusula ao baixar as informações do site da Requerente, inserindo-as em 
seu próprio site, desrespeitando os termos do “browse-wrap”. Em sua defesa, 
Gigmania alegou o total desconhecimento destes termos, cuja indicação é 
feita em letras pequenas na cor cinza, sendo que o plano de fundo da página 
na Internet, também, é cinza, impossibilitando a constatação da existência 
destes termos e condições.

5. Políticas de proteção de dados e privacidade: o que muda a partir da Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais

As políticas de proteção de dados e privacidade, disponibilizadas nos si-
tes dos agentes de tratamento de dados pessoais64, poderão assumir uma das 
três figuras analisadas nesta obra, quais sejam: “shrink-wrap”, “click-wrap” ou 
“browse-wrap”. Por isso, torna-se ainda mais relevante o estudo dos contratos 
de adesão eletrônicos e dos termos e condições de uso.

62 No. CIV-F-00-5671 REC SMS, United States District Court for the Eastern District of 
California, 170 F. Supp. 2d 974; 2000 U.S. dist. LEXIS 21035; Copy. L. Rep. (CCH) P28, 329; 
45 U.C.C., Rep. Serv. 2d (Callaghan) 46: «Gigmania contents that the breach of contract claim 
fails as a matter of law because Pollstar cannot allege the required contract element of mutual 
consent. Viewing the web site, the court agrees with the defendant that many visitors to the site 
may not be aware of the license agreement. Notice of the license agreement is [*981] provided by 
small gray text on a gray background. Moreover, unlike the shrink-wrap license held enforceable 
in ProCD v. Zeidenberg, 86 F. 3d 1447 (7th Cir. 1996), the license agreement at issue is a browse 
wrap license. A shrink-wrap license appears on the screen when the CD or diskette is inserted 
and does not let the consumer proceed without indicating acceptance. By contrast, a browse wrap 
license is part of the web site and the user assents to the contract when the user visits the web site».

63 Os termos da licença são: «License Agreement: Any person using information from this 
web site hereby agrees to the following terms: 1. All documents and information may only be 
used for informational purposes. 2. All documents and information may only be used for non-
commercial purposes. 3. Any copy of these documents or information or portions thereof must 
include the copyright notice and this License Agreement».

64 Nos termos do art. 5º, inc. IX da LGPD, agentes são o controlador e o operador, definidos 
respectivamente no inc. VI e VII da lei. Controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito 
público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; 
e operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento 
de dados pessoais em nome do controlador.
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O direito à proteção dos dados pessoais, por sua vez, é uma evolução do 
direito à privacidade, sintetizado por Stefano Rodotà65 que destaca as quatro 
fases de evolução do direito à privacidade, a saber: 1) do direito de ser deixa-
do só ao direito de manter o controle sobre suas próprias informações; 2) da 
privacidade ao direito à autodeterminação informativa; 3) da privacidade a não 
discriminação; 4) do segredo ao controle. 

Neste sentido, garante-se para além da privacidade, a autodeterminação 
informacional, entendida como o controle dos titulares dos dados de suas infor-
mações. Portanto, este direito assegura diversas ferramentas para o exercício 
de diversos direitos, hoje previstos nos arts. 18 e seguintes da Lei Geral de 
Proteção de Dados, a saber: a confirmação do tratamento e o acesso aos dados, 
a correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados, a anonimização 
dos dados nos termos da lei, a portabilidade dos dados, a eliminação dos dados 
nos termos da lei e a revogação do consentimento, além de outros.

Em verdade tal distinção já estava estampada no Marco Civil da Internet 
que, no art. 3°, prevê a proteção à privacidade (inc. II) e a proteção dos dados 
pessoais (inc. III) em incisos distintos. Muito embora o MCI tenha previstos al-
gumas destas ferramentas de proteção de dados (art. 7°, incisos VI a X), a LGPD 
trouxe um sistema de proteção de dados, inspirada claramente no Regulamento 
Geral europeu sobre Proteção de Dados (GDPR, Regulation 2018/679).

Assim, exige-se que estas políticas de privacidade e de proteção de dados 
pessoais estejam disponibilizadas de maneira fácil, com informações claras e 
completas sobre os contratos (art. 7°, inc. XI). 

Diante da atual normativa, o agente de tratamento de dados pessoais deve 
indicar, no mínimo, nas políticas de proteção de dados pessoais a finalidade 
específica do tratamento, a forma e duração do tratamento, a identificação e 
informações do controlador, informações sobre o compartilhamento de dados 
pessoais e responsabilidade dos agentes de tratamento.

A LGPD trouxe um conceito de consentimento no art. 5°, inc. XII, ou seja, 
a «manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda 
com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada». 
A LGPD adjetiva o consentimento, que deve ser informado, o que ressalta 
ainda mais o dever de informar e de transparência conforme destacado su-
pra, ou seja, deve-se dar efetiva oportunidade para que o titular possa tomar 
conhecimento dos termos das políticas de proteção de dados.

Entretanto, o Marco Civil da Internet estabeleceu como direito dos usu-
ários da Internet o «consentimento expresso sobre a coleta, o uso, o arma-
zenamento e o tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma 
destacada das demais cláusulas contratuais».

Surgindo, portanto, um conflito aparente de norma. Todavia, o MCI é lei 
geral, porque estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 

65 Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, 
in Rivista Critica del Diritto Privato, XV, 1 (1997), pp. 588-591.
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da Internet no Brasil. Ao passo que a LGPD, além de ser posterior, é especí-
fica em comparação ao MCI, portanto, pelas regras de solução de antinomias 
normativas, prevalece a lei posterior e especial. Ainda que o título normativo 
seja «Lei Geral de Proteção de Dados», expressamente indicado na alteração 
feita pela Lei n. 13.853, de 08 de julho de 2019, a LGPD deve ser compreen-
dida como um microssistema de proteção de dados pessoais, à semelhança do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC). Entretanto, ressalva algumas leis 
setoriais, como a Lei do Cadastro Positivo, que quando comparadas à LGPD, 
esta é geral em relação àquelas.

Assim, deve-se prevalecer a LGPD, sendo suficiente às transações o con-
sentimento inequívoco do titular dos dados que pode ser obtido por meio de 
condutas sociais típicas. Em suma, o agente de tratamento deve demonstrar 
que as políticas de privacidade e de proteção de dados pessoais são redigidas 
claramente e disponibilizadas ao titular que as pode acessar facilmente se 
assim o desejar.

6. Conclusão

Os contratos telemáticos não são novas figuras contratuais, são meios de 
comunicação que conjugam um sistema de informação e de transmissão à 
distância, sendo a internet a ferramenta mais comum para a conclusão desses 
contratos. Dentre as espécies, destacam-se os denominados shrinkwrap, cli-
ckwrap agreements e os browsewraps.

Os primeiros são celebrados ao adquirir um produto ou um serviço, porém 
as cláusulas contratuais são apresentadas após a conclusão do contrato, quan-
do o usuário inicia a instalação do programa ou de determinada aplicação de 
Internet. Os segundos são celebrados inteiramente em ambiente eletrônico, 
podendo ser considerados contratos de adesão, pois o estipulante estabelece 
unilateralmente as cláusulas cabendo ao aderente manifestar seu consentimen-
to ao clicar em expressões pré-formuladas que indicam sua anuência integral 
aos termos propostos. Não obstante, constatando-se a presença de cláusulas 
abusivas, elas serão nulas de pleno direito nos termos do art. 51 do CDC, além 
do que dispõe os artigos 421 e 422 do CC/02 para as relações que não sejam 
de consumo.

Os contratos de adesão devem ser redigidos de maneira clara, utilizando a 
fonte Times New Roman tamanho 12 nos termos do § 3° do art. 54 do CDC. As 
cláusulas que possam restringir direitos dos consumidores devem ser escritas 
em destaque, devendo o consumidor anuir expressamente a estas cláusulas.

As condições gerais à contratação são estabelecidas unilateralmente pelo 
estipulante, e distinguem-se dos contratos de adesão por seu maior grau de 
abstração e despersonalização, porque regem direitos e obrigações em diversas 
relações contratuais.
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Os browsewraps podem ser considerados condições gerais à contratação 
quando forem facilmente identificados, cujo acesso seja viabilizado pelo esti-
pulante, observado o princípio da transparência nos termos do art. 4°, caput 
do CDC, bem como o dever anexo à boa-fé objetiva nos termos do art. 422 
do CC/02 e art. 4°, inc. III do CDC. Em suma, somente os browsewraps com 
aviso (with notice) são existentes e válidos, vinculando contratualmente as 
partes quando o usuário consentir expressa ou tacitamente com os termos.

Muito embora estes contratos sejam considerados existentes, permanece a 
possibilidade de anulação de algumas cláusulas contratuais quando forem con-
sideradas abusivas. É o caso da cláusula de eleição de foro inserta nos contratos 
de adesão. Nos contratos de consumo, esta cláusula pode considerada nula, 
quando se constate a desvantagem exagerada do consumidor (art. 51, inc. IV 
do CDC). Nestas hipóteses, o juiz pode reconhecer sua incompetência relativa 
de ofício, sendo uma exceção à regra sumulada de que a incompetência rela-
tiva não se conhece de ofício. Mesmo entre os consumeristas, há divergência 
sobre o tema: uns entendem que a cláusula eletiva deve ser tida como nula de 
pleno direito; outros, que condicionam tal conclusão a uma análise casuística, 
devendo se constatar o prejuízo ao consumidor.

Por fim, quanto ao consentimento, considerado como uma das bases para 
o tratamento de dados pessoais previsto no inc. I do art. 7° da LGPD, deve-
-se analisar cada modalidade contratual acima estudada a fim de verificar se a 
manifestação do consumidor se deu de forma expressa ou inequívoca, desde 
que devidamente informado do conteúdo das cláusulas contratuais.
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Abstract [Ita]

Il presente articolo si propone di presentare una disciplina giuridica per 
alcune pratiche contrattuali nel commercio elettronico, identificate come 
“shrink-wrap”, “click-wrap” e “browse-wrap”. In questo senso, il contribu-
to presenta il concetto, le caratteristiche di queste figure, nonché la com-
prensione dei tribunali stranieri, soprattutto nordamericani e canadesi. Viene 
applicato il metodo induttivo, partendo dall’analisi di più casi giudicati sull’e-
sistenza, validità e obbligatorietà (o efficacia) di tali pratiche commerciali a 
stabilire linee guide allo scopo di orientare fornitori, consumatori e giuristi. 
Si evidenzia, infine, il necessario aggiornamento dell’ordinamento giuridico 
brasiliano, come inteso dal P.L. 3.514/2015 per garantire un’effettiva tutela 
del consumatore nei contratti internazionali a distanza.

Parole chiave: contratto elettronico; diritto comparato; Stati Uniti e Canada; 
programma per computer; tutela e difesa dei consumatori.

Abstract [Eng]

This article aims to present a legal discipline for some contractual practices 
in electronic commerce, identified as “shrink-wrap”, “click-wrap” and “browse-
wrap”. In this sense, it presents the concept, the characteristics of these figures, 
as well as the understanding of foreign courts, especially North American and 
Canadian ones. The inductive method is applied, starting from the analysis of 
several judged cases on the existence, validity and obligatoriness (or effective-
ness) of these commercial practices to establish guidelines in order to guide 
suppliers, consumers and the law enforcer. Finally, the necessary updating 
of the Brazilian legal system is highlighted, as intended by Bill 3.514/2015 to 
ensure effective consumer protection in international distance contracting.

Keywords: electronic contract; comparative law; United States and Canada; 
computer program; consumer protection and defense.
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1. Introdução

O ordenamento jurídico tomou a vida como objeto do Direito, trazendo-a 
para o bojo dos direitos fundamentais. O art. 5º da Constituição Federal con-
templa a vida humana como direito fundamental, logo após garantir a todas 
as pessoas o direito de igualdade. A vida vem ali contemplada em seu amplo 
aspecto, considerando seus elementos materiais – vida em sentido físico e psí-
quico – bem como elementos imateriais – vida em sentido espiritual. Trata-se, 
portanto, de uma concepção de vida que abrange tanto a vida em si mesma, 
como direito à existência, como direito à integridade físico-corporal1. 

A vida é, por assim dizer, o bem jurídico supremo de toda pessoa humana, 
do qual decorrem todos os demais bens jurídicos, tais como liberdade, igual-
dade, intimidade, vida privada, propriedade e tantos outros. Sua proteção 
é garantida em todos os âmbitos do sistema jurídico, desde a tipificação de 
crimes contra a vida e a integridade física, até atos que coloquem em risco a 
saúde e a segurança da pessoa em atos administrativos2 e negócios jurídicos 
do consumidor. 

Nesse trabalho importa analisar a vida, em seu aspecto da saúde, como 
objeto de contrato jurídico. 

*A autora é Professora Associada junto ao Departamento de Direito Privado e Processo 
Civil da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e Juíza de Direito do Estado de São 
Paulo.

1 J.A. Silva, Comentário Contextual à Constituição, São Paulo 2010, p. 68.
2 Lei nº. 8789/95.
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2. A relação médico-paciente como contrato sui generis

A doutrina costuma abordar a relação médico-paciente como uma relação 
contratual. Ressalvado o caso de atendimento médico em situação de urgên-
cia ou emergência fora do âmbito de contrato, a grande maioria das relações 
jurídicas médico-paciente ocorre numa relação contratual3.

Dentre as formas contrato previstas, a doutrina se inclina a contemplar a 
relação médico-paciente como contrato de prestação de serviço. Isso decorre 
do fato de o médico assumir com o paciente a execução da intervenção de 
forma diligente, cuidadosa e com base nas regras técnicas e científicas aceitas 
pela Medicina no momento de sua execução. Não responde o profissional pelo 
resultado final de sua atuação, o qual depende de diversas circunstâncias que 
não podem ser controladas pelo médico4. 

Entretanto, em relação a determinadas intervenções, tais como fabricação 
e colocação de próteses ortopédicas, colocação de marca-passo, exames labo-
ratoriais, são consideradas contrato de obra, já que o profissional se obriga a 
alcançar o resultado. 

Essa abordagem decorre do Direito Romano, que considerava a relação 
médico-paciente como contrato de locatio conductio. 

Em Roma, a prática da Medicina podia ocorrer pela atuação de escravos, 
libertos ou homens livres. Independentemente da condição social daquele que 
exercia a arte médica, a doutrina sustenta que o contrato que se forma entre 
ele e o paciente é um contrato de locatio conductio5. 

Várias passagens das fontes apontam para a formação desse tipo de contrato 
quando o médico é escravo ou liberto, pois não há dúvida quanto ao fato de 
sua energia de trabalho poder ser objeto de contrato, cuja contraprestação é 
o pagamento da merces6. 

No entanto, quando a Medicina era exercida por um homem livre, surge 
certo debate entre os doutrinadores, havendo aqueles que não reconhecem a 
possibilidade de formação de um contrato de locatio conductio, pois o homem 
livre não poderia dispor de sua fonte de energia mediante pagamento. Surgiria 
aqui um contrato de mandato, acentuando-se sua gratuidade. 

A inestimabilidade dos serviços médicos é retratada por Sêneca em várias 
passagens literárias, que constituem fontes importantes ao lado das fontes 
jurídicas.

3 R.R. Aguiar, Responsabilidade Civil na Cirurgia Estética, in RT, p. 53; S.F. Teixeira, A 
responsabilidade civil do médico, in Direito e Medicina, Belo Horizonte 2000, p. 188.

4 T. Ancona Lopez, Das várias espécies de contratos. Da locação de coisas; do empréstimo; 
da prestação de serviços; da empreitada; do depósito, in A.J. Azevedo, (org.), Comentários ao 
Código Civil, 7, São Paulo 2003, p. 202; O. Gomes, Obrigações, ed. Rio de Janeiro 2008, p. 24.

5 K.H. Below, Der Arzt im römischen Recht, München 1953, p. 56; A. Bernard, La 
remuneration des professions liberals en droit roman classique. Paris 1935, pp. 72-74.

6 Jul. 1 ex Minicio, D. 38, 1, 27; Jul. 65 dig., D. 38, 1, 25, 2.
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Nesse sentido7: 

Seneca, De benef., 6, 15, 1: Adversus hoc respondetur, quaedam pluris esse, quam 
emuntur. Emis a medico rem inaestimabilem, vitam ac valentudinem bonam: a 
bonarum artium praeceptore studia liberalia, et animi cultum. Itaque his non rei 
pretium, sed operae solvitur, quod a rebus suis avocati nobis vacante; mercedem 
non meriti, sed occupationis suae ferunt8. 

Observa-se, aqui, a importância atribuída aos bens vida e saúde, já con-
siderados bens inestimáveis e não condizentes com o pagamento de remu- 
neração. 

Mas essa posição não é pacífica, e há doutrinadores que argumentam que 
os serviços em geral, inclusive aqueles médicos, podem ser objeto tanto de 
locação como de mandato, dependendo apenas do fato de ser prestado de 
forma remunerada ou gratuita.

O seguinte fragmento de Gaio corrobora essa possibilidade9.

Gai. 3, 162: In summa sciendum est, quotiens aliquid grátis ‘faciendum’ dederit, 
quo nomine si mercedem statuissem, locatio et conductio contraheretur, mandati 
esse actionem; veluti si fulloni polienda curandave vestimenta ‘dederim’ aut sar-
cinatori sarcienda10.
 
Veja-se: Ulp. 18 ad ed., D. 9, 2, 7, 8: Proculus ait, si medicus servum impe-

rite secuerit, vel ex locato vele x lege Aquilia competere actionem11. 
Ao mencionar que a intervenção médica podia ser objeto de ação de loca-

ção, Próculo e Ulpiano aceitaram a possibilidade da formação de um contrato 
de locatio conductio entre as partes12.

7 Outras passagens que podem ser citadas: Seneca, De benef., 6, 16, 1; De benef., 6, 17, 2; 
Nat. Quaest., 2, 38, 4. Os fragmentos em latim foram retirados da obra Oevres completes de 
Sénèque – le phiposophe, 4, trad. A. de Grandsagne et al., Paris 1836, pp. 380-384. 

8 Tradução livre: A isso respondemos que há coisas que valem mais do que se paga. Você 
compra do médico uma coisa inapreciável, a vida e a boa saúde; do professo, que lhe ensina as 
belas letras, você compra os conhecimentos liberais que ornam o seu espírito. Portanto, não é 
o valor da coisa, mas seus serviços que se paga, porque eles nos são úteis e, ao abandonar seus 
afazeres, eles se consagram a nós: eles não recebem

9 P. Krüger-G. Studemund, Gai Institutiones. Berloni 1884, p. 139. Tradução livre: Ainda 
nesse sentido, há várias fontes jurídicas que demonstram que os médicos recebiam um paga-
mento em contraposição à prestação de seu serviço, chamado mercês, pagamento esse que se 
dava no bojo de um contrato de locatio conductio

10 Gai. 6 ad ed., D. 9, 3, 7 pr.; Ulp. 31 ad ed., D. 17, 2, 52, 4; Pomp. 13 ad Sab. D. 17, 2, 60, 
1; Ulp. 31 ad ed., D. 17, 2, 61; Ulp. 31 ad ed., D. 13, 7, 8 pr.

11 T. Mommsen-P. Krüger, Corpus Iuris Civilis I. Institutionis – Digesta. Berlin 1954. 
Tradução livre: Próculo disse que se um médico tiver operado um escravo com imperícia, 
compete a ação de locação ou a da lex Aquilia.

12 K. Heldrich, Der Arzt im römischen Recht, in JJ, LXXXVIII (1940), p. 150.
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Há quem sustente que o médico citado no fragmento, deveria ser escravo 
ou liberto13, posição essa que não se mostra absoluta, uma vez que o texto nada 
menciona sobre a condição social do médico14. 

Dessa forma, a doutrina romanista, em sua maioria, aceita a formação da 
relação médico-paciente por meio do contrato de locatio conductio15. 

O que o Direito Romano não conheceu, foi a tripartição dos tipos de locatio 
conductio, já que esse contrato era tratado em sua unidade16. Entretanto, reco-
nheciam-se diferentes figuras jurídicas, conforme a variedade de comportamen-
tos do devedor, o que dava ensejo à locatio conductio rei, operarum e operis17.

Tirando de lado a locatio conductio rei, em que o médico era um escravo, 
o qual poderia dar-se ele mesmo como objeto de locação18, a polêmica maior 
gira em torno das outras duas espécies de locatio conductio. 

Seja qual for o status do médico, considerando o tipo de atividade a ser 
desenvolvida, surgirá uma locatio conductio operis, quando for importante a 
obtenção de seu resultado, enquanto na locatio conductio operarum, o médi-
co responde apenas pela correta execução da atividade, abstraindo-se de seu 
resultado19. 

Esse contexto do Direito Romano foi retomado pela doutrina moderna 
que acabou por considerar, em sua grande maioria, que o contrato que se 
forma entre médico e paciente é um contrato de prestação de serviço, sob o 
fundamento de que o médico se obriga apenas a executar sua atividade com 
diligência, independentemente de alcançar seu resultado20.

Apenas em certas hipóteses se caracterizaria um contrato de obra, quando 
o resultado final da atividade fosse relevante e passasse a fazer parte do pró-
prio objeto do contrato, como por exemplo as investigações laboratoriais, as 
receitas para fabricação de óculos, dentre outras. 

Esse aspecto da obrigação de meio ou resultado será aprofundado no pró-
ximo item, importando, nesse momento, debruçar sobre o contrato que se 
forma na relação médico-paciente. 

13 A. Bernard, La rémunération des professions liberals en droit roman classique, op. cit., 
pp. 72-74; K.H. Below, Der Arzt im Römischen Recht, op. cit., p. 87.

14 K. Visky, Geistige Arbeit und die ‘artes liberales’ in den Quellen des römischen Rechts, 
Budapest 1977.

15 M. Kaser, Das römische Privatrecht I. Das altrömische, das vorklassische und klassische 
Recht², München 1971, p. 577; A. Bernard, La rémunération des professions liberals en droit 
roman classique, op. cit., p. 79; V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di Diritto Romano, Napoli 1984, 
p. 351.

16 V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di Diritto Romano, op. cit., p. 346; A. Guarino, Diritto 
privato romano¹², Napoli 2001, p. 903, nt. 79.1.3.

17 M. Kaser, Das römische Privatrecht, op. cit., pp. 562-563.
18 K.H. Below, Der Arzt im Römischen Recht, op. cit., p. 56; A. Bernard, La rémunération 

des professions liberals en droit roman classique, op. cit., pp. 72-73.
19 Ibidem.
20 F.C. Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado XLVII. Parte Especial. Direito 

das Obrigações. Contrato e Locação de Serviços. Contrato de Trabalho, Rio de Janeiro 1964, 
p. 11; T. Ancona Lopez, Das várias espécies de contratos, op. cit., p. 202.
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Conquanto a tentativa de caracterizar esse contrato como prestação de 
serviço ou empreitada tenha sido aceita de modo geral pela doutrina, é certo 
que as regras desses tipos contratuais não se mostram adequadas para a rela-
ção médico-paciente21. 

Melhor seria considerar esse contrato como contrato inominado ou sui ge-
neris22 em nosso ordenamento jurídico, já que este não contempla nenhuma 
figura específica de contrato médico ou de tratamento médico, como a legis-
lação alemã, por exemplo. 

Pode-se citar como característica específica do contrato médico, o fato da 
relação médico-paciente estar fundamentada na confiança entre as partes, de 
modo que médico e paciente não devem ser considerados apenas como partes 
de um contrato civil convencional. Considera-se mais o aspecto ético entre as 
pessoas, no qual se preza a execução da intervenção em benefício do cuidado 
da saúde do paciente. Mesmo no caso do médico não ser muito conhecido do 
paciente, ainda assim o aspecto da confiança está presente, justamente pelo 
fato de o paciente confiar ao profissional cuidados em relação à sua vida e 
saúde23. 

Outra característica do contrato médico é que as partes nesse contrato são, 
de um lado, aquele que presta a intervenção médica, que pode ser o médico 
pessoa física, seja atuando como profissional liberal ou funcionário de algum 
estabelecimento médico, ou pessoas jurídicas como clínicas e hospitais e, de 
outro lado, o paciente. De outro lado, o paciente participa da relação jurídica 
tanto como parte num dos polos contratuais, quanto como o próprio objeto da 
prestação médica, uma vez que ele mesmo (seu corpo) sofrerá a intervenção 
médica. 

Objeto do contrato médico é a execução da intervenção médica, que se 
confunde com a obrigação assumida pelo médico, que é justamente execu-
tá-la com diligência e perícia. A contraprestação a ser arcada pelo paciente, 
estampada no pagamento dos honorários médicos, possui menor relevância, 
pois esse pagamento pode ocorrer de forma indireta, quando o paciente pos-
sui plano de saúde, sendo este o responsável pelo pagamento ao médico, ou 
no caso do paciente se socorrer da rede pública de saúde, quando o médico é 
remunerado pelo Estado. 

Mesmo quando o contato se verificar entre médico e paciente com vín-
culo unicamente particular, sem qualquer tipo de intermediação pelas ope-
radoras de plano de saúde, ainda assim, é certo que a obrigação do médico 
possui maior peso, já que executará uma intervenção sobre a incolumidade 
física ou psíquica do paciente e este arcará com a consequência de uma má 

21 Arts. 593-609 do Código Civil.
22 S. Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil¹³, São Paulo 2019, p. 492.
23 A. Laufs-W. Uhlenbruck, Die Rechtbeziehung zwischen Arzt und Patient, in A. 

Laufs-W. Uhlenbruck (org.). Handbuch des Arztrechts³, München 2002, pp. 349-352; E. 
Deutsch-A. Spickhoff, Medizin recht. Arztrecht. Arzteinmittelrecht, Medizzinproduktrecht 
und Transfusionsrecht⁷, Heidelberg 2014, p. 77.
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prestação, a qual poderá acarretar-lhe graves prejuízos à sua saúde e quiçá, 
até a morte. 

Esses aspectos demonstram claramente que a contraprestação de pagamen-
to dos honorários médicos, ainda que não cumprida, pode ser compelida por 
meios judiciais cabíveis, tais como a ação ordinária de cobrança ou até mesmo 
uma ação de execução de contrato médico24. Em outras palavras, eventual ina-
dimplemento por parte do paciente acarretará ao médico, no máximo, prejuízo 
econômico, diferentemente do inadimplemento médico, que poderá acarretar 
ao paciente danos pessoais irreversíveis.

Essas nuances demonstram que o contrato médico merece uma normatiza-
ção específica, que contemple todas as suas especificidades, principalmente no 
que se relaciona à formação contratual, aos deveres e direitos das partes, à res-
ponsabilidade civil médica, suas espécies de culpa, a concepção de erro médico. 

Ainda, uma tipificação do contrato poderia encerrar o debate em torno das 
obrigações de meio e resultado, as quais, em nosso país, tomam um significado 
especial diante do inadimplemento contratual e consequente responsabiliza-
ção das partes. 

3. Obrigações de meio e resultado

A questão se apresenta relevante pelo fato da obrigação do médico de exe-
cutar a intervenção, fundamentar-se na correta execução, tendo por base a 
diligência, o cuidado, o zelo na execução, com observância das regras técnicas e 
científicas adotadas pela Medicina, independentemente do resultado atingido, 
ou ter por fundamento o alcance do resultado pretendido com a intervenção, 
caso em que esse resultado integra o próprio objeto da prestação. 

Essa distinção remonta ao jurista francês René Demogue25, o qual, além de 
ter alcançado diversos doutrinadores franceses, também obteve vários adeptos 
na doutrina brasileira26.

Segundo Demogue, as obrigações podem ser de meio ou resultado, con-
forme o devedor se obrigue a se comportar com diligência, no primeiro caso, 
ou se obrigue a obter o resultado, no segundo. 

A. Tunc27 aponta que a distinção repousa sobra a força da álea que pesa 
sobre o resultado. Desse modo, as partes podem estabelecer que o devedor 

24 Arts. 771 e ss. do Código de Processo Civil.
25 Traité des obligations en général I. Source des obligations, 5, Paris 1925, pp. 538-544.
26 T. Ancona Lopez, O Dano Estético. Responsabilidade Civil², São Paulo 1999, pp. 53-55; 

F. K. Comparato, Obrigações de meios, de resultado e de garantia, in Ensaios e Pareceres de 
Direito Empresarial⁵, Rio de Janeiro 1975, pp. 526-528; M. Kfouri Neto, Responsabilidade 
Civil do Médico, São Paulo 2003, pp. 81-82 e 163; J. Aguiar Dias, Da Responsabilidade Civil 
I10, Rio de Janeiro 1995, pp. 255-256.

27 Distinzione delle obbligazioni di risultato e delle obbligazioni di diligenza, in Nuova riv. 
di dir. comm., dir. dell’economia, dir. sociale, I (1947), p. 129.
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deverá atingir um determinado resultado, sendo exemplo clássico, a constru-
ção de um prédio, como ocorre nos contratos de empreitada. Mas no caso de 
pairar grande incerteza quanto ao resultado pretendido, o contrato pode con-
centrar-se sobre o comportamento diligente a ser prestado pelo devedor. Em 
outras palavras, caso o resultado almejado pelo credor seja muito aleatório, a 
obrigação do devedor será sua execução de forme diligente. Exemplo clássico 
é justamente a obrigação do médico, que se obriga tão somente a executar a 
intervenção com toda diligência e dentro das regras científicas, não se obrigan-
do a alcançar a cura do paciente, algo que por vezes será impossível. 

Essa distinção concebida por Demogue ganhou diferentes terminologias 
por parte de alguns doutrinadores. 

Os irmãos Mazeaud28, por exemplo, preferem a denominação obrigação 
determinada e obrigação geral de prudência e diligência. Salientam que, ape-
sar de ser verdade que o devedor deva se comportar sempre com prudência, 
em algumas obrigações o resultado supera a conduta diligente e chegar ao 
resultado é algo determinado, certo. Em outras, o resultado é tão incerto, que 
o mais importante é, de fato, a conduta diligente.

Tunc29 sustenta que as expressões obrigação de diligência e obrigação de 
resultado são mais consentâneas para exprimir a natureza jurídica do contrato. 

No Brasil, as denominações obrigação de meio e obrigação de resultado 
foram bem recebidas. 

Seja qual for a terminologia, a noção permanece a mesma, ou seja, na 
obrigação de meio o devedor deve cumprir sua obrigação de forma diligen-
te, cuidadosa, zelosa, prudente, independentemente do sucesso final. E na 
obrigação de resultado, o devedor obriga-se a alcançar o resultado pretendido 
pelo credor. 

Várias críticas foram tecidas em relação a essa dicotomia. 
Importante pontuar que quando se fala em obrigação de meio, a tônica 

está no comportamento diligente do devedor. O termo diligência, na ver-
dade, refere-se tanto ao aspecto de prudência, zelo, cuidado, como ao as-
pecto técnico da perícia, ou seja, executar a atividade dentro de suas regras 
técnicas. 

Esse aspecto foi observado por L. Mengoni30, ao criticar a doutrina fran-
cesa, que usou o termo diligência em ambos os sentidos sem diferenciá-los. 

Para o jurista italiano, diligência, no sentido técnico, significa esforço, aten-
ção e zelo devidos pelo devedor para satisfazer o interesse do credor. O outro 
sentido de diligência, relacionado às atividades técnicas, é considerado impró-
prio para Mengoni, pois aqui o dever de diligência confunde-se com o próprio 
conteúdo da obrigação. A imperícia leva a uma noção objetiva de inadimple-

28 Traité théorique et pratique de la responsabilité civile delictuelle et contractuelle I⁴, Paris 
1932, pp. 106-108.

29 Distinzione delle obbligazioni, op. cit., p. 126.
30 Obbligazioni ‘di risultato’ e obbligazioni ‘di mezzi’, Milano 1954, pp. 59-79.
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mento, pois para caracterizá-lo, basta que o devedor deixe de agir conforme 
as regras técnicas, pouco importando se agiu ou não com todo seu cuidado. 

Cannata31 observou que em princípio essa distinção teria a utilidade de 
permitir a análise do adimplemento das obrigações. Assim, nas obrigações de 
resultado, uma vez que este seja alcançado, pouco importaria analisar como se 
deu a conduta do devedor, considerando-se a obrigação adimplida. 

Já nas obrigações de diligência, o adimplemento estaria configurado a partir 
da prova da diligência empregada pelo devedor na realização de sua obriga-
ção, independentemente de se alcançar ou não um determinado resultado (no 
exemplo dado, a cura do paciente).

No entanto, esse raciocínio não se perfaz de forma simples. Na verdade, 
também nas obrigações de resultado importa a conduta diligente do devedor. 
Por exemplo, um cirurgião estético que, apesar de conseguir atingir o resultado 
esperado na cirurgia, realiza o ato parcialmente embriagado32. 

Nesse caso, acentua Mengoni33, para verificar o adimplemento das obriga-
ções de resultado, não basta apenas observar se o resultado foi efetivamente 
alcançado. Se o devedor não observou o dever de proteção da outra parte, se 
expôs sua pessoa ou seus bens a risco de dano, sua obrigação não foi cumprida 
na integralidade e o contrato poderá ser rescindido por quebra de confiança. 

4. Obrigações de meio e resultado nas obrigações médicas

Essas noções de obrigação de meio e resultado aplicam-se às obrigações 
médicas. 

A doutrina acentua que a obrigação médica se caracteriza por ser uma obri-
gação de meio, na medida em que o médico se obriga a prestar ao paciente uma 
intervenção pautada nas regras técnicas aceitas pela comunidade científica no 
momento da intervenção, bem como uma conduta cuidadosa e diligente. Não 
se deve atribuir ao médico a responsabilidade por não alcançar o resultado da 
intervenção, uma vez que este depende de inúmeros fatores que estão fora do 
poder de controle do médico. 

Tunc34 observa que o médico está obrigado a proporcionar ao paciente 
cuidados conscienciosos de acordo com a melhor técnica da ciência e litera-
tura médica, não sendo possível a ele prometer ao paciente a cura de sua en-

31 Le obbligazioni in generale, in P. Rescigno (a cura di), Tratatto di diritto privato, 9, 
Torino 1984, pp. 36-37.

32 O exemplo foi tomado de Cannata, o qual cita um motorista que tem a obrigação de 
realizar um determinado transporte de alguma coisa (obrigação de resultado). Ele chega ao 
seu destino, mas dirigiu embriagado e com os freios do caminhão em má manutenção. Apesar 
de ter cumprido a obrigação principal do contrato, que é o transporte da coisa, esse contrato 
poderá ser rescindido pela violação de um dever acessório por parte do motorista.

33 Obbligazioni ‘di risultato’ e obbligazioni ‘di mezzi’, op. cit., pp. 25-49.
34 La distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence, op. cit., p. 756.
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fermidade. Caso o paciente não melhore com a intervenção médica, caberá a 
ele demonstrar que o profissional incorreu em culpa, seja na modalidade de 
negligência ou imperícia. 

Comparato35 assevera que, embora a cura seja a causa do contrato médico, 
ela não é o objeto pactuado, pois o paciente não pode exigir do médico que 
ele seja infalível. Dessa forma, o médico está vinculado ao paciente por uma 
obrigação de meio. 

No entanto, a doutrina não se mostra pacífica em classificar algumas inter-
venções médicas como obrigação de meio ou resultado. É o que ocorre, por 
exemplo, com as cirurgias plásticas estéticas. 

Como é sabido, as cirurgias plásticas podem ser classificadas em cirurgias 
plásticas reparadoras e cirurgias plásticas estéticas. 

As cirurgias plásticas reparadoras são aquelas em que a cirurgia se impõe 
para um determinado tratamento de saúde com correção de alguma disfunção 
corporal, 

Já as cirurgias plásticas estéticas, também chamadas de cirurgias estrita-
mente estéticas, têm a única finalidade de promover o embelezamento da 
pessoa, a melhoria de sua aparência, de modo que a cirurgia incide sobre um 
corpo sadio do ponto de vista fisiológico e morfológico36.

A divergência doutrinária encontra-se na natureza jurídica da cirurgia esté-
tica pelo fato do paciente ser saudável, buscando melhorar a sua aparência37. 

Alguns doutrinadores, observando o fator aleatório que está sempre pre-
sente nas intervenções médicas, sendo a Medicina uma ciência não exata, 
sustentam que a obrigação do médico será sempre de meio, uma vez que o 
risco que predomina sobre toda intervenção médica, inclusive nas cirurgias 
estéticas, sempre está presente e afasta a responsabilidade do médico por não 
ter alcançado o resultado. 

Giostri argumenta que o risco de insucesso é inerente a toda e qualquer in-
tervenção médica, pois o organismo humano de cada pessoa tem suas especifici-
dades, reagindo de um ou outro modo, o que está fora de controle do médico38.

Foster sustenta que o médico não pode prometer ao paciente que o pro-
cedimento cirúrgico não implicará em consequências não queridas, como por 
exemplo, a formação de cicatrizes, pois há diversos fatores que escapam ao 
seu controle39.

Para Comparato40 a obrigação do médico será sempre de meio, não inci-
dindo a responsabilidade em caso de insucesso. 

35 Obrigações de meio, de resultado e de garantia, op. cit., pp.765-766.
36 M. Kfouri Neto, Responsabilidade civil do médico8, São Paulo 2011, pp. 81-82.
37 R.R. Aguiar Jr, Responsabilidade civil do médico, in RT, LXXXIV, 718 (1995). 
38 H.T. Giostri, Algumas reflexões sobre as obrigações de meio e de resultado na avaliação 

da responsabilidade médica, in Revista Trimestral de Direito Civil, V (2001), p. 107.
39 N.J. Foster, Cirurgia plástica estética: Obrigação de resultado ou obrigação de meio?, 

in RT, LXXXVI, 738 (1997), p. 85.
40 Obrigações de meio, de resultado e de garantia, op. cit., pp. 765-766.
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Aguiar Jr.41 Pondera que o fator álea está sempre presente mesmo nas 
cirurgias estéticas, não havendo como o médico prever todas as reações do 
organismo humano. O fato do resultado pretendido não ser atingido pode 
ser um mero indício de atuação incorreta por parte do médico, não podendo 
o dano consistir unicamente na frustração dessa expectativa. A responsabi-
lidade do médico não se resume ao não alcance do resultado, ou até mesmo 
ao agravamento dos defeitos após a intervenção cirúrgica. Essas situações 
devem ser resolvidas conforme os princípios que disciplinam as obrigações 
de meio. 

A doutrinadora Lorz42 sustenta que as cirurgias estéticas não se diferen-
ciam das chamadas cirurgias curativas, pois em ambas ocorrem inúmeros 
fatores de incerteza, que não podem ser dominados pelo médico. Sempre 
existe o risco de insucesso, do resultado almejado pelas partes não ser alcan-
çado. No entanto, essa falta de sucesso não pode ser atribuída ao médico, se 
ele executou a operação de forma diligente e cuidadosa, dentro das regras 
técnicas ditadas pela ciência naquele momento. 

Andorno43 entende ser mais adequado não fazer distinções a respeito, en-
quadrando a cirurgia estética no campo das obrigações de meio, devendo o 
médico agir com prudência e diligência. O doutrinador argentino ressalta que 
toda cirurgia, inclusive a plástica, possui uma álea de incerteza. 

De outro lado, tendo em vista o aspecto da beleza, acentuam alguns dou-
trinadores que o médico assume uma obrigação de resultado, que deve ser 
alcançado para o adimplemento do contrato. 

Sustentam que, ao executar uma intervenção médica sobre um organismo 
sadio, o médico se vincula ao resultado, pois este é a razão do paciente se sub-
meter a uma cirurgia que, evidentemente, sempre traz riscos. 

A doutrinadora Ancona Lopez44, que foi precursora do tema do dano 
estético em nosso país, argumenta que a cirurgia estética é obrigação de 
resultado, pois o paciente, que não sofre de nenhuma enfermidade, pro-
cura o médico para obter um determinado resultado com o objetivo de 
melhorar algum aspecto de seu corpo que lhe traz incômodo. O profissio-
nal se vincula a esse resultado e, se não o alcançar, é de se presumir sua 
culpa. 

Na mesma esteira, Orlando Gomes45 afirma que na cirurgia estética, o 
médico se compromete a alcançar o resultado, pois foi procurado pelo pa-
ciente para esse escopo específico e não para o tratamento de alguma enfer- 
midade. 

41 Responsabilidade civil do médico, op. cit., p. 40.
42 Arzthaftung bei Schönheitsoperationen, Berlin 2007, pp. 73-75.
43 L. Andorno, La responsabilidad civil medica, in Ajuris. Revista da Associação dos Juízes 

do Rio Grande do Sul, LIX, 1993, pp. 224-235. 
44 Dano estético, op. cit., p. 91.
45 Responsabilidade Civi¹²l, Rio de Janeiro 2018, p. 203.
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Outros doutrinadores também defendem que a cirurgia plástica de cunho 
estético deve ser considerada como obrigação de resultado46.

Esses doutrinadores que se inclinam a defender que o vínculo obrigacional 
que se forma entre cirurgião plástico estético e paciente é uma obrigação de 
resultado, sustentam que a execução defeituosa da obrigação implicaria na 
inexecução total, incumbindo ao cirurgião a prova de que o resultado prome-
tido foi alcançado, ou que a falta dele não lhe pode ser atribuída. 

Para se eximir de responsabilidade restaria ao médico arguir alguma exclu-
dente do dever de reparar, já que ele tem a obrigação de fornecer ao paciente 
o resultado pretendido47.

Os defensores de que a cirurgia estética representa uma obrigação de meio 
argumentam que a posição contrária, que defende ser uma obrigação de re-
sultado, considera que o aspecto da beleza afastaria qualquer relação com o 
estado patológico, ou seja, que a cirurgia estética incidiria sobre um organismo 
saudável, que não padece de qualquer doença.

No entanto, segundo esses defensores, esse argumento não deve preva-
lecer, pois a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a OPAS (Organização 
Pan-Americana da Saúde) já declararam que saúde é um «completo bem-estar 
físico, mensal e social». Dessa forma, a pessoa que se submete a esse procedi-
mento busca, no fundo, melhorar algum aspecto de seu corpo que lhe causa 
angústia, incômodo e, em alguns casos, até depressão. A cirurgia estética teria, 
ela também, ao lado de vários outros procedimentos cirúrgicos, um aspecto 
terapêutico a ser levado em conta. O bem-estar consigo mesmo, com a famí-
lia e a sociedade, são aspectos importantes de saúde que as cirurgias estéticas 
podem proporcionar. 

5. As obrigações de meio e resultado e o ônus da prova

Apesar das críticas tecidas ao redor das obrigações de meio e resultado, a 
doutrina e jurisprudência brasileiras adotam essa terminologia e a vincula ao 
ônus da prova. 

Considera-se que, no caso do médico não alcançar o resultado previsto na 
cirurgia estética, haverá presunção de culpa, cabendo ao profissional afastá-la, 
provando que o insucesso decorreu de alguma excludente de responsabilidade. 

Nesse sentido, para Theodoro Jr.48, no caso do paciente sofrer algum dano 
em decorrência da atuação médica, ao ajuizar ação indenizatória, a prova do 
inadimplemento contratual variará conforme o tipo de obrigação. 

46 T. Ancona Lopez, Dano estético, op. cit., p. 91; O. Gomes, Questões de direito civil5, São 
Paulo 1988, p. 450; C. M. Pereira, Responsabilidade civil¹², Rio de Janeiro 2018, pp. 213-214; 
S. Cavalieri Filho, Programa de responsabilidade civil, op. cit., p. 507.

47 S. Cavalieri Filho, Programa de responsabilidade civil, op. cit., p. 507.
48 Aspectos processuais da ação de responsabilidade por erro médico, in RT, LXXXVIII, 

760 (1999), pp. 43-44.
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Em se tratando de obrigação de meio, deverá o autor da ação (paciente) 
demonstrar a culpa médica, no caso, a falta de diligência do médico ao não 
executar a intervenção conforme a melhor técnica, seja por não a conhecer, ou 
conhecendo-a, executá-la mal. Nesse caso, a culpa se constitui na imperícia. 

Mas a culpa poderá se constituir em negligência, quando o médico deixar 
de observar cuidados gerais que devem ser observados para a execução da 
intervenção e que não tenham relação estrita com a técnica. O paciente tem 
o ônus de provar essa conduta culposa do médico. 

De outro lado, em se tratando de obrigação de resultado, a falta de alcance 
desse resultado levará à presunção de culpa do médico, o qual poderá afastá-la 
se provar que não atingiu o resultado por caso fortuito ou força maior, fato de 
terceiro ou culpa exclusiva do paciente, hipóteses de exclusão da responsabi-
lidade por rompimento do nexo causal.

Vergamini Luna e Gimenes Arcas49 entendem que é dever do médico acon-
selhar o paciente a se submeter ou não a um determinado procedimento es-
tético e, por meio desse aconselhamento, pode-se concluir que o médico está 
garantindo ao paciente um determinado resultado. Dessa forma, em não sendo 
ele alcançado, presume-se a culpa do profissional. 

O doutrinador Stocco50 afirma que na cirurgia estética o médico assume o 
resultado, diferentemente da medicina tradicional, que se fundamenta como 
obrigação de meio. Dessa forma, há inversão do ônus da prova caso esse re-
sultado não seja atingido, presumindo-se a culpa do médico, e cabendo a ele 
elidir essa presunção, provando que agiu de forma diligente e que o resultado 
não foi alcançado por circunstâncias que não estavam ao seu alcance. 

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que, nas 
cirurgias estéticas, a relação jurídica entre médio-paciente é de natureza con-
tratual e com obrigação de resultado, o que pode se observar por intermédio 
do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 678.485/DF e Recurso 
Especial 1395254/SC51: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA. 
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO ESTÉTICO COMPROVADO. RECURSO 
NÃO PROVIDO.

49 Responsabilidade civil do Estado e a atividade médica, in G.M.F.N. Hironaka (coord.), 
Ensaios sobre responsabilidade civil na pós-modernidade, Porto Alegre 2007, p. 20.

50 Tratado de responsabilidade civil⁸, São Paulo 2011, p. 629.
51 Cf. também AgRg no REsp 1.468.756 / DF, REsp 1.395.254-SC, AgRg no AREsp 678.485 

/ DF, AgRg nos EDcl no AREsp 328.110/RS, REsp 1.097.955-MG, REsp 1.104.665-RS, REsp 
236.708-MG, REsp 985.888-SP, AgRg no Ag 1.132.743-RS.
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1. A jurisprudência desta Corte entende que «A cirurgia estética é uma obrigação 
de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, 
que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta» 
(REsp 1.395.254/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 
15/10/2013, DJe de 29/11/2013). 
2. No caso, o eg. Tribunal de origem, além de afastar a existência de qualquer 
excludente de responsabilidade, entendeu que o dano estético ficou devidamente 
comprovado nos autos […]52. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 6º, VIII, E 
14, CAPUT E § 4º, DO CDC. 
[…] 2. Controvérsia acerca da responsabilidade do médico na cirurgia estética e 
da possibilidade de inversão do ônus da prova. 
3. A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se comprome-
te a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, 
sem o que haverá a inexecução desta. 
4. Nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com inversão do ônus da prova.
5. O uso da técnica adequada na cirurgia estética não é suficiente para isentar o 
médico da culpa pelo não cumprimento de sua obrigação […]53. 

Em ambos precedentes se percebe que se encontra pacificado para a co-
lenda corte, a atribuição da obrigação de resultado nas cirurgias estéticas. 
Além disso, destaca-se no REsp. 1395254/SC o entendimento da corte que, 
diante da responsabilidade civil médica, há presunção de culpa e consequente 
inversão do ônus da prova. 

Outro ponto importante de se salientar acerca do entendimento do Supe-
rior Tribunal de Justiça, diz a respeito das cirurgias mistas, ou seja, a cirurgia 
plástica que tem tanto o objetivo de reparar, quanto de corrigir imperfeições. 
Nesta hipótese, o STJ entendeu, no Resp. 1097955/MG54, que a atribuição do 
vínculo obrigacional deve ser analisada de forma fracionada: 

PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO. CIRURGIA 
DE NATUREZA MISTA – ESTÉTICA E REPARADORA. LIMITES. PETIÇÃO INI-
CIAL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. LIMITES. 
1. A relação médico-paciente encerra obrigação de meio, e não de resultado, salvo 
na hipótese de cirurgias estéticas. Precedentes. 

52 STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 678.485/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 19-11-
2015, P. DJe 11-12-2015.

53 STJ, Terceira Turma, REsp 1395254/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 15-10-2013, 
P. DJe 29-11-2013

54 STJ, Terceira Turma, REsp 1097955/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 27-09-2011, 
P. DJe 03-10-2011.
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2. Nas cirurgias de natureza mista – estética e reparadora -, a responsabilidade 
do médico não pode ser generalizada, devendo ser analisada de forma fraciona-
da, sendo de resultado em relação à sua parcela estética e de meio em relação à 
sua parcela reparadora […].

Logo foi imputado ao cirurgião ambos vínculos obrigacionais, no mesmo 
procedimento e na mesma relação contratual. 

No que tange à responsabilidade do cirurgião plástico nas cirurgias estéti-
cas, o tribunal entende pela responsabilidade subjetiva do cirurgião, com mera 
presunção de culpa, apesar do vínculo obrigacional ser de resultado, conforme 
se observa na decisão55 a seguir: 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTI-
CA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. SUPERVENIÊNCIA DE PROCESSO ALÉRGI-
CO. CASO FORTUITO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. 
[…] 2. Em procedimento cirúrgico para fins estéticos, conquanto a obrigação seja 
de resultado, não se vislumbra responsabilidade objetiva pelo insucesso da cirur-
gia, mas mera presunção de culpa médica, o que importa a inversão do ônus da 
prova, cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da responsabilidade 
contratual pelos danos causados ao paciente, em razão do ato cirúrgico. 

Conclui-se, portanto, que, o fato de o cirurgião estético assumir uma obri-
gação de resultado, sua responsabilidade se mantém subjetiva, persistindo 
apenas a inversão do ônus probatório. 

7. Conclusões

A relação jurídica formada entre médico e paciente decorre de contrato 
inominado, com características reconhecidas pela doutrina e jurisprudência. 
Conquanto a dicotomia obrigações de meio e resultado nem sempre se man-
tenha adequada para a análise de todas as intervenções médicas, considerando 
o fator de incerteza que permeia a Medicina de um modo geral, certo é que 
tanto doutrina como jurisprudência brasileiras se filiam a essa classificação, 
principalmente para nortear a responsabilidade civil do médico. 

Em se tratando de obrigação de resultado, da qual é exemplo típico a ci-
rurgia plástica estética, é de se admitir a obrigação de resultado assumida pelo 
médico, já que irá executar a intervenção sobre um organismo sadio, desejando 
o paciente unicamente a melhoria de algum aspecto físico de sua aparência. 
Ao não atingir o resultado, de fato incidirá a inversão do ônus da prova, pre-
sumindo-se a culpa do profissional, o qual apenas se eximirá se demonstrar 

55 STJ, Quarta Turma, REsp 985.888/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 16-02-2012, 
P. DJe 13-03-2012.
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que os eventos danosos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação 
durante a cirurgia. 

Referências bibliográficas

Aguiar Dias, J., Da Responsabilidade Civil I, 10 ed., Rio de Janeiro 1995.
Aguiar Jr, R.R., Responsabilidade civil do médico, in RT, LXXXIV, 718 (1995).
Ancona Lopez, T, O Dano Estético. Responsabilidade Civil, 2 ed., São Paulo 

1999.
Id., Das várias espécies de contratos. Da locação de coisas; do empréstimo; da 

prestação de serviços; da empreitada; do depósito, in A.J. Azevedo, (org.), 
Comentários ao Código Civil, 7. São Paulo 2003.

Andorno, L., La responsabilidad civil medica, in Ajuris. Revista da Associa-
ção dos Juízes do Rio Grande do Sul, LIX (1993).

Arangio-Ruiz, V., Istituzioni di Diritto Romano, Napoli 1984.
Below, K.H., Der Arzt im römischen Recht, München 1953.
Bernard, A., La remuneration des professions liberals en droit roman clas-

sique. Paris 1935.
Cannata, C.A., Le obbligazioni in generale, in P. Rescigno (a cura di), Tra-

tatto di diritto privato, 9, Torino 1984.
Cavalieri Filho, S., Programa de Responsabilidade Civil, 13 ed., São Paulo 

2019.
Comparato, F. K., Obrigações de meios, de resultado e de garantia, in Ensaios 

e Pareceres de Direito Empresarial, Rio de Janeiro 1975.
Demogue, R., Traité des obligations en général I. Source des obligations, 5, 

Paris 1925.
Deutsch, E.-Spickhoff, A., Medizin recht. Arztrecht. Arzteinmittelrecht, 

Medizzinproduktrecht und Transfusionsrecht, 7 ed., Heidelberg 2014.
Foster, N.J., Cirurgia plástica estética: Obrigação de resultado ou obrigação 

de meio?, in RT, LXXXVI, 738 (1997).
Giostri, H.T., Algumas reflexões sobre as obrigações de meio e de resultado 

na avaliação da responsabilidade médica, in Revista Trimestral de Direito 
Civil, V (2001).

Gomes, O., Questões de direito civil, 5 ed., São Paulo 1988.
Id., Obrigações, ed. Rio de Janeiro 2008.
Id., Responsabilidade Civil, 12 ed., Rio de Janeiro 2018.
Guarino, A., Diritto privato romano, 12 ed., Napoli 2001.
Heldrich, K., Der Arzt im römischen Recht, in JJ, LXXXVIII (1940).
Kaser, M., Das römische Privatrecht I. Das altrömische, das vorklassische 

und klassische Recht, München 1971.
Kfouri Neto, M., Responsabilidade Civil do Médico, 5 ed., São Paulo 2003.
Id., Responsabilidade civil do médico, 8 ed., São Paulo 2011.
Krüger, P.- Studemund, G., Gai Institutiones. Berloni 1884.



134 Marta Rodrigues Maffeis

Laufs, A.-Uhlenbruck, W., Die Rechtbeziehung zwischen Arzt und Patient, 
in A Laufs, A.- Uhlenbruck, W. (org.). Handbuch des Arztrechts, 3 ed., 
München 2002.

Lorz, S., Arzthaftung bei Schönheitsoperationen, Berlin 2007.
Mazeaud, H.-Mazeaud, L.-Mazeaud, J., Traité théorique et pratique de la 

responsabilité civile delictuelle et contractuelle I, 4 ed., Paris 1932.
Mengoni, L., Obbligazioni ‘di risultato’ e obbligazioni ‘di mezzi’, Milano 

1954.
Mommsen T.- Krüger, P., Corpus Iuris Civilis I. Institutionis – Digesta. 

Berlin 1954.
Pereira, C. M., Responsabilidade civil, 12 ed., Rio de Janeiro 2018.
Pontes de Miranda, F.C., Tratado de Direito Privado XLVII. Parte Espe-

cial. Direito das Obrigações. Contrato e Locação de Serviços. Contrato de 
Trabalho, Rio de Janeiro 1964.

Sêneca, Oevres completes de Sénèque – le phiposophe, 4, trad. A. de Grand-
sagne et al., Paris 1836.

Silva, J.A., Comentário Contextual à Constituição, São Paulo 2010.
Stocco, R., Tratado de responsabilidade civil, 8 ed., São Paulo 2011.
Teixeira, S.F, A responsabilidade civil do médico, in Direito e Medicina, Belo 

Horizonte 2000.
Theodoro Jr. H., Aspectos processuais da ação de responsabilidade por erro 

médico, in RT, LXXXVIII, 760 (1999).
Tunc, A., Distinzione delle obbligazioni di risultato e delle obbligazioni di di-

ligenza, in Nuova riv. di dir. comm., dir. dell’economia, dir. sociale, I, 1947.
Vergamini Luna, A.C.-Gimenes Arcas, R.C., Responsabilidade civil do Es-

tado e a atividade médica, in Hironaka, G.M.F.N. (coord.), Ensaios sobre 
responsabilidade civil na pós-modernidade, Porto Alegre 2007.

Visky, K., Geistige Arbeit und die ‘artes liberales’ in den Quellen des römischen 
Rechts, Budapest 1977.



135O contrato médico e as obrigações de meio e resultado

Abstract [Ita]

Il contratto medico ha caratteristiche che lo differenziano da qualsiasi tipo-
logia contrattuale tipizzata. Radicato nel diritto romano, ove era considerato tra 
le specie di locatio conductio, il contratto medico si è evoluto, portando con sé 
la dicotomia tra obbligazioni di mezzo e di risultato, derivante dalla differen-
ziazione tra locatio conductio operarum e locatio conductio operis. Nonostante 
le sue specificità che non consentono di considerarlo né un contratto di servizi 
né un contratto di lavoro, secondo le norme del codice civile brasiliano, la dot-
trina e la giurisprudenza nazionale ritengono ancora che il contratto medico 
comporti, di regola, un’obbligazione di mezzi, perché il medico non è obbligato 
a realizzare la cura del malato, ma piuttosto ad agire con la prevista diligenza 
per favorirne il benessere. C’è però chi fa notare che esistono delle eccezioni 
a questa regola, che consentono di considerare come risultato l’obbligazione 
del medico, come nel caso di interventi meramente estetici. Ciò dà luogo a 
dibattiti sulle controversie legali per negligenza medica, poiché l’onere della 
prova è diverso per le parti nel caso di obbligo di mezzi o di risultato, che in-
fluiscono direttamente sull’esito dell’azione.

Parole chiave: contratto medico; locatio conductio; obbligazione di mezzi; 
obbligazione di risultato; onere della prova.

Abstract [Eng]

The medical contract has characteristics that differentiate it from any typ-
ified contractual type. With roots in Roman Law, where it was considered 
among the species of locatio conductio, the medical contract evolved, taking 
with it the dichotomy between obligation of means and obligation of result, 
arising from the differentiation between locatio conductio operarum and loca-
tio conductio operis. Despite its own specificities that do not allow it to be con-
sidered either as a service contract or a work contract, according to the norms 
of the Brazilian Civil Code, national doctrine and jurisprudence still consider 
that the medical contract brings, as a rule, an obligation of means, due to the 
fact that the doctor is not obliged to achieve the cure of the patient, but rather 
to act with the expected diligence to promote his well-being. However, some 
point out that there are exceptions to this rule, which allow the physician’s obli-
gation to be considered as a result, as in the case of merely aesthetic surgeries. 
This gives rise to debates around legal disputes for medical malpractice, since 
the burden of proof is different for the parties in the case of an obligation of 
means or of result, directly influencing the outcome of the action.

Keywords: medical contract; locatio conductio; obligation of means; obligation 
of result; burden of proof.
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1. Introdução1

É praticamente impossível ler qualquer bom estudo sobre responsabilida-
de civil, em especial a respeito da responsabilidade objetiva, sem que seja ao 
menos citado como exemplo o instituto jurídico do comodato – isso quando 
este não for o personagem central da pesquisa. Convido e desafio o leitor a 

* Pós-Doutor e Doutor em Direito Civil e Romano pela Faculdade de Direito da Univer-
sidade de São Paulo. Pesquisador de Pós-Doutorado no Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Privatrechts [Hamburgo, Alemanha]. Diretor Acadêmico dos Programas de 
LL.M. e Professor Titular do CEU Law School. Professor da UNIMES. Advogado. Esse estudo 
foi publicado pela primeira vez em 2009, na Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, CIV (2009), pp. 769-838.

Advertência quanto à metodologia empregada na tese: Todas as traduções são “livres” (pes-
soais). Utilizou-se dos colchetes ou parênteses quadrados – “[ ]” – para se referir a palavras 
ou expressões que não se encontram no original. Os colchetes foram ainda utilizados quando 
necessária a tradução de uma expressão ou de um texto específico no decorrer da tese.

Salvo os textos do Corpus Iuris Civilis, que foram todos obtidos na edição crítica de Paulus 
Krueger e Theodorus Mommsen, e das Gai Institutiones, extraídos de J. Baviera, FIRA (Fon-
tes Ivris Romani Anteiustiniani) II, as obras ou coletâneas das fontes antigas, onde estas foram 
colhidas, são mencionadas, quando for necessário, in loco.
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fazer o teste, consultando seu próprio manual de estudos.
Tratar do comodato é se referir a um momento diacrônico, no qual o gesto 

de emprestar uma coisa para uso gratuito é transformado em um negócio ju-
ridicamente relevante e produtor de precisos efeitos jurídicos1.

Infelizmente, o estudo sistemático deste contrato somente encontraria um 
desenvolvimento aprofundado e sistemático nos idos de 1950, quando Franco 
Pastori2, no Direito Romano, e Franco Carresi3, no Direito Civil moderno, 

1 U. Santarelli, Comodato nel diritto medievale e moderno, in Digesto delle Discipline 
Privatistiche – Sezione Civile, 3, Torino 1998, p. 34-35. Esta passagem de um plano não-jurídico 
para outro jurídico encontra-se na fala pretoriana de Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 1 pr.: «Quod quis 
commodasse dicetur, de eo iudicium dabo» [= Disse o pretor: “Darei ação para aquele que diz 
que alguém deu em comodato”]. Por este motivo, Umberto Santarelli, embora foque sua análise 
no comodato da Idade Media, acredita que este quase sempre suscita, devido a sua própria 
colocação especial no âmbito jurídico, o equilíbrio entre cortesia e direito, o que constituiria o 
motivo suficiente para que despertasse os interesses de qualquer jurista. A causa desta transfor-
mação de um simples gesto fático de cortesia em um negócio jurídico relevante seria o caráter 
normativo conferido por um “costume imbuído de ética social”, ou seja, que a força desta ética 
social determina, em um sistema obrigatório já constituído, o momento em que um simples ato 
de liberalidade assume a conotação de um negotium invicem gestum e o rigor de uma suscepta 
obligatio. Esta seria também a lição encontrada em Paul. 29 ad ed., D. 13, 6, 17, 3.

Para P. Forchielli, I contratti reali, Milano 1952, p. 2-5, em uma monografia sobre a 
realidade do comodato, do mútuo e do contrato estimatório, seria o próprio ato de entrega 
que, além de caracterizar o caráter real do contrato, seria capaz de o inserir dentro do universo 
jurídico. Logo, se por um lado, antes da entrega efetiva do bem, não seria possível existir como-
dato, por outro lado, esta carrega o estigma da relação não ser apenas fática, mas sim jurídica. 

2 F. Pastori, Il commodato in diritto romano³ (1954) Milano 1995, p. XV-476. Uma obser-
vação metodológica não pode deixar de ser feita quanto a esta obra de Franco Pastori. Apesar 
de sua primeira edição datar de 1954, sob o título Il commodato nel diritto romano – Con 
contributi allo studio della responsabilità contrattuale, ela seria, primeiramente reeditada em 
1982, com um novo título Commodato – Contratto – Responsabilità, e, por fim, na atual versão 
de 1995. Mas, apesar das datas, títulos e edições variarem, o próprio F. Pastori, Il commodato 
op. cit., p. XXI, assinala que não existem mudanças quanto ao conteúdo da obra, uma vez que 
ele não teria alterado seu posicionamento. Além desta obra, a produção do autor sobre o tema 
é vasta: F. Pastori, Comodato (diritto romano), NNDI, III (1959), p. 688-692; Id., Gaio e 
la responsabilità contrattuale, in Labeo, II (1955), p. 291-326; Id., Sulla duplicità formulare 
dell’«actio commodati», in Labeo, II (1955), p. 89-94; Id., Il contratto di comodato. Bologna 
1997. p. 11-356 (esta última dedicada ao direito moderno). Deve-se ficar claro que antes de 
Franco Pastori existiam obras de qualidade sobre o contrato de comodato no Direito Romano, 
e, inclusive sobre a responsabilidade do comodatário, mas estas se ora tratavam do tema apenas 
de forma marginal ou exemplificativa, não despertaram os interesses ou mesmos polêmicas como 
faria Franco Pastori. Cf., entre outras, V. Arangio-Ruiz, Responsabilità contrattuale in diritto 
romano², Napoli 1987, pp. 1-281; V. Baron, Pandekten9, Leipzig 1896, p. 1-800 (= §§ 1-460); C. 
Ferrini, Storia e teoria del contratto di commodato nel diritto romano, in Opere di Contardo 
Ferrini: studi vari di diritto romano e moderno. Sulle obbligazioni, sul negozio giuridico, sulle 
presunzioni, 3, Milano 1929, p. 81-203; [Id., Storia e teoria del contratto di comodato nel diritto 
romano, in AG, LII (1893), v. 52, 1893, p. 469-499, e v. LIII (1894), p. 41-73, 257-309]; R. De 
Ruggiero, Depositum vel commodatum – Contributo alla teoria delle interpolazioni, in BIDR, 
XIX (1907), p. 5-84; J.C. Hasse, Die «Culpa» des römischen Rechts2, Bonn 1838. p. III-579 
(= §§ 1-99); G.I. Luzzatto, Caso fortuito e forza maggiore come limite alla responsabilità 
contrattuale. La responsabilità per custodia, 1, Milano 1938, p. 1-63. 

3 F. Carresi, Il comodato – Il mutuo, in F. Vassalli, Trattato di Diritto Civile Italiano, 8, 
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apresentaram, respectivamente, suas monografias à comunidade científica.
Desta forma, pode-se com segurança considerar que foi graças à obra de 

Franco Pastori4 que, com os devidos limites, o tema da responsabilidade do 
comodatário voltou a ser o centro das atenções. O comodato já não gozava, 
como ainda hoje não5, de interesse por parte da doutrina, caindo muitas vezes 
no anonimato6.

Este presente estudo visa, após esta breve introdução (item 1), em primei-
ro lugar, definir qual seria o sentido de custodia no Direito Romano (item 2), 
evitando-se, ao menos neste momento, a contaminação por um eventual ma-
niqueísmo científico que se poderia ter devido ao marco tão forte em matéria 
de responsabilidade do comodatário de Franco Pastori7 – como ocorreu com 
alguns estudiosos que escreveram após este8.

t. 2, Torino 1950, p. 5-136. Também é para se atentar ao verbete Comodato (diritto civile) (Id., 
Comodato, in NNDI, III [1959], p. 692-696).

Sobre o Direito Civil moderno, em italiano destacam-se também as obras de L. Borsari, 
Commentario del Codice Civile Italiano, 4, t. 2, Torino 1881, p. 5-936 (= § 3914-4454); E. Bru-
nori, Dei contratti specialli – Comodato, in E. Finze – M. D’Amelio, (Orgs.), Commentario 
al Codice Civile, 2, Firenze 1949, p. 1-507; e M. Fragali, Del comodato, in A. Scialoja – G. 
Branca, (Orgs.). Commentario del Codice Civile – Delle obligazioni, 4, t. 1, Bologna 1953, p. 
I-57. O próprio F. Pastori, Il contratto. op. cit., p. 11-356, dedicou-se ou comodato no direito 
moderno, porém com menor profundidade que no Direito Romano.

Na literatura francesa, conferir as obras de M.P.G. Baudry-Lacantinerie – A. Wahl, 
Traité théorique et pratique de droit civil. De la société, du prêt, du depôt2, Paris 1900, p. 1-660 
(= n. 1-1318); R.-J. Pothier, Traités du prêt a usage et du precaire, in Id., Œuvres de Pothier³, 
5, Paris 1890, p. 1-38 (= n. 1-97); e R.-T. Troplong, Le droit civil explique. Du prêt, 14, Paris 
1845, p. I-447 (= préface, n. 1-500).

Quanto aos autores alemães, cf. K. Kober, Leihe, in J.R. Staudinger, Kommentar zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Einführungsgesetz. Recht der Schuldverhältnisse, 2, t. 2, 
München 1929, p. 636-650 (= § 598-606).; e L. Enneccerus – T. Kipp – H. Lehmann – M. 
Wolff, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts: Recht der Schulverhältnisse, 2, Tübingen 1954, 
p. 569-1051.

Em português, a única obra existente é a de A. Marmitt, Comodato³, Rio de Janeiro 2002, 
p. 9-203, que trata apenas do direito moderno. 

4 F. Pastori, Il commodato. op. cit., p. XV.
5 Atualmente, J.A. Dias, Comodato, in J.M. Carvalho Santos, Repertório Enciclopédico 

do Direito Brasileiro, 10, Rio de Janeiro 1947, p. 26, refere-se ao comodato como «contrato 
cada vez mais raro, na aplicação prática».

6 Cf. F. Pastori, Il commodato. op. cit., p. XV-XVI. Este autor narra que quando começou 
a leitura das fontes não suspeitava da relevância que o instituto apresentaria, uma vez que este 
superava os limites de seu restrito regime jurídico e aplicação prática, passando a envolver as 
problemáticas gerais suscitadas pelo Direito Romano, em uma lógica reconstrutiva, quanto à 
responsabilidade contratual, ao processo e aos setores mais recônditos do negócio jurídico. 
Conta ainda que sua descoberta sobre o tema, dentro do horizonte romanístico, foi “casuale”, 
pois derivou dos seminários realizados pela Università de Napoli, que, logo após a 2ª Guerra 
Mundial, constituía um centro propulsor de novos estudos jurídicos na época. E o tema foi 
uma sugestão de Antonio Guarino, mestre que, com sua “verve”, dominava, na época, o local. 

7 F. Pastori, Il commodato. op. cit., p. XV-476. Esta obra utiliza como argumentos princi-
pais a duplicidade formular do comodato – actio in ius e actio in factum – e a responsabilidade 
do comodatário.

8 Uma monografia atual sobre o tema de C.M. Tardivo, Studi sul «commodatum», in AG, 
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Após esta rápida alusão, o estudo inicia-se propriamente com a análise da 
responsabilidade por custodia do comodatário (item 3), tendo-se em mente 
tanto o seu aspecto processual – a duplicidade formular –, bem como o argu-
mento substancial – os diversos critérios de responsabilidade do comodatário 
nas fases da História Interna do Direito Romano.

Desta forma, chega-se a parte fundamental da exposição desta tese (item 
4), concernente à exegese do texto de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, e do sig-
nificado do estranho critério de responsabilidade da «exactissima diligentia 
custodiendae rei».

Esforça-se, na medida do possível, por apresentar uma nova tese sobre a 
responsabilidade do comodatário, que objetiva contestar a tese tradicional 
segundo a qual o comodatário responderia apenas objetivamente no direito 
clássico e, a partir do direito justinianeu até os dias atuais, somente subjeti-
vamente.

Por fim, expõem-se os resultados alcançados pela pesquisa (conclusão), 
pelos quais se visa comprovar no Direito Romano, e até mesmo no Direito 
Civil moderno, que a responsabilidade do comodatário nunca foi “simples” 
(baseada em um critério de responsabilidade), mas sim “multifacetada” (base-
ada em diversos critérios), o que levaria a concluir, a contrario sensu, de que a 
responsabilidade por custodia do comodatário não foi extinta no direito justi-
nianeu, apresentando-se, na prática, por um complexo sistema de presunções 
absolutas, ou até mesmo relativas.

2. Apresentação do problema: a “custodia” no Direito Romano

No domínio das obrigações contratuais ao lado dos conceitos ou critérios 
jurídicos de responsabilidade do dolus, da culpa, da diligentia e do periculum, 
aparece o da custodia9.

O tema da custodia é um daqueles que a doutrina romana, a mais de um 
século, tem discutido e debatido cada vez com maior intensidade10.

A literatura, além de ser vastíssima11, possui diversas orientações, mas é 

CCIV (1983), p. 44-45, refere-se à obra de Franco Pastori não somente como um marco, mas 
inclusive que existia um mundo “pré-” e “pós-” Franco Pastori. 

9 W. Kunkel, «Diligentia», in ZRG, XLV (1925), p. 268.
10 A. Metro, «Custodiam praestare», in Labeo, XIII (1967), p. 60.
11 Cf., entre outros, V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano14, Napoli 2006, p. 1-584; 

Id., Responsabilità contrattuale in diritto romano. cit., p. 1-281; F. Haymann, Textkritische 
Studien zum römischen Obligationenrecht – I – Über Haftung für Custodia, in ZRG, XL (1919), 
p. 167-350 (= §§ 1-7); P. Krückmann, Custodia, in ZRG, LXIV (1944), p. 1-56, (= §§ 1-12); W. 
Kunkel, op. cit., p. 266-351. G.I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 1-265; Id., Custodia (diritto 
romano), in NNDI, V (1960), p. 93-94; R. Mayr, «Praestare», in ZRG, XLII (1921), p. 198-227; 
A. Metro, op. cit., p. 60-67; H.H. Pflüger, Zur Lehre von der Haftung des Schuldners nach 
römischen Recht, in ZRG, LXV (1947), pp. 121-218, (= §§ 1-8); e M. Talamanca, Custodia 
(diritto romano), in ED, XI (1962), p. 561-564.
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possível, desde mais ou menos vinte anos atrás, sob a sombra de numerosas 
pesquisas, principalmente, das obras de Vincenzo Arangio-Ruiz12 e de Giu-
seppe Ignazio Luzzatto13, perceber que um determinado argumento tem pre-
valecido no tempo.

Assim, Giuseppe Ignazio Luzzatto14 demonstra a existência de dois sentidos 
básicos para a palavra “custodia”15.

Pelo primeiro sentido, atécnico e justinianeu, indica uma atividade normal 
de custodiar16, ou seja, a obrigação de guardar uma determinada coisa, assu-
mindo a feição da responsabilidade subjetiva.

Entretanto, no campo da responsabilidade contratual, a palavra assume 
uma fisionomia técnica, precisa, indicando o critério exato da responsabilida-
de objetiva.

Neste último sentido, custodia, enquanto critério de responsabilidade, e 
não mera obrigação de custodiar, assinala uma porção de risco imputada, den-
tro de certos limites, ao comodatário, independentemente do eventual aspecto 
subjetivo.

Assim, ela constituiria o critério segundo o qual aparece nas fontes romanas, 
inclusive nos Digesta, a responsabilidade por caso fortuito17.

12 V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., p. 62-99.
13 G.I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 1-63.
14 Id. Custodia, cit., p. 93.
15 Devido a este caráter ambíguo, W. Kunkel, op. cit., p. 269, refere-se a um conceito 

múltiplo da custodia.
16 Segundo G.I. Luzzatto, Custodia, cit., p. 93, este uso é encontrado até mesmo dentro 

do âmbito da responsabilidade contratual, como, por exemplo, a guarda da coisa confiada, entre 
outros, ao familiae emptor, ao missus in possessionem. Para F. Pastori, Il contratto, cit., p. 
154, esta seria a acepção conferida pela linguagem comum à palavra custodia, a qual denota a 
atividade de proteção de um objeto contra os eventos exteriores.

17 Cf. W. Kunkel, «Diligentia», in ZRG, XLV (1928), p. 269. Para este, o conceito múltiplo 
da custodia representa a fronteira ou o limite do que pode ser conhecido sobre a teoria do caso 
fortuito. Este caráter múltiplo decorre especificadamente de um conjunto de casos fortuitos 
que não são incluídos dentro do âmbito da responsabilidade por custodia, e pelos quais o de-
vedor não responderia. Estes acontecimentos se denominavam vis maior, como em Ulp. 28 ad 
ed., D. 13, 6, 5, 4, em Gai. 9 ad ed. provinc., D. 13, 6, 18 pr. e Ulp. 29 ad Sab., D. 50, 17, 23.

Segundo G.I. Luzzatto, Custodia, cit., p. 93, existiria uma distinção no Corpus Iuris 
Civilis entre casus maior e minor com o propósito de justificar a responsabilidade do devedor 
por minores casus, que os compiladores teriam embutido no âmbito da custodia. Distinção esta 
que, a nosso ver, também pode ser encontrada em Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4. Cf. exegese 
deste último texto no item 4, infra.

Mas contrariamente a Wolfgang Kunkel, Giuseppe Ignazio Luzzatto acredita que, por meio 
da idéia de que a jurisprudência clássica esforçou-se no sentido de enquadrar a responsabilidade 
do nauta no âmbito da custodia técnica, a criação de uma teoria do caso fortuito no período 
justinianeu somente se explicaria se entendesse o caso fortuito como um limite à responsabi-
lidade subjetiva. Em outros termos, uma teoria do caso fortuito somente seria possível diante 
de um padrão de responsabilidade subjetiva, uma vez que caso fortuito é a ausência de culpa, 
e não pelo caso fortuito ser o evento que se insere dentro da responsabilidade por custodia. A 
própria distinção entre casus maior e minor só se explicaria se os compiladores desejavam não 
renunciar, mesmo no âmbito contratual, do emprego de uma presunção de culpa, com pequena 
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O grande problema desta ambigüidade é saber quando e onde a palavra 
é usada em determinado sentido ou outro18, tarefa esta que se tornaria mais 
complexa por obra dos compiladores, que, em diversos textos, desnaturam esta 
visão clássica da custodia, transformando-a em uma diligentia in custodiendo, 
que está sujeita às diversas incertezas decorrentes da valorização desta obra 
em matéria contratual19.

Segundo Hermann Gottlieb Heumann e Emil Seckel20, o conceito de cus-
todia era clássico e se ligava ao conceito de responsabilidade objetiva.

Mario Talamanca21 acredita que, com certa tranquilidade, pode-se susten-
tar que a custodia, no direito clássico, corresponde a um critério objetivo de 
responsabilidade, isto é, aquele que impõe ao devedor a responsabilidade por 
determinados eventos, independentemente do comportamento do devedor, 
e, assim, entre a qualificação psíquica deste comportamento frente ao evento. 
Tudo gira ao redor da possibilidade do devedor evitar o acontecimento.

As fronteiras desta responsabilidade seriam assim delimitadas dentro do 
próprio acontecimento concreto, pelo qual o devedor é chamado a responder. 
Gai. 3, 206-207, por exemplo, inserem dentro da responsabilidade por custodia 
o furtum, quando trata da actio furti22.

Neste sentido, devido à dificuldade de se determinar qual seria o real con-

vantagem sobre a custodia. Uma evolução que, para Giuseppe Ignazio Luzzatto, seria também 
demonstrada por textos que se encontram fora do Corpus Iuris Civiles, demonstrando a pas-
sagem de uma responsabilidade absoluta por furto à uma responsabilidade gradual subjetiva, 
como nos textos da Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum.

18 M. Talamanca, op. cit., p. 562. 
19 G. I. Luzzatto, Custodia, cit., p. 93.
20 H.G. Heumann – E. Seckel, Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts (1846)9, 

Jena 1926, p. 116-117.
21 M. Talamanca, op. cit., p. 562.
22 A esta altura, vale a observação de que M. Talamanca, op. cit., p. 562, acredita que so-

mente ao final do período clássico, e talvez por um choque do critério subjetivo, tenta-se ampliar 
o âmbito de cabimento da custodia. Conforme G. I. Luzzatto, Custodia, cit., p. 93-94, Gai 
9 ad ed. provinc., D. 13, 6, 18 pr., e Ulp. 29 ad Sab., D. 50, 17, 23, vislumbram a possibilidade 
de incluir no âmbito da custodia a «fuga servorum qui custodiri solent». Cf. também Ulp 14 ad 
ed., D. 4, 9, 1 pr., e Gai. 5 ad ed. provinc., D. 4, 9, 5 pr.

Para F. Pastori, Il contratto, cit., p. 154-155, em Gai. 3, 202-207, existe uma diversificação 
do regime de responsabilidade do devedor. O credor pignoratício deve custodiar a coisa transfe-
rida a ele em garantia, como também certos artesãos, como o fullo [= “tintureiro”] e o sarcinator 
[= “alfaiate”], que detêm a vestimenta [= roupas] a elas confiadas pelos clientes. Também neste 
rol de devedores se inclui o comodatário e o depositário.

Entretanto, se primeiramente custodia pode denotar uma obrigação genérica de custodiar, 
nas fontes romanas, a palavra assumiu um sentido bem distinto do inicial, ou seja, de responsa-
bilidade que deriva para o devedor do inadimplemento de sua obrigação de defesa e proteção 
da coisa a ele confiada. Responsabilidade esta de natureza objetiva, a qual se refere à regra e à 
dicção «custodiam praestare», da qual fala Gai. 3, 205-206, para o fullo, o sarcinator e o como-
datário, em oposição a Gai. 3, 207, que trata da responsabilidade do depositário. Assim, pode-se 
dizer que as fontes diversificam a responsabilidade do comodatário e do depositário, ambos 
vinculados à obrigação de custodiar a coisa, mas sendo que o primeiro «custodiam praestat», e 
o segundo «custodiam non praestat», respondendo somente por dolo. 
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teúdo da custodia, Mario Talamanca23 impõe para a aplicação deste critério 
de responsabilidade, ainda no direito clássico, dois limites.

Em primeiro lugar, não seria concebível um “rapporto obbligatorio” [= “ne-
gócio jurídico obrigatório”], pela qual se responderia apenas por custodia24 e, 
em segundo lugar, não se trata de um critério absoluto e geral de determinação 
da responsabilidade, mas sim um critério típico de determinadas hipótese, em 
que é obrigatória25.

Custodia significa, assim, no direito clássico, «Bewachung, Beschützung, 
Beaufsichtigung, [und] Berwahrung» [= guarda, proteção, controle e preser-
vação]26.

No decorrer do período pós-clássico, o instituto atravessa por uma evolução 
que conduz até o direito justinianeu, onde a palavra apresentaria uma variação 
de conteúdo e de sentido27.

A evolução teria sido total para Giuseppe Ignazio Luzzatto28, no sentido 
desta deixar de ser um critério de responsabilidade (objetiva), e passar a ter 
um sentido atécnico, ou seja, uma mera obrigação de guarda inserida dentro 
do âmbito da responsabilidade subjetiva, e sem qualquer traço do seu caráter 
original.

No entendimento de Mario Talamanca29, embora a custodia de critério ob-
jetivo passasse a ser tratada como critério subjetivo de responsabilidade, sob 
a rubrica da diligentia exacta (exactissima) custodiendae rei30, esta «riproduce 
sino a un certo punto il contenuto della ‘custodia’ classica, in base ad un sistema 
di presunzioni di colpa» [= reproduz dentro dos devidos limites o conteúdo da 
custodia clássica, com base em um sistema de presunções de culpa].

23 M. Talamanca, op. cit., p. 562-563.
24 Por este primeiro limite, M. Talamanca, op. cit., p. 562-563, acredita que a custodia 

refere-se diretamente à obrigação de restituir, que não deve ser confundida com a obrigação 
de fazer, uma vez que esta é gênero, enquanto a primeira é espécie, podendo existir outras 
hipóteses de não-restituição que estejam fora do furtum. Em outras palavras, nos negócios em 
que a obrigação de fazer corresponde praticamente àquela de restituir – como na locação e 
no comodato – existem hipóteses onde a coisa não é restituída e não se aplica o estrito critério 
da custodia.

25 Neste segundo limite, a custodia seria exclusivamente tutelada ou pelos iudicia bonae fidei 
ou pelas formulae in factum concepta. A utilização deste critério de responsabilidade é utilizado 
quando o devedor obtém a disponibilidade da coisa – e, por isso, o poder de controle sobre esta 
– para seu exclusivo interesse ou em função do adimplemento da obrigação consistente em um 
facere, como no comodato e na locação. Sobre qual fórmula tutela a custodia, cf. item 3. 1, infra.

26 H.G. Heumann – E. Seckel, Handlexicon, cit., p. 116-117.
27 Ibidem; e M. Talamanca, Custodia, cit. (nota 17 supra), p. 563.
28 G. I. Luzzatto, Custodia, cit., p. 93-94.
29 M. Talamanca, op. cit., p. 563.
30 Cf. exegese de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, no item 4, infra. A custodia tonar-se-ia, para 

M. Talamanca, op. cit., p. 562-563, com a tradição justinianéia, nada mais do que uma hipótese 
particular de diligentia denominada «custodiendae rei» ou «exacta (exactissima) diligentia». 
Embora reorganizada sobre a égide da responsabilidade subjetiva, aos pós-clássicos poderia 
ser atribuído um não-controverso traço de responsabilidade objetiva, existente até mesmo nas 
fontes justinianéias.
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Em outras palavras, a custodia teria sido mantida através da estranha figura 
da diligentia exacta (exactissima) custodiendae rei.

Julius Baron31, partindo da diferença em que o devedor pode, no Direito 
Romano responder por sua própria culpa – «für eigene Schuld» – ou mesmo 
além dessa – «über die eigene Schuld hinaus» – foi quem cunhou os conceitos 
de «objective Custodia» [= custódia objetiva ou atécnica] e «subjective Custo-
dia» [= custódia subjetiva ou técnica]32.

Assim, trata-se de caso de custodia objetiva, ou atécnica, quando o sujeito 
responde apenas e tão somente pela própria culpa33.

Por outro lado, a custodia subjetiva, ou técnica, impõe ao devedor que este 
deva, sem qualquer alternativa, devolver pessoalmente coisa alheia, e, além 
disso, deverá arcar com danos e perdas ocasionados por culpa de terceiros e 
até por caso fortuito, especialmente no caso de furto e deterioração da coisa 
por fato de terceiro.

O devedor que responde por custodia subjetiva apenas vê suas obrigações 
afastadas no caso de vis maior [= força maior], como no caso do roubo, que 
não haveria como ser impedido34.

O motivo e justificação inerente da responsabilidade pela custodia subjetiva 
é a «Verkehrsbedürftnis» [= necessidade da relação]35, pela qual quanto maior 
o porte de uma relação, maior é o interesse isolado do devedor nesta.

O caso típico de responsabilidade por custodia subjetiva, pela qual o deve-
dor responde pelo fato alheio, e por qualquer caso de dano, exceto os prove-
nientes de força maior, é na hipótese do devedor receber uma coisa de terceiro: 
o caso do comodatário.

Assim, para Julius Baron36, o comodatário continuaria a responder por cus-
todia subjetiva no direito justinianeu.

Desta forma, no mínimo três tendências se instauram quanto à custo-
dia no direito justinianeu: esta teria se extinto, sendo apenas utilizada no 

31 J. Baron, op. cit., p. 427, 429-430 (= § 237).
32 Ivi, p. 429-430 (= § 237). Deste posicionamento decorreu que o conceito de custodia não 

é uno, mas, pelo contrário, é duplo: seria um conceito de responsabilidade bipolar. Observa-se 
que Julius Baron parece inverter os denominadores da responsabilidade, isto é, a custodia 
objetiva é a atécnica (subjetiva) e a subjetiva a técnica (objetiva). Trata-se de uma confusão 
comum ocorrida nos escritos do século XIX, que ainda não determinavam com precisão os 
critérios de responsabilidade.

33 J. Baron, op. cit., p. 429 (= § 237). Seria, por exemplo, quem entrega uma coisa a ou-
trem, tendo por fundamento um negócio bonae fidei, como é o caso do vendedor. Responde 
igualmente por custodia objetiva quem está tomando conta de um negócio ou de um coisa para 
terceiro, como é o caso do mandatário ou do depositário.

34 Ivi, p. 429-430 (= § 237).
35 Segundo F. Pastori, Comodato, op. cit., p. 690, a responsabilidade por custodia deriva 

obviamente da cristalização da atividade de vigilância daquele que a exerce, com respeito aos 
casos típicos em que a coisa poderia se perder, justamente o furto, a amissio rei, e a fuga do 
animal.

36 J. Baron, op. cit., p. 427, 429-430 (= § 237).
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sentido atécnico37; alguns traços da custodia clássica se mantiveram no di-
reito justinianeu38, ou a custodia se manteve integralmente no direito justi- 
nianeu39.

37 G. I. Luzzatto, Custodia. op. cit., p. 93-94.
38 M. Talamanca, op. cit., p. 562-563. Estes detectáveis vestígios da responsabilidade 

por custodia do comodatário podem ser encontrados em pelo menos três grupos diferentes de 
textos. No primeiro, a palavra “custodia” aparece nas fontes, sem quaisquer transformações 
realizadas pelos juristas pós-clássicos ou compiladores justinianeus. É o caso, por exemplo, de 
Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 6 e 14. O problema destes textos é saber em qual deles a palavra 
foi mantida em sentido técnico originário e em quais foi usada no atécnico. No segundo grupo 
de textos, a custodia vem transfigurada em um critério diverso de responsabilidade, embora 
na prática, não fique tal critério longe das características originais. É o caso do «diligentissimus 
pater familias» de Gai. 9 ad ed. provinc., D. 13, 6, 18 pr., da «exacta diligentia custodiendae rei» 
de Inst. 3, 14, 2, ou da «exactissima diligentia custodiendae rei» de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 
4 (cf. a exegese destes textos no item 4, infra). Por fim, em um outro grupo de textos ou estes 
não se referem ao critério de responsabilidade do comodatário, ficando esta subentendida, ou 
passaram por uma alteração marginal pós-clássica ou justinianéia. Os mais interessantes são 
Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 3 e 4, aquele se referindo ao comodato de coisa avaliada e este ao 
“princípio do sacrifício da coisa própria”.

Entretanto, deve-se observar que, até os dias de hoje, a fonte que talvez se pode considerar 
a mais completa sobre o “princípio do sacrifício da coisa própria” não é o texto de Ulpiano, o 
de PS. 2, 4, 2, ou as legislações modernas (previsão expressa nos arts. 583 do CC/2002; 1.253 
do CC/1916; 1.882 CC Francês; 1.810 do CC Italiano de 1865 revog.; 1.805, § 1º CC Italia-
no; art. 1.516, Parágrafo Único CC Português de 1867 revog.; e, implicitamente, no § 603 
BGB), mas sim o da L. Vis. V, 5, 5, embora com as particularidades da fattispecie marítima: 
«(De Rebus conmendatis et casu quocumque in naufragium missis) Qui conmendata susceperit 
vel commodata et de ruina aut incendio vel hostilitatis naufragio seu quolibet simili casu sua 
omnia liberaverit et alinea perdiderit, quod accepit sine aliqua excusatione cogatur exsolvere. 
Si vero partem aliquam de rebus propriis liberasse cognoscitur, illi, cuius res secum habue-
rat, iuxta modum perdite rei vel liberate restituat, qualem iudex rationem deducta estimaverit 
portionem. Sin autem sua omnia perdiderit, cum liberaret aliena, et de liberatis et de perditis 
rebus similis ratio deducatur, ut partem arbitrio iudicantis qui liberabit accipiat. Iustum est 
enim simili casu, ut ille non damnum solus excipiat, qui ae gravibus obiecerit periculis, et dum 
aliena minora conatur liberare, sua maiora cognoscitur perdedisse». [= (Sobre o empréstimo 
de coisas a outrem e a perda por acidente marítimo). Se alguém confia a outrem uma coisa 
pessoal, e este a perde, por ruína, incêndio, naufrágio ou qualquer outro evento similar, mas, 
no mesmo momento, salva suas próprias coisas da destruição, deve este ser compelido a dar 
total satisfação pelo o que lhe foi confiado e não poderá ser dada a oportunidade de ofere-
cer qualquer defesa. Mas, se ele tiver conhecimento que salvou qualquer das suas próprias 
coisas deve devolver ao comodante um montante na proporção das coisas perdidas e salvas, 
o qual o juiz deve decidir conforme a equidade. Se ele tiver perdido todas as suas coisas, e 
salvou apenas as coisas que lhe foram emprestadas, aplica-se a mesma regra: e o comodatá-
rio deve receber uma parte daquilo que foi salvo quando o juiz, após ouvir ambas as partes, 
irá decidir. Nestes casos não é justo que o comodatário sozinho seja exposto a grande perigo 
para evitar a perda, pois, enquanto ele estiver tentando salvar as coisas emprestadas de menor 
valor, perderá todas as suas coisas]. Trata-se da fonte que começa a delinear, no seu final, a 
hipótese das coisas emprestada e pessoal do comodatário terem valores diversos, a qual seria 
retomada, no século XIX, por R.-J. Pothier, op. cit., p. 23-24 (n. 56). Texto em latim de K. 
Zeumer, Monumenta Germaniae Historica – Legum Sectio – Leges Visigothorum, 1, Hannover 
1902.

39 J. Baron, op. cit., p. 427, 429-430 (= § 237).
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Franco Pastori40 acredita que este dúplice sentido da custodia foi cortado 
por Justiniano, que teria omitido a palavra no sentido de responsabilidade 
objetiva, por motivos de uma política legislativa, que afasta a responsabilidade 
objetiva por clemência do devedor, introduzindo a responsabilidade contratual 
no contexto da responsabilidade culposa. 

O comodatário responderia, no direito justinianeu, por uma exactissima 
diligentia custodiendae rei, expressão que requer do comodatário uma ele-
vadíssima diligência no adimplemento de sua obrigação de custodiar a coisa 
emprestada41.

Mas esta mudança terminológica, soa para o próprio Franco Pastori42, como 
uma mera «prospettiva formale» [= perspectiva formal], pois não deixaria de 
ser, na prática, uma responsabilidade agravada a do comodatário.

Este duplo sentido da palavra custodia viria a ser perdida após o perío-
do justinianeu43, permanecendo apenas no sentido atécnico de obrigação de 
custodiar44, e sendo seu sentido técnico substituído pela expressão “respon-
sabilidade objetiva”, uma vez que a responsabilidade além do dolo e da culpa 
somente pode ser “objetiva”45.

40 F. Pastori, Il contratto, cit., p. 155.
41 M. Fragali, op. cit., p. 279.
42 F. Pastori, Il contratto, cit., p. 155.
43 M. Talamanca, op. cit., p. 562-563.
44 F. Carresi, Il comodato, cit., p. 59-61, alude que é neste sentido que o art. 1.804, § 1º 

do CC Italiano, usa «custodia» na frase «il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa 
con la diligenza del buon padre di famiglia […]», repetindo o art. 1.808 do CC Italiano de 1865 
revog., que dizia «il comodatario è tenuto a vegliare da buon padre di famiglia alla custodia e 
conservazione della cosa prestata, […]». 

Não se pode deixar de notar que a redação do art. 1.804, § 1º do CC Italiano, relembra o 
texto do art. 1.880 do CC Francês «L’emprunteur est tenu du veiller, en bon père de famille, 
à la garde et à la conservation de chose prêtée. […]» (a expressão francesa «veiller à la garde» 
aludiria aqui à custodia em sentido atécnico, uma vez que o comodatário «è tenuto a custodire 
e conservare» ou «est tenu du veiller à la garde et à la conservation»). No mesmo sentido, o art. 
1.514 do CC Português de 1867 revog.: «O comodatário tem obrigação de velar pela conservação 
da cousa emprestada, como se fôra sua própria», que repete, em síntese, o início de Ord. Filip. 
4, 53, 2 revog.: «E porque este contracto se faz regularmente em proveito do que recebe a cousa 
emprestada, e não do que a empresta, fica obrigado aquelle, a que se empresta, guardal-a com 
toda a diligencia, como se fôra sua. E não somente se lhe imputará o dolo e culpa grande, mas 
ainda qualquer culpa leve e levissima, assi pola cousa principal, como polo accessorio. E por 
tanto, se hum emprestasse huma egoa a outro, a qual comsigo levasse hum poldro, a mesma 
obrigação terá na guarda do poldro, que na da egoa». Por fim, o art. 1.251 do CC/1916 revog., 
retomando, as Ordenações Filipinas diz que «o comodatário é obrigado a conservar, como se sua 
própria fora, a coisa emprestada», atual texto do art. 582 do CC/2002 (o § 603 do BGB apenas 
faz uma alusão indireta à obrigação de custodiar, quando impõe ao comodatário a obrigação 
de se ater ao uso contratualmente cedido a ele: «Der Entleiher darf von der geliehenen Sache 
keinen anderen als den vertragsmäßigen Gebrauch machen»). Enfim, em todos estes textos se 
refere, explicitamente ou não, à obrigação de custodiar do comodatário, isto é, a custodia em 
sentido atécnico. 

45 F. Pastori, op. cit., p. 328.
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3. Os Fundamentos da Responsabilidade por “Custodia” do Comodatário46

3.1. A duplicidade formular – actio in factum e actio in ius – aplicada ao regi-
me jurídico do comodato

A disciplina sobre o comodato, que chegou até os dias atuais, encontra-se, 
salvo algumas exceções, compilado, principalmente, sobre o título «Commo-
dati [vel contra]» dos Digesta (D. 13, 6)47.

Por meio da expressão «propositae sunt actiones», Paul. 29 ad ed., D. 13, 
6, 17, 3, marca o momento em que o empréstimo de uso passa a ser juridica-
mente tutelado48.

46 Para que seja imputada ao comodatário uma responsabilidade por custodia, dois aspectos, 
basicamente, devem concorrer e serem adequadamente preenchidos, em qualquer período da 
História Interna do Direito Romano: o processual (item 3. 1, infra), para que a custodia possa 
ser exigida, e o substancial (item 3. 2, por inteiro, infra), pelo qual efetivamente, dentro da 
fattispecie analisada, o comodatário responderia objetivamente.

47 O. Lenel, Das Edictum Perpetuum: Ein Versucht zu seiner Wiederherstellung (1883). 
3. ed. Leipzig: Tauchnitz, 1883. p. 252-254 (= § 98), observa, logo no início de sua exposição 
sobre as fórmulas no comodato, que a rubrica «Commodati vel contra» é própria dos Digesta 
(D. 13, 6), uma vez que na rubrica do Codex (C. 4, 23) apenas está escrito «De Commodato», 
faltando a terminação «vel contra». Este detalhe demonstraria que a expressão «vel contra» 
não é propriamente original, mas antes foi escolhida e composta pelos compiladores, já que 
muito provavelmente o mesmo ocorreu em outras rubricas como «De pigneraticia actione 
vel contra» (D. 13, 7), «Depositi vel contra» (D. 16, 3) e «Mandati vel contra» (D. 17, 3), ou 
seja, curiosamente os três típicos contratos reais do Direito Romano – o comodato, depósito e 
penhor – e um consensual – o mandato. Assim, «vel contra» é obra dos compiladores (assim, 
a expressão «vel contra», por orientação de Otto Lenel, será reproduzida entre colchetes ou 
parênteses quadrados). 

Dentro deste título «Commodati [vel contra]» destacam-se, como os principais juristas 
romanos que escreveram sobre o assunto, Ulpiano em seu livro 28 ad edictum, principalmente 
no conjunto de textos de D. 13, 6, 5; Paulo no seu livro 29 ad edictum, com maior destaque 
para D. 13, 6, 17, 3; Gaio no livro 9 ad edictum provinciale, em D. 13, 6, 18, e também deve 
se sinalizar a presença de Juliano, que, excetuados outros casos, em D. 13, 6, 5, 8, é tomado 
como base por Ulpiano.

Os principais textos das fontes jurídicas romanas, fora do título “Commodati [vel contra]” 
(D. 13, 6), são: o título «De commodato» (C. 4, 23) do Codex, que contém 4 escritos dos impe-
radores Dioclesiano e Maximiano; as Inst. 3, 14, 2, e 4, 1, 16; os textos do título «De commodato 
et deposito pignore fiduciave» (PS. 2, 4, 1-4) das Sententiae Receptae Paulo Tributae; os textos 
da Modest., Coll. 10, 2, 1, 4-6 (embora sobre a rubrica «De deposito», trata-se de um conjunto 
de textos sobre o comodato); o C. Th. 2, 31, 1; e Gai. 3, 202-207 e Gai 4, 47 e 62. 

48 F. Pastori, Il commodato, cit., p. XVI-XVII. A origem jurídica do comodato, isto é, 
sua passagem de um mero ato social para um negócio juridicamente relevante, tem suscitado 
igualmente relevantes considerações dogmáticas.

O texto de Paul. 29 ad ed., 13, 6, 17, 3, para Franco Pastori, demonstra nitidamente que 
seria por meio da palavra beneficium que o direito passou a reger juridicamente o empréstimo 
de uso, bem como a classificação negocial seria obtida pela operatividade das ações e das obri-
gações, que passaram a vincular ambas as partes.

Embora não sejam obrigações recíprocas, como narra o texto, devido a sua bilateralidade 
imperfeita – alguns, atualmente, como F. Carresi, Il comodato, cit., p. 19-21, falam em uni-
lateralidade –, a natureza de vínculo jurídico é claríssima ao jurista que a relaciona à confiança 
depositada na outra parte pelo voluntário exercício da autonomia privada de quem entrega o 
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Ao utilizar o verbo “proponere”, Paulo se refere diretamente a uma tutela 
pretoriana e às ações concedidas pelo magistrado, principalmente, quando se 
leva em consideração que o texto encontra-se no título D. 13, 6 («Commodati 
vel contra»), o qual, por sua vez, estrutura-se sobre estratos jurisprudenciais 
de comentários do edito reservado ao comodato, assim, o livro 28º de Ulpia-
no e o livro 29º de Paulo, respectivamente, de seus comentários ao edito do 
pretor urbano, e o livro 9º de Gaio de seus comentários ao edito provincial49.

A ação proposta por Paulo consistia em uma actio in factum concedida pelo 
pretor ao comodante, a qual se acrescentaria, dois séculos mais tarde, talvez no 
fim do século I d. C., uma ação civil – in ius –, como demonstra Gai. 4, 4750.

Assim, de forma semelhante, Vincenzo Arangio-Ruiz51 trata do fenômeno 
da duplicidade formular no comodato, partindo não do texto de Paulo, mas 
sim da narração existente em Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 1 pr., o qual, por sua vez, 
afirma que primeiramente o comodato foi tutelado por uma actio in factum, 
ou por uma “apropriada cláusula edital”.

A actio in ius seria concedida em um processo análogo ao que ocorreu com 
o contrato de depósito, sendo que este somente se completou muito tardia-
mente, talvez pela primeira vez no Edito de Juliano52.

beneficium e que passa a respeitar a própria e livre determinação, suportando eventuais prejuízos 
com base no princípio da auto-responsabilidade privada.

Estando na expressão «beneficium tribuit» [= “entregar o benefício”] a prova cabal da natu-
reza jurídica do comodato, pode-se dizer que o vínculo jurídico nasce de um comportamento 
por parte do comodante autovinculante, uma vez que a expressão revela nitidamente o com-
portamento de quem dá, confere o benefício, ou seja, do credor. 

Assim, na passagem do mundo social para a realidade jurídica somente importa a entrega da 
coisa feita pelo comodante, ou seja, o foco é neste, e não no comodatário, como o é na expressão 
«custodiam praestare» disseminada por diversos fragmentos das fontes romanas. Cf. sobre a 
presença da expressão «custodiam praestare» nas fontes romanas, desde Gai. 3. 206, no item 
3.2. (Culpa e custódia enquanto parâmetros de responsabilidade do comodatário).

Por fim, a questão relativa ao reconhecimento jurídico do comodato liga-se a sua história, 
enquanto que, em oposição a outros negócios jurídicos de maior destaque, este apenas obteve 
tutela processual em época relativamente tardia, não antes do século I. a. C., e depois de ter 
ampla aplicação na prática. É a demanda social que exigiu a tutela e o reconhecimento jurídicos, 
sendo considerado o instituto um ponto de convergência das normas sociais com o ordenamento 
jurídico. Assim, Paul. 29 ad ed., 13, 6, 17, 3, é um fragmento vital tanto para a identificação do 
reconhecimento jurídico do comodato, como da duplicidade formular neste contrato. 

49 F. Pastori, Il commodato in diritto romano (1954)³, Milano 1995, p. XVI. Além desses, 
que são os principais a tratarem da duplicidade formular, também não devem ser esquecidos o 
livro 5º de Pompônio de seu comentário à obra de Sabino, o livro 5º de Marcelo e o livro 1º de 
Juliano de seus textos classificados e organizados, e, por fim, o livro 8º de Africano de questões 
propostas ao jurisconsulto. 

50 F. Pastori, Il commodato, cit., p. XVI. Sobre as várias possibilidades de se classificar as 
actiones no processo formulário, cf. J.C. Moreira Alves, Direito Romano. História do Direito 
Romano. Instituições de Direito Romano; parte geral. Parte Especial: direito das coisas¹³, 1, Rio 
de Janeiro 2004, p. 229-233 (= n. 131). 

51 V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit., p. 314.
52 A existência de uma actio in factum e de uma actio in ius toma como referência dois crité-

rios, a saber, quanto à origem da norma jurídica e sua intentio – as ações podem ser civis (in ius) 
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Mas não se pode deixar de se considerar que os pressupostos das duas ações 
encontram fundamentos e raciocínios diferentes53.

Enquanto a actio in factum concepta pressupõe a falta de restituição da coi-
sa por parte do comodatário – «non reddere» – para que ocorra a condenação 
deste, obrigando-o a corresponder apenas pelo valor de mercado – «quanti ea 
res est» [= quanto objetivamente vale a coisa, ou seja, o dano emergente] –, a 
actio in ius concepta não vincula sua propositura à devolução da coisa, com-
portando, além disso, um juízo ex fide bona, cujo pressuposto é o modelo de 
comportamento da pessoa correta54.

Assim, no juízo de boa-fé o pressuposto da ação adequou-se à decisão 
jurisprudencial, transformando a condenação em uma quantia praticamente 
indeterminada – «quidquid ob eam rem dare facere oportet ex fide bona» [= é 

ou pretorianas (honorariae). Entre estas últimas, encontram-se as actiones ficticiae, as actiones 
com transposição de sujeito e as actiones in factum – e quanto aos poderes atribuídos ao iudex 
para decidir o litígio – actiones stricti iuris, ações arbitrárias e ações de boa-fé (iudicia bonae 
fidei). Cf. detalhes em J.C. Moreira Alves, Direito Romano. op. cit., p. 229-233 (= n. 131). 

Quanto às ações baseadas na boa-fé, é útil considerar que estas eram de número limitado, 
conforme Gai. 4, 62: «ex empto vendito, locato conducto, negotiorum gestorum, mandati, de-
positi, fiduciae, pro socio, tutelae, rei uxoriae». 

53 F. Pastori, Il commodato, cit., p. XVII.
54 Segundo S. Solazzi, Recenzione a F. Pastori, Il commodato nel diritto romano – Con 

contributi allo studio della responsabilità contrattuale. Milano 1954, in IVRA, VI (1955), pp. 
258-270; Franco Pastori trata da actio commodati, utilizando de Gai. 4, 47 e 62, para combater 
a tese de G. Segré, Sull’età dei giudizii di buona fede di comodato e di pegno, in Studi giuri-
dici in onore de Carlo Fadda, 6, Napoli 1906, p. 333-390, segundo o qual a formula in ius não 
mencionava a bona fides.

A crítica de Siro Solazzi é veemente: o repúdio a esta tese de Gino Segré vem em boa hora, 
mas a análise dos fragmentos das Gai Institutiones, realizada por Franco Pastori, não trazem 
nenhum avanço ao tema. Em Gai 4, 47, Franco Pastori detém-se sobre a palavra «similes», 
dizendo que a fórmula da actio commmodati não pode ser idêntica à da actio depositi, mas 
também não muito diversa, já que Gaio fala em semelhança. Mas, para Siro Solazzi, se Franco 
Pastori tivesse pensado como um estudante da época de Gaio teria entendido o termo «simi-
les», concluindo pela ausência de qualquer traço definitivo sobre a coincidência ou a diferença 
de ambas as fórmulas, pois o texto não as enuncia. Em seguida, analisaria Gai. 4, 112, que no 
manuscrito veronense, coloca um «similis» obscuro em «excepta iniuriarum actione et si qua 
alia similis inveniatur actio» e teria com sagacidade excluído «et… actio». 

Em Gai. 4, 47, é duvidoso se «similes etiam commodati formulae sunt» não seja de Gaio, sen-
do fruto de alguma interpolação ou glossema, pois o jurisconsulto somente construía exemplos 
com o depósito, ao qual não pertenceria nem mesmo as palavras «veluti depositi et commodati». 
A questão se o «veluti» seja taxativo ou não é uma questão de menor relevo, pois ao jurista 
clássico, que escreve para estudantes, é permitido usar uma linguagem equivocada. Assim, por 
exemplo, Gai. 4, 59, apresenta, provavelmente um glossema em «velut commodati et depositi», e 
Gai. 4, 60, fala apenas do depósito. Na obra de Gaio, também Gai. 4, 33, cita «actio commodati», 
e este fragmento – especialmente na frase «eiusdem naturae sunt actiones commodati, fiduciae, 
negotiorum gestorum et aliae innumerabiles» – conjuntamente com Gai. 4, 33, ao contrário do 
que sustenta Franco Pastori, podem ser questionados em sua autenticidade. 

De qualquer forma, como demonstra R. Limongi França, Contrato de empréstimo, in 
Enciclopédia Saraiva do Direito, 19, São Paulo 1977, p. 320-324, e C. Perris, Comodato 
(contratto di), in NDI, XVI (1938), pp. 403-408, a obrigação de restituição é a mais importante 
do comodatário.
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preciso que com boa-fé se faça tudo pela coisa]55.
Em outras palavras, na condenação haveria uma diferença sutil e substan-

cial, pois, enquanto na ação pretoriana a interpretação seria estrita e a conde-
nação no valor de mercado do bem, na ação civil existiria uma ponderação do 
valor por força do juízo de boa-fé, o que possibilitaria não somente a indeni-
zação por dano emergente, mas inclusive por lucros cessantes56.

Ademais, sendo a primazia da fórmula in factum sobre a in ius tratada como 
mera decisão histórica da qual não se poderia fugir, uma vez que a origem 
pretoriana da tutela seria a actio in factum57, configura-se um lapso temporal 
em que ambas as ações coexistiram.

Uma vez diagnosticada a duplicidade formular da actio commodati58, resta 
a indagação acerca de sua motivação, ou seja, o porquê de se necessitar, já 
se tendo uma tutela conferida pelo pretor, de uma outra ação civil, que a ela 
viria se unir. 

A resposta adviria da própria estrutura da actio in factum, a qual condicio-
nava a condenação do comodatário à falta de restituição da coisa emprestada, 
de forma que não permitisse o acesso do juízo sobre as outras obrigações do 
comodatário, isto é, somente a obrigação de restituir a coisa emprestada é 

55 F. Pastori, Il commodato, cit., p. XVII-XVIII.
56 M. Kaser, Römisches Privatrecht6, München 1968. p. 154-155 (= § 40) e E. Weiss, 

Institutionen des römischen Privatrechts², Basel 1949. p. 348-340 (= § 96). 
57 F. Pastori, Il commodato, cit., p. XVIII, 2-3, lembra que, as actiones utiles são estranhas 

a esta matéria. Além disso, somente se compreende a introdução de uma mais restrita ação 
pretoriana, limitada ao non reddere no cabimento, se a ação civilística fosse posterior a esta, uma 
vez que se funda no mais amplo critério decisório da bona fides. O edito relativo ao comodato 
aparece no título D. 12, 1 («De rebus creditis»), enquanto ligado o instituto à actio in factum na 
medida em que a concepção do «credere» se refere à relação existente entre entrega e devolução 
da coisa. Mas, com a presença da fórmula in ius a actio commodati, esta também seria inserida 
no título «De bonae fidei iudicis». O motivo da presença da actio commodati neste último titulo 
seria justamente a tutela já conferida ao depósito, que processualmente se assemelha à dupli-
cidade formular do comodato, na actio in ius, baseada igualmente na boa-fé, que seria mais 
antiga que a do comodato, condicionando a inclusão nesta rubrica edital que corresponderia a 
esta forma de juízo. Assim, também não se pode esquecer que a consideração substancial do 
comodato, a qual começa com sua aproximação do mútuo e do penhor na perspectiva das res 
creditae e termina com a inserção da relação por obra dos intérpretes na categoria dos contratos 
reais, apresenta como premissa uma amplíssima problemática de direito processual. No mesmo 
sentido B. Biondi, Istituzioni di diritto romano, Milano 1946, p. 360. S. Solazzi, Recenzione, 
cit., p. 260, sustenta que a aproximação do comodato ao penhor e ao mútuo se dá pelo conceito 
de «credere» e pela noção de «obligatio re contracta». Enfim, para P. Zannini, Comodato nel 
diritto romano, in Digesto delle Discipline Privatistiche, 3, Torino 1995, p. 32; é possível que o 
empréstimo de uso tenha gozado, antes da intervenção do pretor por meio da actio in factum, 
de uma proteção indireta do ius civile.

58 Um interessante posicionamento, embora em si óbvio, é colocado por J. Michel, Gra-
tuité en droit romain. Bruxelles, Bruxelles 1962, p. 95-102 (= ns. 139-152). Segundo Jacques 
Michel só é cabível actio commodati se houver gratuidade na relação, pois, obviamente, não 
existe comodato que não seja gratuito. É um pressuposto lógico e até mesmo supletivo no 
raciocínio, uma vez que somente se fala em actio commodati quando exista uma relação que 
reuna todos os elementos essenciais – inclusive a gratuidade – para se configurar o comodato.
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tutelada pela actio in factum, e não a obrigação de restituir a coisa de forma 
íntegra – sem danos – ou de não abusar do uso da coisa. Estas outras obrigações 
seriam incluídas dentro do amplo rol «oportere ex fide bona»59.

Assim, seria, para Franco Pastori60, dentro da evolução histórica do como-
dato que se entenderia seu regime processual e material, o que envolveria o 
cabimento dos meios de tutela do comodato dentro do sistema de ações e sua 
sofrida recepção na área contratual, como traduz Paul. 29 ad ed., 13, 6, 17, 3, 
sendo também, neste sentido, que Gai. 4, 47, atribui ao comodato o fenômeno 
da duplicidade formular sobre a actio commodati61.

Diferenciadas as duas ações, a in ius conceptae e a in factum conceptae, 
respectivamente, tutelas do ius civile e do ius honorarium, Franco Pastori62 
sustenta que em alguns casos, como no depósito e no comodato, o pretor «et 
in ius et in factum conceptas formulas proponit».

Em outras palavras, as duas ações passam, portanto, a conviver, isto é, a 
serem aplicadas simultaneamente ao comodato63, e a idéia da “duplicidade 
formular” surge para que, no caso concreto, os diversos critérios de responsa-
bilidade – dolus, culpa e custodia64 – gozassem de eficácia plena. 

A responsabilidade por custodia é figura típica e primitiva da responsabi-
lidade objetiva do comodatário, e se aplica no contexto da formula in factum, 
vale dizer, não terá o juiz qualquer poder de examinar o comportamento do 
comodatário, condicionando a condenação ao “non reddere”, à obrigação prin-

59 F. Pastori, Il commodato, cit., p. XVIII.
60 Ivi, p. XVIII-XIX: «L’evoluzione storica del commodato si propone quale questione fon-

damentale per interderne il regime processuale e sostanziale, in quanto essa coinvolge la collo-
cazione dei mezzi di tutela del commodato nel contesto delle azioni e la sua sofferta recezione 
nell’area contrattuale, come sempra tradire il pensiero del giurista Paolo».

61 Cf. ivi, p. 3. Embora a ideia utilizada seja de que a actio commodati directa, que tutela 
os direitos do comodante, tenha este caráter dúplice, não há porque negar que esta mesma 
estrutura esteja presente na actio commodati contraria, que cobra do comodante suas even-
tuais obrigações e deveres. Assim, cf. Ivi, p. 448-454. Também F. Pastori, Comodato, cit., p. 
690, entende que a mesma duplicidade formular encontra-se no âmbito da actio commodati 
contraria, a qual, pela fórmula in factum estabelece a obrigação incondicionada do comodante 
de reembolsar o comodatário pelas despesas necessárias, enquanto pela fórmula in ius, base-
ada na bona fides, estabelece-se o ressarcimento do dano para o comodatário quando este se 
verificou por dolo do comodante. No mesmo sentido, J.C. Moreira Alves, Direito Romano. 
Instituições de Direito Romano. Parte especial: direito das obrigações; direito de família; direito 
das sucessões6, 2, Rio de Janeiro 2005, p. 128 (= n. 231).

62 F. Pastori, Il commodato, cit., p. 3. A busca pela gênese das duas fórmulas torna-se para 
F. Pastori, nas devidas proporções, uma neurose científica, por se tratar esta de um requisito 
básico para compreender a coexistência de multiplos critérios de responsabilidade e de como se 
relacionam os meios de tutela dos interesses do comodatário, o iudicium commodati contrarium.

63 F. Pastori, Il commodato, cit., p. 2, entendendo que o reconhecimento jurídico do co-
modato enquanto típica figura contratual liga-se, assim, à tutela processual de ações concedidas 
em períodos diversos. 

64 Cf. item 3.2. (Culpa e custódia enquanto parâmetros de responsabilidade do comodatá-
rio), por inteiro, sobre a presença destes critérios de responsabilidade no comodato nas variadas 
fases do Direito Romano.
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cipal do comodatário, que é, justamente a da devolução da coisa emprestada65. 
A aplicação, assim, da responsabilidade objetiva pela actio in factum decorre 
de sua própria estrutura, ou, mais corretamente, de sua própria intentio.

Por outro lado, pela fórmula in ius sanciona-se as obrigações do comoda-
tário de não abusar da coisa emprestada e de não a deteriorar, afirmando-se 
uma responsabilidade consoante com a bona fides, ou de natureza subjetiva66.

Porém, embora a tendência tradicional de se aceitar, com certa facilidade, 
a exclusão da formula in factum com o desenrolar do Direito Romano, por 
sua absorção pela actio in ius, não se deve pensar que aquela deixou de ser 
aplicada no direito justinianeu67.

A formula in factum, que já tinha convivido durante todo o período clássico 
com o regime jurídico do comodato e erigiu o conceito de credere [= confiar 
algo a alguém, emprestar], teria continuado a servir, segundo Franco Pastori68, 
a uma função vital, uma vez que permite, ao contrário da fórmula de boa-fé, 
na falta de restituição da coisa emprestada, a aplicação sobre o comodatário 
da mais grave responsabilidade, vale dizer, da custodia.

Enfim, Franco Pastori69 afirma que, contra a minoria, representada por 
Emilio Betti e Giuseppe Ignazio Luzzatto70, a formula in factum teria sanciona-
do a obrigação de restituição da coisa emprestada ao se relacionar diretamente 
ao “reddere” [= “devolver, restituir”, até mesmo no sentido de “compensar”], 
e a formula in ius sancionaria uma responsabilidade de natureza subjetiva, 
uniformizada pela bona fides, sendo utilizada não em relação à obrigação de 
restituição, mas apenas frente às obrigações do comodatário de não abusar ou 
de não deteriorar a coisa.

Para Giuseppe Ignazio Luzzatto71 não apenas a formula in factum, mas 

65 F. Pastori, Comodato, cit., p. 690.
66 Cf. ivi, p. 690, segundo o qual a bona fides importa em uma aprofundada consideração 

por parte do juiz do comportamento pessoal do comodatário, comparando este com a conduta 
de uma pessoa correta. É justamente pela aplicação da bona fides que o comodante poderá 
exigir não somente o dano emergente, mas também os lucros cessantes.

67 Cf. ivi, p. 690.
68 F. Pastori, Comodato, cit., p. 690. Além disso, está em títulos diversos dos Digesta a 

tutela pela actio in factum e pela actio in ius, o que provoca, no período justinianeu a mesma 
duplicidade formular, com maior clareza, cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. XVIII. Aliás, 
esta é uma peculiar diferença entre o comodato e o depósito. A formula in factum limitava a 
responsabilidade do depositário ao dolo, e deixa de ter uma função vital, frente à sucessiva 
fórmula baseada na boa-fé, mantendo-se com esta por mera inércia histórica, sendo, por fim, a 
tutela do depósito rubricada no edito De bonae fidei iudiciis.

69 F. Pastori, Sulla duplicità, cit., p. 89-94. A sobrevivência da actio in factum no período 
justinianeu, além de possibilitar a aplicação da responsabilidade objetiva ao caso concreto, de-
monstra o desejo do credor de fugir da realização da prova da existência da culpa por parte do 
comodatário, mesmo que sua indenização ficasse eventualmente limitada ao dano emergente. 
Continua-se a aplicar uma responsabilidade mais grave ao devedor do que a teoria apresenta. 

70 G. I. Luzzatto, «Commodati… vel contra», Labeo, II, 1956, p. 357.
71 Ivi, p. 357. Segundo este autor, esta defesa de Franco Pastori foi esquecida por parte 

da maioria dos membros da banca do concurso, menos por Emilio Betti e Giuseppe Ignazio 
Luzzatto, para o qual Franco Pastori concorreu, atribuindo a este último a opinião de que toda 
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também a in ius deveria ser necessariamente sustentada sobre um restituere 
[= restabelecer, colocar no estado original], sendo a afirmativa de Franco Pas-
tori, que censura a possibilidade de se fundar uma ação contratual no “resti-
tuere”, sem fundamento, já que toda obrigação do comodatário está inclusa 
no “oportere ex fide bona”. 

Giuseppe Ignazio Luzzatto72 afirma que a fórmula não foi transmitida di-
retamente para nós, mas a fattispecie presente em Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 
5, 2-10, permitiria considerar segura a opinião hipotética de que a actio com-
modati seja estruturada em um fórmula análoga àquela que Gaio fez para a 
formula in ius da actio depositi, em Gai. 4, 47.

Através destes fragmentos observar-se-ia, antes de tudo, que, na própria 
formula in ius, a condenação era condicionada à falta de restituição da coisa, 
tornando insustentável a interpretação de Franco Pastori, segundo o qual o 
comodante agiria por meio da fórmula baseada na boa-fé quando já tivesse 
obtido a restituição da coisa, e desejasse agora conseguir o ressarcimento do 
dano sofrido pelo seu abuso ou/e por sua deterioração. 

Assim, o objetivo da actio in ius seria, em primeiro lugar, também a res-
tituição da coisa, ou seja, somente usando esta o comodante conseguiria a 
restituição da coisa e uma indenização por lucros cessantes, enquanto, pelo 
entedimento de Franco Pastori, precisaria-se entrar com a actio in factum para 
que a coisa fosse restituída, e depois com a in ius para conseguir uma indeni-
zação por eventual dano, o que seria desnecessário, moroso e com nítida falta 
de economia processual, para Giuseppe Ignazio Luzzatto.

Assim, tanto a actio in factum, como a “actio in ius”, para Giuseppe Ignazio 
Luzzatto73, desejavam em primeiro lugar a restituição da coisa emprestada. A 
maior elasticidade do juízo de boa-fé somente permitiria, ao lado do “restitue-
re”, uma consideração do conteúdo subjetivo do devedor.

Mas, se estas duas ações almejam, em primeiro lugar e antes de qualquer 
coisa, o “restituere”, o credor poderia perder o interesse em preferir usar a 
formula in ius ou a in factum, uma vez que, de um lado, a deterioração da coisa 
era considerada como a falta da restituição, e, por outro lado, salvo na hipótese 
de força maior, adentrava-se a responsabilidade por custodia no âmbito desta 
última. As ações perdem assim qualquer distinção, não sendo desejo do credor 
usar a primeira em detrimento da segunda, e vice-versa.

Este é o artifício de Giuseppe Ignazio Luzzatto74 para criticar a tese de 

obrigação do comodatário, e até o restituere estava compreendida na cláusula oportere ex fide 
bona.

72 Ivi, p. 359. A fórmula é, desta maneira, direta ao «quidquid dare facere oportet ex fide 
bona», mas no texto da condemnatio, ao lado da ordem dada pelo juiz, está a exceptio «nisi 
restituat».

73 G. I. Luzzatto, «Commodati… vel contra», cit., p. 359. 
74 Ivi, p. 359-361. Para este autor a distinção sugerida por Franco Pastori de que a respon-

sabilidade por custodia seria demandada pela actio in factum, enquanto esta somente objetiva-
ria a restituição, e a formula in ius seria devota à responsabilidade subjetiva, prescindindo do 
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excluir a responsabilidade por custodia dos iudicia bonae fidei, salvo os esta-
belecidos por Gaio, além da estranha situação na qual se encontraria o credor 
frente à possibilidade de mover qualquer uma das duas ações, ficando obrigado 
a se perguntar qual seria o comportamento do devedor frente ao objeto do 
comodato, antes de entrar com uma ou outra.

A correlação proposta por Franco Pastori entre a duplicidade formular e os 
critérios de responsabilidade acabou por ser igualmente atacada por Siro Sola-
zzi75, segundo o qual Franco Pastori também deveria ter dedicado algumas pá-
ginas sobre a aplicação da cláusula ex fide bona no âmbito da actio commodati.

Entretanto, o próprio Siro Solazzi76 releva o mérito de Franco Pastori ter-
-se detido no próprio sistema que ele construiu, desejando reforçar a tese de 
que a actio in factum sobreviveu no período justinianeu não por mera inércia 
histórica, mas por desempenhar uma função prática essencial, tanto que os 
compiladores, ao inserir a boa-fé no negócio jurídico do comodato, teriam 
se limitado a interpolar os fragmentos que os clássicos já descreviam sobre a 
formula in factum. 

De fato, não há como negar a sobrevivência da formula in factum e também 
que o interesse da jurisprudência ao se dedicar a esta, mesmo com a presença 
da formula in ius, tenha sido grande77.

Mas, para Siro Solazzi78, a tese de Franco Pastori peca pela falta de citação 
de textos que se liguem à formula in factum e outros à formula in ius, pois 
somente assim se poderia avaliar as alterações pós-clássicas e justinianéias por 
ele afirmadas.

Por exemplo, Pomp. 11 ad Sab., D. 13, 6, 13 pr.79, supondo que o comoda-
tário promete a devolução da coisa mais tarde novamente encontrada, ensina 
caber uma ação pelo juízo de boa-fé, embora não se cite esta ação, uma vez 
que somente por este a condenação pode estar subordinada à prestação de 
cautiones.

A melhor mensagem da tese de Franco Pastori para Siro Solazzi80 é a expo-

“restituere” e se aplicando ao quidquid dare facere oportet ex fide bona, é inútil. Identificados 
os objetos das duas ações não existe, para Giuseppe Ignazio Luzzatto, a duplicidade formular. 

75 S. Solazzi, Recenzione, cit., p. 259-261.
76 Ivi, p. 259-260. Por outro lado, as críticas de Siro Solazzi não são poucas. Em primeiro 

lugar, ele acredita que Franco Pastori, analisando os textos em que a bona fides foi introduzida 
pelos compiladores, não traz argumentos novos que sejam mais fortes ou mais fracos dos que 
já foram oferecidos antigamente. Critica ainda a existência de um paralelo exagerado entre o 
mútuo e o comodato, e entre a condictio e a formula in factum.

77 Ivi, p. 259-260.
78 Ivi, p. 260.
79 «Is qui commodatum accepit si non apparentis rei nomine commodati condemnetur, ca-

vendum ei est, ut repertam dominus ei praestet». [= Se o comodatário for condenado por causa 
do desaparecimento da coisa, ele deve dar caução de que, uma vez encontrada, a entregará ao 
comodante].

80 S. Solazzi, Recenzione, cit., p. 261. Ele ainda critica a distinção oferecida por Franco 
Pastori entre o objetivo do comodato e o uso consentido pelo comodante da coisa. No en-
tendimento de Siro Solazzi trata-se de uma distinção imaginária, pois sendo o uso mais ou 
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sição das funções que as duas fórmulas tem, pelas quais se busca uma tutela 
mais ampla da relação, podendo a tese ser resumida com a actio in factum tu-
telando a responsabilidade objetiva pela falta de restituição da coisa, enquanto 
pela actio in ius obtém-se o ressarcimento dos danos provocados na coisa ou 
dos abusos imputáveis ao comodatário.

O que não se pode negar na tese de Franco Pastori é, assim, a correlação 
existe entre as duas fórmulas das ações do comodato e as obrigações do como-
dato, bem como a sobrevivência da actio in factum no período justinianeu81.

Embora Pierluigi Zannini82 entenda que não se saiba corretamente o fun-
cionamento da duplicidade formular da actio commodati, Franco Pastori83 
enuncia, tomando por base Gai. 4, 45-47, que da própria estrutura da formula, 
especialmente da intentio, algumas relações são sancionadas pela intentio in 
ius concepta, outras pela in factum conceptae. Por fim, existiriam as relações 
sancionadas concomitantemente pelas duas fórmulas, in ius et in factum con-
ceptae.

No período justinianeu, segundo narra Biondo Biondi84, a regra é de se 
exercitar uma ação até onde esta não concorre com a outra, podendo-se, as-
sim, pedir a devolução pela actio in factum e os lucros cessantes através da 
actio in ius.

Havendo ou não necessidade de cumular as duas ações para obter a devo-
lução da coisa e os lucros cessantes, pois com a actio in ius logicamente ambas 
as tutelas seriam atingidas85, o que importa é determinar qual o critério de 
responsabilidade que estas ações permitiriam ser aplicado ao caso concreto86.

Seja se afirmando que a responsabilidade objetiva se exerce por meio da 
actio in factum87, ou mesmo pela actio in ius88, os autores parecem ter se es-

menos amplo, também assim será o objetivo do comodato (o objeto de um negócio jurídico é 
igualmente o objetivo que as partes vão perseguir). A tese de Franco Pastori se estrutura sobre 
Ulp. 28 ad ed., D. 19, 5, 17 pr. – «si gratuitam tibi habitationem dedero, an commodati agere 
possim?» –, onde acredita que o comodato não é conferido a um uso particular. Mas mesmo 
aqui o objetivo e o uso coincidem, pois a construção é dada com o objetivo de ser habitada e o 
comodatário não pode dela se servir para outro fim. Assim, «habitationem» determina o objetivo 
e o uso particular do edifício, que poderia ter destinações e servir para outros usos, como de 
um escritório, ou de uma loja. Não se pode negar que a palavra «habitationem» designa edifício 
destinado à habitação, pois seria uma interpolação caso a palavra se referisse à faculdade de 
habitar algum local. Uma vez admitido o comodato de imóveis, é certo que o comodato para 
uso de habitação não é em nada diferente deste.

81 Cf. S. Solazzi, Recenzione, cit.p. 259-261.
82 P. Zannini, op. cit., p. 32.
83 F. Pastori, Gaio, cit., p. 321. No entendimento de Franco Pastori, a partir da própria 

estrutura da intentio da actio in factum decorreria a aplicação da responsabilidade objetiva.
84 B. Biondi, op. cit., p. 268.
85 Neste sentido a tese de G. I. Luzzatto, Commodati, cit., p. 359, é logicamente plausível, 

já que ao demandar pelos danos causados à coisa, pede-se automaticamente sua devolução.
86 Cf. F. Pastori, Il contratto, cit., p. 93.
87 F. Pastori, Comodato, cit., p. 690.
88 Cf. G. I. Luzzatto, Commodati, cit., p. 359-361. Poderia até se cogitar que, neste caso, 

para tutelar a responsabilidade objetiva, a actio in factum, que também é de direito estrito, teria 
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quecido que fica aberta a oportunidade, que com facilidade seria negada, da 
responsabilidade por custodia poder ser efetivamente exercida no comodato 
em época justinianéia, não tendo sido engolida pelo critério da culpa ou da 
diligentia, uma vez que o aspecto processual teria permitido a aplicação de 
diversos critérios de responsabilidade ao comodatário.

3.2. “Culpa” e “custodia” enquanto parâmetros de responsabilidade do como-
datário

Após o exame da duplicidade formular que se aplica à actio commodati, 
passa-se ao desenvolvimento do aspecto substancial da responsabilidade do co-
modatário, ou seja, por quais critérios de responsabilidade este respondia nas 
diversas fases históricas do Direito Romano, com foco principalmente na culpa 
e na custodia, enquanto parâmetros mais importantes da presente pesquisa.

Frente a cada uma das obrigações presentes no comodato e aos meios 
processuais para sua correta sanção, encontra-se espaço seguro para o ques-
tionamento da responsabilidade contratual no comodato89.

Assim, a responsabilidade do comodatário, longe de ser um pressuposto 
dogmático, seria uma concreta aplicação da duplicidade formular, o que de-
monstraria a existência de uma «linea logica di continuità» [= linha lógica de 
continuidade] entre as fórmulas concebidas, a responsabilidade e as obriga-
ções do comodatário, que são as três premissas básicas para o entendimento 
do comodato, enquanto típica figura contratual, ou seja, sem estas não haveria 
como existir contrato juridicamente eficaz90.

Ponto de partida, no período clássico, ao se limitar ao aspecto mais impor-
tante do tema, a responsabilidade do comodatário conduz à figura da custodia, 
entendida como responsabilidade objetiva, e, no ponto de chegada, encontra-
-se a exactissima diligentia custodiendae rei91.

3.2.1. A responsabilidade do comodatário no período clássico

A conhecida bipartição entre dolus – a má vontade de adimplir – e culpa 
– negligência, imprudência ou imperícia – foi o instrumento utilizado pela 
ciência medieval para tentar reduzir a casuística do período justinianeu92.

Mas este instrumento é plenamente ineficaz quando, ao invés de se realizar 

importado alguns princípios da actio in ius, baseada na boa-fé.
89 Cf. F. Pastori, Il contratto, cit., p. 3.
90 Ivi, p. 3-4. Este autor entende a evolução da responsabilidade do comodatário como gra-

dual, continua e lógica frente ao desenvolvimento de uma relação que nasceu de normas sociais 
e se estendeu ao direito. Figuras abstratas como o dolo, a culpa, a responsabilidade objetiva, o 
risco contratual, dentre outras, codificadas pela linguagem jurídica moderna, encontrariam na 
fattispecie uma concreta aplicação dentro de uma específica realidade normativa.

91 Cf. a exegese de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, no item 4, infra.
92 Cf. V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano14, Napoli 2006, p. 381.
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uma busca neste, vai-se ao direito clássico, onde outros critérios de responsa-
bilidade podem ser encontrados93.

O ponto de partida da responsabilidade do comodatário é a indiferença 
pelo elemento intencional, até mesmo por ignorância do devedor sobre a 
existência da obrigação94.

Gai. 3, 206, afirma que o comodatário «custodiam praestat»95, vale dizer, 
ele incorre em uma responsabilidade objetiva, que supera o âmbito de res-
ponsabilidade do dolus e da culpa, e somente encontra limite na força maior, 
ou seja, nela se responde até mesmo por caso fortuito96.

93 Cf. ivi, p. 381-382. Segundo Vincenzo Arangio-Ruiz esta multiplicidade de critérios do 
direito clássico surge de um problema que não se percebe quando o objeto da obrigação é 
uma transmissão de dinheiro, de uma quantidade de coisas fungíveis ou de uma coisa indicada 
genericamente, como, por exemplo, em consequência de uma estipulação ou de um legado 
destes objetos, pois nenhum acontecimento pode ter tamanha força para tornar impossível o 
adimplemento ou para impedir o credor de agir contra a pessoa do devedor ou os bens destes, 
de acordo com o período histórico em que se encontrar. Nestes casos, nada mais se tem do que 
uma “dificuldade subjetiva de adimplir”, ou seja, não propriamente uma “impossibilidade”, 
sendo que, pelo princípio do comércio, esta dificuldade deve ser suportada pelo devedor. Esta 
só é encontrada em obrigações em que a propriedade transmitida é de uma coisa individual-
mente determinada. A impossibilidade material superveniente não representa por si uma causa 
de libertação do devedor. Enfim, o comodatário já responderia por dolus no período clássico.

94 Cf. ivi, p. 382. Os juristas romanos somente começaram a abrir exceções à medida que 
entendiam que certos resultados seriam absolutamente injustos. Foram nos numerosos con-
tratos consensuais e reais, e em outros atos ilícitos por força dos quais alguém é obrigado a 
cuidar, custodiar, restituir coisa alheia ou que compete a outrem, como no caso do depósito, do 
comodato, do penhor, ou mesmo gerir os negócios alheios, como o mandato, a tutela e a gestão 
de negócios, que as indagações sobre o dano causado injustamente a alguém, e seus limites, 
foram desenvolvidas.

95 Cf. ivi, p. 383. As Gai Institutiones indicam duas das hipótese pela qual o devedor res-
ponde por custodia. Enquanto Gai. 3, 206, trata da hipótese do comodato, Gai. 3, 205, narra 
a entrega de roupas àquele que lava ou ao alfaiate, sendo que estas duas hipóteses podem ser 
estendidas à locatio operis faciendi, e, se as coisas locadas forem coisa móveis, a locatio rei 
utendae. A natureza desta obrigação, como as Gai Institutiones demonstram, está nas palavras 
«praestare custodiam», e sua aplicação prática mais relevante, e conhecida, ocorre quando o 
devedor continua responsável se a coisa foi dele furtada, vale dizer, mesmo se o furto ocorreu 
por sua negligência. 

Gai 3, 206: «Quae de fullone aut sarcinatore diximus, eadem transferemus et ad eum cui 
rem commodavimus. Nam ut illi mercedem capiendo custodiam praestant, ita hic quoque utendi 
commodum percipiendo similiter necesse habet custodiam praestare». [= O que dissemos sobre 
o tintureiro ou o alfaiate, aplicaremos também ao comodatário. Desta forma, como aqueles 
respondem pela custódia da coisa recebida (mediante retribuição), também é indispensável que 
este, que recebe a coisa para usá-la a título de comodato, responda igualmente por custódia].

96 F. Pastori, Il commodato in diritto romano³, Milano 1995, p. XIX, e F. Pastori, Co-
modato, cit., p. 690-692. Conforme V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit., p. 381-383, o critério 
subjetivo de responsabilidade seria um caminho ilegítimo para se encarar o direito clássico. Mas, 
por outro lado, Vincenzo Arangio-Ruiz acredita ser absolutamente impossível que o comodatário 
não respondesse, dentro de uma responsabilidade subjetiva, pelo dolus. As formulae in factum, 
seja do comodato, como do depósito, e as cláusulas do Edito, quando prometem novas ações, 
somente ressaltam que a responsabilidade sempre é convencionada sobre o dolus, isto é, as 
partes, seja devedor, seja credor, sempre respondem por dolus, não tendo esta regra sofrido 
qualquer alteração na hipótese da responsabilidade ser restrita ao dolus, ou não seja. Porém, 
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A custodia somente pode ser entendida, neste contexto, em sentido técni-
co, como responsabilidade objetiva, e não em sentido atécnico, como simples 
atividade material de custodiar, que constitui obrigação do depositário, que 
apenas responde por dolus97.

A responsabilidade por custodia do comodatário liga-se, assim, à actio in 
factum, que prevê a condenação por este não ter restituído a coisa recebida 
em empréstimo, prescindindo de qualquer avaliação subjetiva que pudesse 
justificar sua não-devolução98.

A consequência mais relevante da responsabilidade por custodia, pelas pa-
lavras de Gai. 3, 206, é que o dono da coisa emprestada não passa a ser mais 
legítimo para promover ação penal de furto, mas sim àquele que responde a 
título de custodia99.

Pode-se, segundo Vincenzo Arangio-Ruiz100, sustentar que a responsabili-
dade por custodia também incluiria a hipótese de um terceiro que danificasse 
a coisa, ou quando o servo emprestado a título de comodato fugisse101.

Mas a discussão se aprofunda após as críticas de Siro Solazzi102, que afirmam 

mesmo antigamente, era considerado, como um problema que não se relacionava com esta 
regra, aquele relativo a «conservazione della cosa» confiada a uma das partes. A própria consci-
ência social exigia que a parte pudesse contar com a restituição da coisa, ou porquê o contrato 
somente trouxesse lucros para o detentor – como no comodato – ou por outra razão qualquer, 
onde não se contentava de o considerar responsável apenas pela má vontade, pelo dolus. Para 
preencher este espaço, os juristas clássicos teriam criado a figura da custodia.

97 F. Pastori, Il commodato, cit., p. XIX, e F. Pastori, Comodato, cit., p. 690-692. Cf. 
também item 2 (Apresentação do Problema: a “Custodia” no Direito Romano), supra.

98 F. Pastori, Il commodato, cit., p. XIX, e F. Pastori, Comodato, cit., p. 690-692. O co-
modatário é obrigado pela coisa que lhe foi confiada mesmo se esta lhe foi furtada por terceiros, 
sendo que, a consequência desta situação, é que a actio furti lhe competirá, já que os efeitos do 
furto serão por ele suportados. O exemplo do furto é o caso típico de custodia em todo o Direito 
Romano, mas não o único. Assim, o desenvolvimento histórico do comodato propõe a formula 
in factum como prioritária frente à fórmula da boa-fé e gera a inclusão deste contrato no título 
De rebus creditis (D. 12, 1), como uma das ações de um juízo de sentido estrito, no mesmo 
patamar das condictiones que tutelam o mútuo e o penhor. A custodia tecnicamente compre-
endida, ou a responsabilidade objetiva do comodatário, mostra-se extremamente adequada com 
a estrutura peculiar da actio in factum, ação rigorosa que confere ao juiz o poder de absolver 
ou de condenar o comodatário conforme este tenha ou não devolvido a coisa a ele confiada. 

99 V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit., p. 383. Embora no caso do comodatário sua res-
ponsabilidade por custodia coincida com a tutela da actio furti, nem sempre esta afirmação é 
verdadeira, ou seja, não é porque se pode usar a ação de furto que se responde por custodia, 
mas sim porque se responde por custodia que se pode usar a ação de furto. Assim, compete ao 
credor pignoratício a ação de furto, mas ele não responde por custodia. Em outras palavras, o 
simples cabimento da ação de furto não traz implícita a responsabilidade por custodia, nem a 
gera, mas quando uma das partes responde por custodia a ela cabe necessariamente a actio furti.

100 V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit., p. 383.
101 No mesmo sentido, F. Pastori, Comodato, cit., p. 690.
102 S. Solazzi, Una favola su Gai 3, 204, in Labeo, III (1957), p. 89-92. F. Pastori, Gaio op. 

cit., p. 291-326, nega a possibilidade de glosa nos textos das Gai Institutiones sobre o comodato. 
Neste ponto, Siro Solazzi prefere se omitir, pois parte do raciocínio de que não se debruçará 
sobre os textos de Gaio apenas para rebater as observações feitas dos anti-críticos de Franco 
Pastori, mas somente escreverá sobre cada um destes quando tiver um argumento novo para 
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que existe a nítida possibilidade das Gai Institutiones terem sido glosadas.
Trata-se de opinião pacífica que nas fontes romanas não faltam “id est” ile-

gítimos, ou seja, colocados propositadamente pela glosa. Também se percebe, 
em frases, por exemplo, como «A id est B», que o «id est» não se adequa à 
estrutura do texto, e os críticos acabam por tolher, apressadamente, a segunda 
parte –«A id est B»– sem se perguntar sobre a hipótese instigada pela primei-
ra parte –«A id est». O raciocínio deve ser, neste sentido, invertido, e muito 
instrutivo se demonstra Gai. 3, 204103.

Identificar o proprietário da coisa penhorada com o devedor é uma afirma-
tiva falsa, embora esta seja a impressão que o “id est” transmite, já que este é 
sinônimo de igualdade entre dois termos ou orações104.

A falsidade é logicamente vista quando se percebe que pode ser dada uma 
coisa em penhor por débito alheio, o que nitidamente distingue o proprietário 
da coisa do devedor. A hipótese a ser trabalhada é justamente a do primeiro 
termo da expressão, vale dizer, «ipse dominus id est»105.

Gai. 3, 203, ensina que a ação de furto «ei competit, cuius interest rem sal-
vam esse, licet dominus non sit [...]» [= A ação de furto compete a quem tenha 
interesse na conservação da coisa, ainda que não lhe seja o proprietário (...)], 
e, a contrario sensu, o próprio proprietário da coisa não pode agir, se não tiver 
interesse no momento pela conservação da coisa106.

apresentar. Portanto, neste ensaio, com o nome tão evocativo de Una favola su Gai 3.204, Siro 
Solazzi somente pretende aplicar em Gai. 3, 204, o que tinha estudado sobre a possibilidade 
do «id est», em Gai. 2, 35, ser um glossema.

103 Gai. 3, 204: «Unde constat creditorem de pignore subrepto furti agere posse; adeo qui-
dem, ut quamvis ipse dominus, id est ipse debitor, eam rem subripuerit, nihilo minus creditori 
competat acto furti». [= Por isso, é evidente que o credor (pignoratício) pode mover a ação de 
furto se a coisa apenhada lhe foi subtraída; a tal ponto que, se o próprio dono, isto é, o próprio 
proprietário, subtrair a coisa (apenhada), compete igualmente a ação de furto ao credor (pigno-
ratício)]. Para S. Solazzi, Una favola, cit., p. 91-92, Gaio não teria a necessidade de após o vo-
cábulo “dominus” acrescentar “is est debitor”, até porque, se o sujeito “dominus” não fosse claro 
o teria substituído por “debitor”, eliminando qualquer incerteza ao se fazer uma equiparação.

104 S. Solazzi, Una favola, cit., p. 89, e Id., La responsabilità del commodatario nelle 
Istituzione di Gaio, in IVRA, VI (1955), pp. 139-143.

105 Cf. S. Solazzi, Una favola, cit., p. 89, e Id., La responsabilità, cit., p. 139-143.
106 Cf. S. Solazzi, Una favola, cit., pp. 89-90, e Id., La responsabilità, cit., p. 139-143. 

Podia, assim, escolher, em Gai. 3, 204, entre as duas expressões «ipse dominus – ipse debitor», 
mas dizer «ipse dominus id est ipse debitor» não poderia fazer, sendo uma afirmação falsa. Para 
saber qual das duas expressões foi escolhida e acolhida, faz-se necessário analisar as duas qua-
lidades, ou seja, a de proprietário e a de devedor, para se saber qual, neste contexto, merece 
maior relevo, e o que fará a balança da escolha pender para o lado do debitor. Ao declarar, 
em Gai. 3, 203-204, que a actio furti compete ao credor pignoratício, entende-se que cabe a 
parte não-proprietária da relação, sendo inútil dizer que esta ação seria exercida mesmo se a 
coisa tivesse sido furtada pelo próprio proprietário dela, uma vez que já é ensinamento de que 
comete furto o devedor-proprietário que subtrai do credor a coisa penhorada. Existe, então, 
um motivo para chegar à conclusão que o ladrão no caso ostenta a qualidade de devedor, já 
que pela passagem está claro que o credor pignoratício pode mover a actio furti mesmo que 
o furto seja cometido pelo devedor, vale dizer, em um caso em que já munido de uma actio 
in personam contra o autor do furto, que, sendo o devedor, será provavelmente insolvente, o 



160 Rodrigo de Lima Vaz Sampaio

O problema que interessa ser, agora, levantado é se Gai. 3, 206, poderia ter 
sido, da mesma forma que Gai. 3, 204, alvo de um glossema.

Siro Solazzi107 já tinha criticado a obra de Franco Pastori108 por falta de 
originalidade, uma vez que entende o «custodiam praestare» de Gai. 3, 206, 
como um critério técnico de responsabilidade objetiva, ou seja, uma tese já 
alcançada por Vincenzo Arangio-Ruiz109 e por Giuseppe Ignazio Luzzatto110.

Entretanto, o próprio Siro Solazzi111 não oferece qualquer paralelo concreto 
entre Gai. 3, 206, e Inst. 4, 1, 16: a única observação a ser extraída de Gai. 3, 
206, para Siro Solazzi112, é que o comodatário responde por custodia e seria 
legítimo para mover a actio furti.

Para Giuseppe Ignazio Luzzatto113 o único cuidado ao se interpretar Gai. 3, 
206, é não desejar rotular a responsabilidade por custodia como sendo típica 
do comodatário, pois outras relações, como o fullo, o sarcinator114 e o receptum 

credor não tivesse interesse de adquirir uma outra coisa.
Este seria o motivo pelo qual o objetivo foi contrapor o debitor ao invés do dominus ao cre-

dor, como os justinianeus também entenderam em Inst. 4, 1, 14 – «etiamsi idoneum debitorem 
habeat, quia expedit ei pignori potius incumbere quam in personam agere». A única observação 
a ser feita é que «incumbit» é, com absoluta certeza, uma forma bizantina.

Estas observações demonstram que Gai. 3, 204, escreveu «adeo quidem, ut quamvis ipse 
debitor eam rem subripuerit, nihilo minus creditori competat actio furti», e um glosador co-
mentou na palavra «debitor» que «id est ipse dominus», uma vez que já seria conhecida a lição 
veronense de «ipse dominus, id estipse debitor». Além disso, Inst. 4, 1, 14, diz que «adeo quidem 
ut, quamvis ipse debitor eam rem subripuerit, nihilo minus […]», o que conclui que o exemplar 
de Gaio que estava na biblioteca justinianéia era diferente do veronense, pois o primeiro não 
foi mutilado pelas mãos dos glosadores. Desta forma, Gai. 3, 204, foi glosado, enquanto Inst. 
4, 1, 14, não.

107 S. Solazzi, La responsabilità, cit., p. 139, e Id., Recensione, cit., p. 258-262. Nesta 
última, Siro Solazzi refere-se à exposição de Franco Pastori como “debolissima”.

108 F. Pastori, Il commodato, cit., p. XIX.
109 V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., p. 1-281.
110 G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 1-265.
111 S. Solazzi, La responsabilità, cit., p. 141-145. Aliás, ele não trata de Gai. 3, 206, mas 

apenas de Gai. 3, 205 e 207. Em Gai. 3, 205, Siro Solazzi encontra duas expressões que estariam 
em excesso: «quia ab eo dominus suum consequi non potest» e «quia hoc casu ipsius interest rem 
salvam», considerando a segunda, frente a Inst. 4, 1, 15, um glossema. Quanto ao texto de Gai. 
3, 207, afirma-se que os editores acrescentaram à palavra dolo o adjetivo malo, por influência 
de Inst. 4, 1, 17, e, a expressão causa si também decorreria das Iustiniani Institutiones. 

112 S. Solazzi, Recensione, cit., p. 262.
113 G. I. Luzzatto, Commodati, cit., p. 360.
114 Gai. 3, 205: «Item si fullo polienda curandaue aut sarcinator sarcienda uestimenta mer-

cede certa acceperit eaque furto amiserit, ipse furti habet actionem, non dominus, quia domini 
nihil interest ea non periisse, cum iudicio locati a fullone aut sarcinatore suum consequi possit, 
si modo is fullo aut sarcinator rei praestandae sufficiat; nam si solvendo non est, tunc quia ab eo 
dominus suum consequi non potest, ipsi furti actio competit, quia, hoc casu ipsius interest rem 
salvam esse.» [= Também se o tintureiro recebe roupas para as polir e tratar, ou o alfaiate para 
as coser, em troca de determinada quantia financeira, e as perdem em razão de furto, compete 
a estes, e não ao proprietário (das roupas), a ação de furto, porque nenhum interesse tem este 
na conservação da coisa, uma vez que pode, pela ação de locação, obter uma indenização do 
tintureiro ou do alfaiate, se ao menos o (aquele; este) tintureiro ou alfaiate for capaz de garan-
tir (a indenização da) a coisa; porém, se forem (o tintureiro ou o alfaiate) insolventes, então o 
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nautarum cauponum et stabulariorum, também respondiam objetivamente 
no direito clássico.

Que o período clássico teria sido marcado pela responsabilidade por cus-
todia não se pode negar: a «responsabilità assoluta per determinati eventi» é 
a responsabilidade por custodia técnica, e vice-versa115.

Sabe-se igualmente que a responsabilidade contratual no comodato tem 
como premissa histórica as Gai Institutiones, fundadas na obrigação de resti-
tuição do comodatário116: estes textos falam da legitimidade ativa da actio furti 
do comodatário117, que não pode substituir a coisa, pois lhe foi furtada, e de 
sua legitimidade passiva da actio commodati.

Infelizmente, não se apresentam registros suficientes para conspirar sobre 

proprietário não pode haver deles a indenização, competindo-lhe (ao proprietário) a ação de 
furto, já que, em tal caso, interessa-lhe conservar a coisa.]. 

Em outras relações ainda que indubitavelmente iudicia bonae fidei, como a compra e venda, 
a actio pigneraticia, o inspector, o depositário que voluntariamente se predispôs a guardar a 
coisa, e o precarista, a responsabilidade por custodia, para G. I. Luzzatto, Commodati, cit., 
p. 360-362, também se faz presente. Para Giuseppe Ignazio Luzzatto, teria que ser explicado 
por Franco Pastori como se enquadra a responsabilidade do fullo, do sarcinator e do receptum 
nautarum – todos considerados pela jurisprudência clássica locatio operis – pela actio locati 
sem se utilizar do elemento da boa-fé desta última, ou, pelo sentido inverso, explicar como 
nunca a responsabilidade por custodia poderia ser compreendida nos limites da actio locati, 
sem que se recorra, pelos próprios princípios da locatio conductio à formula in factum, ao lado 
daquela in ius (como ocorre com a actio commodati). Até o momento em que não se tenha uma 
demonstração neste sentido, a explicação da dupla responsabilidade do comodatário através das 
duas fórmulas poderia estar condenada.

Para Giuseppe Ignazio Luzzatto a jurisprudência clássica em vez de recorrer a figuras 
abstratas, recorria a hipóteses concretas, como o fullo, o sarcinator, o carteiro e o ouvires, en-
tre outros, também considerando outros critérios de responsabilidade, na casuística concreta, 
como aquela da imperitia e do vitium operis, ao lado da responsabilidade técnica por custodia. 
F. Pastori, Il contratto, cit., p. 89-91, teria distorcido o direito clássico, pois jamais se negou 
a possibilidade da responsabilidade por custodia entrar no âmbito do juízo de boa-fé da actio 
locati, e muito menos duvidaram que a actio locati, mencionada em Gai. 3, 205, fosse a fami-
gerada ação de boa-fé. A tentativa de destruir o testemunho de Gaio, por esta via, também se 
demonstra um artifício dialético. O importante é saber através de quais critérios vem regulada a 
responsabilidade na locação, nas várias relações do período clássico, e não saber se existe relação 
entre o juízo de boa-fé e responsabilidade por custodia, sendo que Franco Pastori tenta resolver 
o segundo problema, fugindo do mais relevante, que constitui o primeiro.

115 G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 145.
116 Cf. F. Pastori, Il contratto, cit., pp. 89-90.
117 Para F. Pastori, Il contratto, cit., p. 89-90, a posição dos artesãos, frente à legitimidade 

ativa na actio furti, é aproximada da posição jurídica do comodatário, e a responsabilidade destes 
devedores face ao credor se justificam pelo fato que os primeiros recebem um pagamento e o 
segundo usufrui do uso gratuito de uma coisa. De todas estas relações, e do que se depreende 
de Gai. 3, 107 e 207, o depósito diverge. O depositário «non praestat custodiam» e somente 
responde se agiu dolosamente. Logo, se independentemente de seu comportamento doloso, a 
coisa depositada lhe foi furtada, ele não responde pelo evento. Não goza assim o depositário do 
interesse de agir pela actio furti, que permanece com o proprietário da coisa, ao qual somente 
compete esta ação para ser ressarcido do furto. O depositário, no direito clássico, já respondia 
por custodia em sentido atécnico, o que demonstra a existência deste conceito antes mesmo 
do direito justinianeu.
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um possível glossema em Gai. 3, 206, ou quem sabe uma alteração feita pelo 
próprio Gaio em seu texto original118.

Portanto, também no tema dos contratos, como já ocorria nos atos ilícitos, 
no direito clássico apresenta-se o “duplo sistema de responsabilidade por dolo 
e pela responsabilidade objetiva”. Gaio, após fixar o conceito de custodiam 
praestare, não o coloca em confronto com as hipóteses de responsabilidade 
por culpa, mas somente a relaciona com a responsabilidade do depositário, 
que não vai além do dolus119.

Não poderia haver, quanto à responsabilidade do comodatário no direito 
clássico, terceiro critério de responsabilidade baseado na culpa. Tanto que a 
palavra culpa ocorre apenas duas vezes nas Gai Institutiones – Gai. 3, 202 e 
211 – e sempre com referência à actio legis Aquiliae, não à esfera contratual120.

Assim, mesmos nos contratos em que se aplica a responsabilidade por cus-
todia, o critério do dolus permanece como decisivo para todas as infrações em 
que não se teve a perda material da coisa, tratando-se de erro grosseiro dizer 
que em alguns contratos se responde por dolus e em outros por custodia: os 
critérios devem ser unidos121.

Com o tempo, surge a necessidade do comodante obter um ressarcimento 
pelas demais obrigações do comodatário, e, com este objetivo foi introduzido 
uma formula in ius, que necessitava de um juízo de boa-fé, uma vez que a 
condenação se referia não ao valor de mercado da coisa emprestada («quanti 

118 Assim, o raciocínio desenvolvido por S. Solazzi, Una favola, cit., p. 89-92, sobre Gai. 3, 
204, não pode ser estendido para outros textos desta sequência de Gaio. Da mesma forma, não 
se pode ampliar a suspeita levantada sobre Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, por V. Arangio-Ruiz, 
Responsabilità, cit., p. 72-77, que este texto teria sido alterado primeiramente pelo próprio 
Gaio, quanto à Gai. 3, 206. 

119 V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit., p. 383.
120 Cf. Ivi, p. 383-384. Aliás, Vincenzo Arangio-Ruiz entende que a palavra culpa utilizada 

por Gaio, quando trata da actio legis Aquiliae, apresenta o sentido de “nexo causal” entre a ati-
vidade voluntária do indivíduo e o dano produzido, ou seja, completamente diverso do sentido 
moderno. Por outro lado, Vincenzo Arangio-Ruiz nega a hipótese de a responsabilidade civil ter 
decorrido do furto, onde se enumeravam os casos em que o proprietário ou quem entregou a 
coisa somente respondia contratualmente se ele mesmo tivesse furtado a coisa, ou ele a tivesse 
deixado furtar.

Além disso, a inexistência de um cânone intermediário de responsabilidade – que seria a 
culpa – permaneceria na análise dos textos relativos à diligentia. No início da República e do 
Principado, mas também nos textos da jurisprudência que não foram manipulados pelos bizan-
tinos, o termo diligentia exprime, para Vincenzo Arangio-Ruiz, como futura determinação da 
bona fides, a obrigação que incumbe as partes de exercitar uma atividade positiva. Mas, quando 
se vai avaliar o estado de ânimo do sujeito que omitiu a atividade, sempre se chega à conclusão 
que ele a omitiu por má vontade – por dolus –, e não por culpa.

121 V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit., p. 384. Assim, para se saber se em um contrato, 
durante o período clássico, em que a conservação da coisa alheia é devida pelo devedor, res-
ponderia este, em determinada situação ou circunstâncias, por dolus ou por custodia, deve-se 
aplicar a seguinte “regra (prática)”: se ocorrer a perda material da coisa, responde o devedor 
por custodia, mas, no caso contrário, de não ocorrer a perda material da coisa, responde este 
por dolus. O dolus é um princípio geral de responsabilidade civil das partes.
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ea res est»), como ocorria na defesa conferida pelo pretor, mas sim ao montan-
te da condenação, que permitia a valorização do específíco interesse do autor 
(«quidquid ob eam rem dare facere oportet ex fide bona»)122.

Por um lado, a formula in factum, a obrigação de restituição e a responsa-
bilidade por custodia, e, por outro lado, a formula in ius, a tutela de todas as 
demais obrigações do comodatário para que o comodante fosse devidamente 
ressarcido, uma vez que se analisa diretamente a conduta do devedor, do co-
modatário123.

Além disso, embora a tendência da responsabilidade subjetiva no período 
justinianeu seja dificilmente contestável, ou seja, uma responsabilidade do 
comodatário entre os limites da diligentia124, isto não significa que os clássi-
cos, mesmo em período tardio, não tenham operado alguma valorização da 
diligentia, de forma um tanto diversa: considerando-a aquele aspecto concreto 
da bona fides e não uma figura autônoma de responsabilidade. 

Max Kaser125 constata que ao fim do período clássico do Direito Romano 
o comodato passaria por um “fenômeno de enfraquecimento”126, que não tar-
daria para atingir a esfera da responsabilidade contratual, especialmente, do 
comodatário, onde, por seu reflexo, a clássica responsabilidade por custodia 
seria igualmente enfraquecida pelo critério da culpa. Um fenômeno tardio no 
período clássico, mas mesmo assim anterior ao pós-clássico.
3.2.2. O período pós-clássico: a convivência da “custodia” com a “culpa”

122 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. XIX-XX, e F. Pastori, Comodato op. cit., p. 
690-692. Essa necessidade teria ocorrido mesmo com a ampliação do âmbito da actio in fac-
tum: fundada sobre o «reddere» – «eamque redditam non esse» é a expressão que condiciona a 
condenação – permitiu sancionar uma obrigação diversa daquela de restituição da coisa, como, 
por exemplo, a devolução da coisa com danos ou de não abusá-la no uso.

123 Ivi, p. XX, e F. Pastori, Comodato, cit., p. 690-692.
124 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 267, e F. Pastori, Comodato, cit., p. 690-692.
125 M. Kaser, Das römische Privatrecht – Die nachclassischen Entwicklungen², 2, München 

1975, p. 271 (= § 262). 
126 Cf. Ivi, p. 271 (= § 262). O commodatum perderia plenamente, segundo Max Kaser, o 

seu perfil no período justinianeu, uma vez que seu próprio conceito, como “uso”, “cessão” ou 
“concessão” da coisa a um terceiro, sofreria uma grande restrição. Esta diminuição do conceito 
– mais propriamente de objeto do comodato – seria decorrência, em regra, de quatro desdobra-
mentos. O perfil do comodato começa a desaparecer, primeiramente, quando o «Geldleihe» [= 
empréstimo de dinheiro] é transferido para a típica figura do mútuo, como claramente se pode 
observar em C. Th. 2, 31, 1, e Honor. et Theodos., C. 4, 26, 13 pr. [de 422 d.. C.]. Trata-se de 
um fenômeno que seria plenamente natural, com influência segura ou pelo menos provável do 
direito germânico, especialmente através de seu juramento. A segunda parcela que enfraqueceu 
o instituto jurídico do comodato foi por meio dos contratos da locação e do arrendamento, onde 
ocorre uma “concessão” remunerada da coisa para uso ou fruição alheia. O terceiro desdobra-
mento ocorreu com o instituto jurídico do precarium, que ao se tornar obrigatório, concebe 
geralmente um contrato abstrato remunerado. A quarta e última etapa do enfraquecimento 
da figura jurídica do comodato ocorre finalmente com o «Hinterlegung» [= depósito]. Mútuo, 
locação, arrendamento, precarium e depósito se tornariam as figuras centrais neste processo 
ou fenômeno de enfraquecimento do comodato, isto é, este foi enfraquecido através de outros 
contratos, e, logo, influenciaria na típica responsabilidade por custodia do comodatário. 
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É certo que dentro do Corpus Iuris Civilis existem diversos textos que 
refletem as tendências do direito pós-clássico, e, justamente por estarem em 
contraste nítido com os princípios justinianeus, devem ser interpretados dentro 
dos princípios originários127.

Quanto à responsabilidade do comodatário, a mensagem do direito jus-
tinianeu assenta-se na figura da exactissima diligentia de Gai. 2 aureor., D. 
44, 7, 1, 4, que, por definir a responsabilidade do comodatário, poderia igual-
mente ser usada como critério interpretativo dos textos nos quais vem citada 
a diligentia, ou a culpa128.

É esta nova perspectiva compilatória e legislativa do direito justinianeu 
que permitiria dizer quais seriam os textos interpolados, e demonstraria que 
a menção de qualquer outra forma de responsabilidade do comodatário, sem 
ser a baseada na exactissima diligentia, seria mera evocação histórica129.

Ao lado da custodia, vem apresentada, ao mesmo tempo, outras figuras de 
responsabilidade, como o dolus e a culpa, o que demonstraria ser evidente 
que originalmente somente se mencionava a primeira, e apenas depois foi 
acrescida a figura da culpa130.

Pode-se, assim, determinar a introdução definitiva da culpa, como crité-
rio de responsabilidade do comodatário, no período pós-clássico do Direito 
Romano131.

127 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 299. Estes textos, em especial Ulp. 38 ad ed., 
D. 13, 7, 13, 1, Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 5, 13 e 15, e Paul. 5 ad Sab. D. 18, 6, 3, seriam, no 
entendimento de Franco Pastori, por si tão evidentes, que, ao evocarem uma forma mais antiga 
de visão sobre a responsabilidade, não poderiam ser obras dos compiladores, os quais, por sua 
vez, apenas os acolheram sem quaisquer modificações.

128 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 299. Cf. exegese de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, 
no item 4, infra.

129 Cf. Ivi, p. 299. Se, por um lado, Franco Pastori tem absoluta razão em sustentar que o 
critério da exactissima diligentia de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, pertence ao período justinianeu, 
o mesmo não ocorre, por outro lado, ao concentrar todo esta fase neste texto, uma vez que na 
compilação também os textos tratam de uma custodia técnica, como em Ulp. 28 ad ed., D. 13, 
6, 5, 3-4. Mas, de qualquer forma, para ele, quando os compiladores justinianeus falam apenas 
de diligentia, esta deve ser entendida como exactissima diligentia. O autor acredita que esta 
interpretação seja possível, uma vez que os textos pré-justinianeus mencionam a diligentia e, 
assim, apresentam a possibilidade de a interpretar de forma consoante com a nova tendência. 

130 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 299-300. É o caso de Ulp. 38 ad ed., D. 13, 7, 13, 
1, o qual sustenta que tanto na actio pignoraticia, quanto na actio commodati directa, a res-
ponsabilidade do devedor é ligada a figura do dolus, da culpa e da custodia. Ademais, Franco 
Pastori acredita que ao se aproximar a culpa da custodia, esta não poderia mais ser entendida 
no sentido técnico, mas apenas no atécnico. 

131 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 300. Embora a introdução efetiva somente deve 
ter ocorrido no direito pós-clássico (pré-justinianeu), não se pode esquecer que já no fim do 
período clássico, muito provavelmente a actio in ius já operava uma duplicidade formular na 
actio commodati directa, o que já possibilitava um julgamento conforme um juízo subjetivo. 
Cf. item. 3. 2. 1, supra. 

Em um sentido muito semelhante, G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 145-146, ao tratar 
desta segunda fase de evolução da responsabilidade do comodatário – a primeira é justamente a 
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PS. 2, 4, 3132, e Modest., Coll. 10, 2, 1 e 4133, demonstram que a originá-

responsabilidade por custodia no período clássico –, acredita que o texto fundamental, no direito 
pós-clássico, é o de C. Th. 2, 31, 1, onde seria possível perceber uma responsabilidade subjetiva 
genérica por culpa ou diligentia, mas ainda sem qualquer graduação, principalmente, sem se 
falar de uma exactissima diligentia, que seria alcançada apenas na última fase de evolução da 
responsabilidade do comodatário, no período justinianeu. Esta evolução da responsabilidade do 
comodatário, encontraria consonância direta, para Giuseppe Ignazio Luzzatto, no desenvolvi-
mento de uma teoria do caso fortuito: no período clássico, apenas existia a indagação direta se 
determinado evento concreto estava contido ou não na responsabilidade objetiva do devedor, 
enquanto na fase pós-clássica, em correlação à responsabilidade culposa do devedor existia uma 
categoria genérica do caso fortuito, que limitava diretamente os limites da responsabilidade 
subjetiva do agente. Porém, apenas no período justinianeu iria se configurar uma diferença 
entre casus maior e casus minor, que funcionava para determinar também a diferença entre 
diligentia (exacta) e diligentia diligentissimi patrisfamilias (exactissima).

C. Th. 2, 31, 1: «Dominos ita constringi manifestum est actione praetoria, quae appellatur 
quod iussu, si certam numerari praeceperint servo actorive pecuniam. Igitur in perpetuum edi-
ctali lege sancimus, ut, qui servo, colono, conductori, procuratori actorive possessionis pecuniam 
commodat, sciat, dominos possessionum cultoresve terrarum obligari non posse. Neque fami-
liares epistulas, quibus homines plerumque commendantur absentium, in id trahere convenit, 
ut pecuniam quoque, quam non rogatus fuerat, inpendisse se pro praediis mentiatur, cum, nisi 
specialiter ut pecuniam commodet, a domino fuerit postulatus, idem dominus teneri non possit; 
creditaque quantitate multari volumus creditores, si huiusmodi personis non iubente domino, 
nec fideiussoribus specialiter acceptis fuerit commodata pecunia». [= É certo que os proprietá-
rios (= credores) venham mover a actio pretoriana denominada quod iussu (= “por causa do que 
autoriza”) (contra o possuidor ou ausente), se tivessem emprestado uma determinada soma de 
dinheiro ao escravo, ou ao representante (do possuidor ou ausente). Sancionamos com a presen-
te lei edital in perpetuum, por exemplo, quem entrega dinheiro a título de comodato ao escravo, 
colono, locatário, procurador ou representante do possuidor, sabendo que os possuidores ou 
cultores da terra não podem se obrigar. E nem as cartas familiares, com que frequentemente 
se confia em um ausente, podem ser interpretadas no sentido que ele também afirma ter gasto 
todo o dinheiro, o qual não foi pedido, não podendo este senhor ser obrigado, se não tiver 
expressamente pedido emprestado o dinheiro. E desejamos que os credores sejam multados 
pela quantidade emprestada, se o dinheiro for dado para estas pessoas sem a ordem do senhor 
e sem ter recebido especiais fidejussores]. Texto em latim de P.M. Meyer – T. Mommsen, 
Theodosiani – Libri XVI – Cvm constitvtionibus sirmondianis, 1971. 

132 «Servus uel equul a latronibus uel in bello occisi, si in aliam causam commodati sunt, 
actio commodati datur: custodia enim et diligentia rei commodatae praestanda est.» [= O escravo 
ou o cavalo mortos por ladrões ou na guerra, se por qualquer outra causa foram entregues em 
comodato, dá-se lugar à actio commodati (directa): na realidade (o comodatário) responde tanto 
por custódia como por diligência.]. Texto em latim de J. Baviera, FIRA II. 

No mesmo sentido, S. Solazzi, Recensione, cit., p. 263, considera a frase «custodia enim 
et diligentia rei commodatae praestanda est» de PS. 2, 4, 3, espúria, em razão da palavra «di-
ligentia».

133 Modest., Coll. 10, 2, 1: «Commodati iudicio conuentus et culpam praestare cogitur: qui 
uero depositi convenitur, de dolo, non etiam de culpa condemnandus est. Commodati enim 
contractu, quia utriusque contrahentis utilitas intervenit, utrumque praestatur: in depositi vero 
causa sola deponentis utilitas uertitur et ibi dolus tantum praestatur». [= Pelo juízo do comodato, 
cogita-se um acordo para responder por culpa. Na verdade, quem convenciona um depósito, é 
condenado (apenas) por dolo, mas não pela culpa. É certo que pelo contrato de comodato os 
contratantes respondem (por dolo e culpa), uma vez que ambos detém interesse. No depósito, 
(pelo contrário,) a utilidade, na realidade, é concebida apenas em razão do depositante e então 
a responsabilidade é somente por dolo].

Modest., Coll. 10, 2, 4: «Depositi damnatus infamis est: qui uero commodati damnatur, non 
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ria custodia vem aproximada sucessivamente da responsabilidade baseada na 
culpa ou na diligentia, que relembram muito o discurso também presente em 
Ulp. 38 ad ed., D. 13, 7, 13, 1134.

Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 15135, é outro fragmento que faz referência à 
responsabilidade técnica por custodia, também apresentada conjuntamente 
com figuras de responsabilidade subjetiva, ou seja, o dolus, a culpa e a diligen-
tia. Basta a afirmação que o comodatário «et dolum et culpam et diligentiam 
et custodiam praestare debet».

Desta forma, sendo a custodia a figura de responsabilidade mais antiga, as 
demais figuras aparecem como uma necessidade de se unirem posteriormente 
a ela136.

A tendência do direito pós-clássico parece desejar considerar a responsabi-
lidade do comodatário entre os limites da culpa e da diligentia, mas ainda sem 

fit infamis: alter enim propter dolum, alter propter culpam condemnatur.» [= O condenado na 
ação de depósito fica infame, (mas) quem é condenado na ação de comodato não (fica infame). 
É certo que o primeiro é condenado em razão do dolo, (enquanto que) o segundo (é condenado) 
em razão da culpa]. Textos em latim de Baviera, Johannes. FIRA II. 

134 «Venit autem in hac actione et dolus et culpa, ut in commodato: venit et custodia: vis 
maior non venit». [= Mas se compreende nesta ação (do penhor) tanto o dolo como a culpa, 
como no comodato; e também se compreende a custódia, mas não a força maior.].

F. Pastori, Il commodato, cit., p. 300. Este texto de Ulpiano torna-se relevante, primeira-
mente, por não se encontrar entre a sedes materiae do comodato, isto é, no título «Commodati 
[vel contra]» (D. 13, 5), e, depois, por trazer um discurso sobre a responsabilidade do comoda-
tário sancionado pelo sistema justinianeu.

135 «Si duobus vehiculum commodatum sit vel locatum simul, Celsus filius scribit “scripsit” 
libro sexto digestorum quaeri posse, utrum unusquisque eorum in solidum an pro parte teneatur. 
Et ait duorum quidem in solidum dominium vel possessionem esse non posse: nec quemquam 
partis corporis dominum esse, sed totius corporis pro indiviso pro parte dominium habere. 
Usum autem balinei quidem vel porticus vel campi uniuscuiusque in solidum esse (neque enim 
minus me uti, quod et alius uteretur): verum in vehiculo commodato vel locato pro parte quidem 
effectu me usum habere, quia non omnia loca vehiculi teneam. Sed esse verius ait et dolum et 
culpam et diligentiam et custodiam in totum me praestare debere: quare duo quodammodo rei 
habebuntur et, si alter conventus praestiterit, liberabit alterum et ambobus competit furti actio». 
[= Se tivesse entregado em comodato um veículo para duas pessoas (ou um arrendamento 
conjunto), Celso filho escreve, no livro sexto do Digesto, diz que poderia se perguntar: Ficará 
por acaso cada um deles obrigado pelo todo, ou cada um por sua parte? E diz que, sem dúvidas, 
não pode ser de ambos o domínio por inteiro ou a posse, nem qualquer ser senhor de parte da 
coisa, sem que tenha em parte o domínio de toda a coisa sem dividir. Porém, na verdade, o uso 
de um banho, de um pórtico, ou de um campo, é inteiramente de cada um (porque um usa 
tanto quanto o outro). Mas quanto ao veículo entregue em comodato (ou em arrendamento), 
acredito certamente que o uso seja parcial, porque ninguém ocupa todos os lugares do veículo. 
Diz que é mais certo que devo responder pelo todo por dolo, culpa, diligência e custódia, pelo 
qual estarão os dois obrigados de certo modo pelo todo, e ao se demandar um e estiver satisfeito, 
livrar-se-á o outro. A ambos compete a ação de furto].

136 Embora F. Pastori, Il commodato, cit., p. 300, refira-se ao dolus, já ficou comprovado, 
pela tese de V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit., pp. 383-384, que este já constituía um critério 
autônomo de responsabilidade do comodatário desde o período clássico. O próprio Franco 
Pastori acredita que o jurista clássico de Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 15, não se limitaria a ter 
mencionado a custodia, colocando ao lado desta o dolus.
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construir diversas graduações destas, ou mesmo se esquecer absolutamente 
da custodia137.

Mas também é improvável que os juristas pós-clássicos, antes do período 
justinianeu, teriam mencionado ao mesmo tempo a culpa e a diligentia, uma 
vez que para eles tais figuras eram sinônimas, não apresentando, assim, motivo 
para a menção de ambas138.

Também Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 5139, ao sustentar «custodiam plane 
commodatae rei etiam diligentem debet praestare», demonstraria uma distor-
ção da responsabilidade por custodia com sua aproximação da diligentia, con-
cepção própria do direito pós-clássico e que precede a inutilização da custodia 
enquanto figura típica de responsabilidade com o aparecimento da diligentia 
exactissima in custodiendo. Esta última figura surgiria da colocação da diligen-
tia dentro da custodia, o que teria alterado o fundamento desta140.

Como este texto, Paul. 5 ad Sab., D. 18, 6, 3141, também incluiu a figura da 
diligentia na custodia, mas neste texto não aparece uma simples diligência, mas 
um grau elevado desta – «... ut diligentiam praestet exactiorem, quam in suis re-
bus adhiberet» –, sendo, portanto, evidente a intervenção dos compiladores142.

Fica explícito o traço, por estes dois últimos textos, próprio do direito pós-
-clássico, da menção conjunta da diligentia e da custodia, e, ademais, ao con-
trário dos demais textos, por ambos, já fica clara a tendência de fundir estas 
duas figuras, que somente se completará mais recentemente com a figura da 
exactissima diligentia in custodiendo143.

137 F. Pastori, Il commodato, cit., p. 300.
138 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 300-301. Para Franco Pastori, ao inserirem o vo-

cábulo diligentia, enquanto sinônimo de culpa, os compiladores desejaram colocar em destaque 
uma responsabilidade que já operava no direito pós-clássico. Para S. Solazzi, Recensione, cit., 
p. 264, em Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 15, enquanto a palavra diligentia teria sido inserida pelos 
compiladores, e as palavras dolus e culpa pelos pós-clássicos. Mas não se sabe, com certeza, 
quem escreveu «sed esse verius…».

139 «Custodiam plane commodatae rei etiam diligentem debet praestare». [= Sem dúvidas (o 
comodatário) deve responder pela custódia e pela diligência da coisa entregue em comodato].

140 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 300-301.
141 «Custodiam autem venditor talem praestare debet, quam praestant hi quibus res com-

modata est, ut diligentiam praestet exactiorem, quam in suis rebus adhiberet». [= O vendedor 
(porém) deve responder por uma custódia tal qual respondem os comodatários, de forma que 
responda pela mais exata diligência, que teria com suas próprias coisas.].

142 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 301.
143 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 301-303. No mesmo sentido, G. I. Luzzatto, 

Caso fortuito, cit., p. 146. Por outro lado, tanto Franco Pastori, como Giuseppe Ignazio Luz-
zatto, demonstram dúvidas se a alteração teórica da responsabilidade por custodia, do período 
clássico, para a responsabilidade baseada na exactissima diligentia, da fase justinianéia, teria 
efetivamente surtido efeito na prática. Segundo S. Solazzi, Recensione, cit., p. 263-264, a 
custodia e a exactissima diligentia são praticamente a mesma coisa, uma vez que a variação é 
muito mais formal e teórica do que pragmática.

Para F. Pastori, Il commodato, cit., p. 303, as mesmas observações feitas quanto aos tex-
tos de Ulp. 13, 6, 5, 5, e Paul. 5 ad Sab., D. 18, 6, 3, valem para Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 9, 
onde o comodatário «diligentiam praestat» pela entrega a ele da coisa emprestada, assim como 
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Todos estes textos demonstram, claramente, concepções da responsabilida-
de pós-clássica, e, continuamente, referem-se aos critérios esboçados em PS. 2, 
4, 3, onde a diligentia, antítese da neglegentia, que, por sua vez, compõe a cul-
pa, apresenta-se como uma responsabilidade unida – ao lado da – à custodia144.

Em Modest., Coll. 10, 2, 1 e 4, a palavra custodia é substituída pelo subs-
tantivo culpa, e, com absoluta certeza, não se pode duvidar que, mesmo na 
Collatio legum Mosaicarum et Romanorum, o texto original apresentava a 
responsabilidade por custodia, o que se deduz da Modest., Coll. 10, 2, 6145, 
no qual, como em Gai. 3, 206, a legitimação da actio furti continua a ser do 
comodatário, sendo que esta somente pode-se fundamentar na premissa de 
uma responsabilidade objetiva da devolução da coisa emprestada146.

À esta concepção da Collatio Legum Mosaicarum et Romanorum une-se 
Ulp. 29 ad ed., D. 50, 17, 23147. Mas, este último, não apresenta qualquer 

os antigos sustentavam nesta hipótese que o comodatário respondia por custodia. Também 
aqui percebe-se a menção da diligentia ao lado da custodia. Todos estes critérios também são 
encontrados em Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 13, o qual narra a possibilidade de emprestar um 
escravo em comodato conjuntamente com um prato. O escravo teria a função de garçom e a 
ele seria confiado o prato. Cartilio sustenta que o comodatário deve suportar o periculum até 
mesmo em relação ao prato, ou seja, substancialmente, tratar-se-iam de dois comodatos, um 
cujo o objeto seria o escravo, e outro cujo o objeto seria o prato. Neste texto a palavra periculum 
tomou também o lugar da custodia, uma vez que ocorre referência à obrigação de restituição 
da coisa emprestada, e, logo, o jurista clássico faria menção à custodia em sentido técnico. Por 
isso, seria impossível que Cartilio e Ulpiano acrescentassem «quare culpam in eam quoque 
praestandam», colocando, contra qualquer lógica, um critério inconciliável com a responsabi-
lidade objetiva. Logo, esta frase inteira faria referência a uma mentalidade pós-clássica, que 
aproximava a responsabilidade por custodia da diligentia e da culpa, para tentar, talvez sem 
conseguir, «conciliare il regime classico con le nuove tendenze». Não restam dúvidas de que 
tenha ocorrido uma interpolação pós-clássica nesta frase e que a palavra culpam substituiu, antes 
da compilação justinianéia, custodia ou periculum, aqui entendidos como sinônimos. Também 
se sustenta que ocorreu uma interpolação na frase «nisi fugae praestitit culpam», que se refere 
à limitação da responsabilidade por custodia, no direito clássico, à fuga de escravos.

144 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 303.
145 «Res deposita si subripiatur, dominus dumtaxat habet furti actionem, quamvis eius apud 

quem res deposita est intersit ob inpensas in rem factas rem retinere. Is uero cui res commodata 
sit furti experiri debebit, si modo solvendo fuerit». [= Se a coisa depositada for furtada, somente 
o seu dono tem a ação de furto, pois, sem dúvida, é o depositante que tem interesse quanto à 
manutenção das despesas realizadas na coisa depositada. É certo (porém) que o comodatário 
tem que mover a ação de furto, a fim de adimplir sua obrigação.]. Texto em latim de J. Baviera, 
FIRA II.

146 Cf. F. Pastori, Il commodato op. cit., p. 303. Ele ainda acredita que Modest., Coll. 10, 
2, 1 e 4, apresentam uma evolução frente a PS 2, 4, 3, pois enquanto neste ao regime clássico 
da custodia somente foi juntado ao regime pós-clássico da diligentia no primeiro tem-se a su-
peração da responsabilidade por custodia, como consolidação do regime pós-clássico, ou seja, 
de um sistema contratual baseado na responsabilidade culposa.

147 «Contractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt, quidam et dolum et culpam. 
Dolum tantum: depositum et precarium. Dolum et culpam mandatum, commodatum, venditum, 
pignori acceptum, locatum, item dotis datio, tutelae, negotia gesta: in his quidem et diligentiam. 
Societas et rerum communio et dolum et culpam recipit. Sed haec ita, nisi si quid nominatim 
convenit (vel plus vel minus) in singulis contractibus: nam hoc servabitur, quod initio convenit 
(legem enim contractus dedit), excepto eo, quod Celsus putat non valere, si convenerit, ne dolus 
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substrato do texto original148.
Por fim, lembra-se de Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 2-3149, onde a inspiração da 

praestetur: hoc enim bonae fidei iudicio contrarium est: et ita utimur. Animalium vero casus 
mortesque, quae sine culpa accidunt, fugae servorum qui custodiri non solent, rapinae, tumultus, 
incendia, aquarum magnitudines, impetus praedonum a nullo praestantur». [= Alguns contra-
tos admitem somente dolo, e outros, (admitem) dolo e culpa. Somente por dolo, o depósito 
e o precário; por dolo e culpa, o mandato, o comodato, a compra e venda, o recebimento do 
penhor, a locação, e também a dação do dote, da tutela e a gestão de negócios: nestes (últimos) 
certamente se responde também por diligência. A sociedade e a comunhão de bens admitem 
tanto o dolo como a culpa, mas é assim caso não se convencionar algo diverso (para mais ou 
para menos) em cada contrato, uma vez que se respeitará o que se convencionou no princípio. 
Diz a lei do contrato, e seguimos esta opinião, que não vale, e Celso entende não ser certo, se 
houver convencionado que não se respondesse por dolo, uma vez que isto é contrário ao juízo 
de boa-fé. Mas sobre os acidentes com animais e as mortes que ocorrem sem culpa, sobre as 
fugas dos escravos, que não devem estar custodiados, sobre os furtos, tumultos, incêndios, 
enchentes e arroubada de ladrões não se responde por nada.]. Cf. J. Michel, op. cit., p. 62 
(= n. 81), realiza duas inserções neste parágrafo. A primeira «sed haec ita nisi si quid nomina-
tim convenit (vel plus vel minus) in singulis contractibus» e, a segunda «Nam hoc servabitur 
quod initio convenit (legen enim contractus dedit), excepto eo quod Celsius putat non valere si 
convenerit ne dolus praestetur».

148 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 303-305. Quanto ao texto de Ulp. 29 ad ed., D. 50, 
17, 23, a probabilidade é que se trate de uma elaboração escolástica do século IV d. C., sobre 
a qual se sobrepôs a interferência dos compiladores. São duas as alterações que se apresentam 
no texto: a culpa, critério típico da mentalidade pós-clássica (considera-se inclusive o dolus 
como inserção pós-clássica neste trecho), e a diligentia, entendida como diligentia exactissima, 
a qual veio a ser inserida por obra dos compiladores, com o objetivo de representar uma res-
ponsabilidade mais grave do que aquela que alguns devedores têm em suas relações jurídicas. 
Além disso, outras incongruências podem ser apontadas no texto, desde aspectos de construção 
gramatical até a inclusão entre os contratos de relação, como a datio dotis e o condomínio, que 
não eram pelos clássicos considerados como tais, sendo até proposto que se substitua o nome 
dos contratos pelas ações que tutelam estas relações, retirando o modo um tanto quanto insólito 
de se referir a estes, como «venditum, pignori acceptum, lacatum». A frase «item dotis datio, 
tutelae, negotia gesta: in his quidem et diligentiam» seria uma interpolação, sendo, por outro 
lado, impossível se referir à diligentia como diligentia exactissima da compilação em relação a 
todos os contratos citados. É evidente que o texto deriva do período pós-clássico, mesmo que os 
compiladores o tenham alterado novamente, como fizerem com todo o livro 28º de Ulpiano, de 
onde o excerto foi extraído. O que seria improvável é a inserção pelos juristas pós-clássicos da 
expressão «in his quidem et diligentiam», já que estes, após terem introduzido a figura da culpa, 
não falariam ainda da diligentia, pois para eles tratar-se-iam de sinônimos, seja gramaticalmente, 
pois existe um contraste com a construção do texto, o que releva por si uma alteração posterior, 
seja qualitativamente. Por outro lado, os compiladores usam o termo diligentia formalmente 
como concepção pós-clássica, somente mudando a forma de entender esta figura.

149 Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 2: «Nunc videndum est, quid veniat in commodati actione, 
utrum dolus an et culpa an vero et omne periculum. et quindem in contractibus interdum dolum 
solum, interdum et culpam praestamus: dolum in deposito: nam quia nulla utilitas eius versatur 
apud quem deponitur, merito dolus praestatur solus: nisi forte er merces accessit (tunc enim, ut 
est et constitutum, etiam culpa exhibetur) aut si hoc ab initio convenit, ut et culpam et periculum 
praestet is penes quem deponitur. sed ubi utriusque utilitas vertitur, ut in empto, ut in locato, 
ut in dote, ut in pignore, ut in societate, et dolus et culpa praestatur». [= Vejamos agora se a 
ação de comodato se refere ao dolo, à culpa ou inclusive a todo o risco. Certamente, às vezes, 
nos contratos respondemos apenas pelo dolo, outras vezes também pela culpa; pelo dolo no 
depósito, uma vez que não há utilidade para o depositário, respondendo somente por dolo, 
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mensagem ideológica da Collatio legum Mosaicarum et Romanorum, aparece 
pela apresentação conjunta do dolus, da culpa e da diligentia150.

Neste contexto, o direito pós-clássico não deve ser visto como contraposi-
ção ao clássico, mas como um desenvolvimento histórico e contínuo deste151.

O direito pós-clássico ocupa uma posição intermediária, buscando conciliar 
o direito clássico, fundado na custodia de Gai. 3, 206, com a tendência cada 
vez mais acentuada de fundar a responsabilidade do comodatário na culpa, 
especialmente na exactissima diligentia de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4152.

Por isso, nos textos pós-clássicos que estão fora da compilação justinianéia, 
nota-se a «coesistenza della responsabilità per ‘custodia’ con la responsabilità 
per ‘diligentia’ o per colpa, figure nuove aggiunte alla prima». [= coexistência 
da responsabilidade por custódia com a responsabilidade por diligência ou por 
culpa, figuras novas acrescidas à primeira]153.

E os textos que constatam esta coexistência de critério são justamente PS. 
2, 4, 3, que atribui ao comodatário a responsabilidade por custodia e por dili-
gentia, e Modest., Coll. 10, 2, 1 e 4, onde somente se prevê uma idéia de dolus 
e de culpa. Este último explica-se pela particularidade da hipótese, isto é, de 
ser um comodato realizado no interesse de ambas as partes, como narrado, 
a contrario sensu, por Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 10154, enquanto a custodia 
vem acordada em Modest., Coll. 10, 2, 6, pela legitimação da actio furti ter 
sido dada ao comodatário155.

a não ser que se arbitre algum aluguel (porque, neste caso, como se estabelece, responde-se 
também pela culpa), ou se convenciono desde o primeiro momento que o depositário responda 
pela culpa e pelo risco; mas onde existe uma utilidade para as partes, como na compra, no 
arrendamento, no dote, no penhor, na sociedade, responde-se não somente pelo dolo, como 
também pela culpa]. 

150 F. Pastori, Il commodato, cit., p. 305.
151 Cf. ivi, p. 305.
152 Cf. ivi, p. 305.
153 Cf. ivi, p. 306.
154 «Interdum plane dolum solum in re commodata qui rogavit praestabit, ut puta si quis 

ita convenit: vel si sua dumtaxat causa commodavit, sponsae forte suae vel uxori, quo honestius 
culta ad se deduceretur, vel si quis ludos edens praetor scaenicis commodavit, vel ipsi praetori 
quis ultro commodavit». [= Porém, quanto à coisa entregue em comodato, o comodatário res-
ponderá, às vezes, somente por dolo. Como, por exemplo, se alguém assim convencionou (ou 
se o comodante em interesse próprio desejou) que sua esposa ou prometida se apresentasse 
mais decentemente trajada; ou se o pretor que dava uma representação teatral (em razão da 
eleição) entregou em comodato alguma coisa aos comerciantes, ou se alguém a desejou dar 
comodato ao mesmo pretor].

S. Solazzi, Recensione, cit., p. 263-264 acredita que desde o tempo de Modestino o prin-
cípio da graduação da responsabilidade segundo a utilitas contrahentium tinha si firmado. A 
regra sempre foi clara, sendo que, de costume, o benefício é apenas do comodatário e excep-
cionalmente do comodante. Além disso, acredita-se que pelo texto da Modest., Coll. 10, 2, 
1, 4 e 6, não é possível encontrar um diálogo entre custodia e culpa, constituindo esta uma 
incerteza histórica. 

155 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 306.
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Entretanto, mesmo se referindo ao direito pós-clássico, Franco Pastori156 
acredita que PS. 2, 4, 3, e Modest., Coll. 10, 2, 1 e 4, pertencem a dois mo-
mentos diversos deste.

Primeiramente, PS. 2, 4, 3, pensa na custodia unida à diligentia, e, poste-
riormente, enquanto Modest., Coll. 10, 2, 1 e 4, omitem a custodia, firmando 
a culpa como parâmetro de responsabilidade, Modest., Coll. 10, 2, 6, retoma 
a custodia, mas apenas no sentido atécnico de não ser mais nada que de uma 
atividade de custodiar ligada diretamente à diligentia157.

Portanto, no período pós-clássico, quanto à responsabilidade do comodatá-
rio coexistiriam os critérios do dolus, da culpa – ou da diligentia –, e da “custo-
dia”. Esta última, ainda deteria o sentido técnico de responsabilidade objetiva, 
como em PS. 2, 4, 3, mas, por outro lado, já também seria pressuposta em seu 
sentido atécnico, pelo contexto apresentado por Modest., Coll. 10, 2, 1, 4, e 6, 
mas sem o prejuízo de sua acepção clássica de Gai. 3, 206158.

3.2.3. A possibilidade da “custodia” ter sobrevivido como critério de respon-
sabilidade do comodatário no período justinianeu

A idéia de culpa como base para um critério de responsabilidade é indis-
cutível159.

O caso mais antigo de responsabilidade por culpa no campo contratual 
permanece com a actio rei uxoriae, ou seja, no caso do marido na restituição 
do dote, sendo que todo o desenvolvimento posterior do tema é, em grande 
parte, devida à escola pós-clássica, uma vez que os compiladores de Justiniano 
mais se contiveram do que prosseguiram em seu crescimento.

156 Ivi, p. 306.
157 Cf. ivi, p. 306-307.
158 Cf. item 3. 2. 1., nota 117, supra. Quanto à utilização da custodia no sentido atécnico, 

já ficou comprovado que em Gai. 3, 107 e 207, o depositário deve arcar com uma obriga-
ção de custodiar, mas não por uma responsabilidade objetiva. Mas, quanto ao uso da pala-
vra dentro do âmbito da responsabilidade do comodatário, parece que esta foi, pela primeira 
vez, pressuposta no sentido atécnico na Collatio Legum Mosaicarum et Romanorum. Ainda 
se deve observar que, pela lógica, o sentido técnico de custodia decorre do atécnico, uma 
vez que responder objetivamente é mais restrito do a mera obrigação de custodiar a coisa 
alheia.

159 Cf. V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit., p. 385. Esta idéia da culpa é alcançada pelo 
mesmo duplo procedimento que se observa nas figuras dos quase-delitos justinianeus, ou seja, 
restringe-se, sem extinguir, a responsabilidade dos intendentes de um navio, do comodatário, do 
conductor operis faciendi, aos limites do «prevedibile non previsto», e se alarga a responsabili-
dade do mandatário, do tutor, do sócio e do fiduciário até incluir a negligência e a imprudência. 
A culpa não passa da previsão de um evento para o qual o ser humano fecha os olhos, como se 
este fosse impossível.

Por outro lado, F. Pastori, Comodato, cit., p. 690, observa que ao fim do período clássico a 
diligentia se consubstancia em uma figura bem definida, e este critério empírico de valorização 
firma o conceito dogmático e técnico da responsabilidade por diligentia, paralela à responsabi-
lidade por culpa, na qual se compreende a neglegentia, segundo PS. 2, 4, 3.
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Assim, não há como negar, para Vincenzo Arangio-Ruiz160, que o termo 
culpa foi o mais interpolado nos Digesta, por obra, naturalmente, pré-justi-
nianéia, isto é, tais interpolações não conseguiram ser nem alteradas pelos 
compiladores, por mais que esses quisessem, pois os textos já teriam chegado 
a eles com as modificações.

O próprio sentido do termo culpa variaria, pois, no uso literário e no con-
texto da responsabilidade aquiliana, o vocábulo se refere a um simples nexo 
causal, enquanto que na matéria contratual, o «prevedibile non previsto» [= o 
previsível não previsto], a “culpa” como hoje se compreendem, somente apa-
rece por obra dos juristas pós-clássicos.

Desta forma, o direito justinianeu mais impediria a construção da responsa-
bilidade sobre o critério da culpa do que a favoreceria, pois estavam os juristas 
com maior vontade de manter as inúmeras soluções do direito clássico161.

Tornar-se-iam os compiladores justinianeus, desta forma, extremamente 
severos ao manterem a responsabilidade por custodia, apenas a mudando de 
nome para diligentia custodiendae rei, que, no sistema da compilação, sempre 
funciona como algo a mais do que a mera diligentia162.

Assim, os devedores que respondiam no período clássico por custodia pas-
sam, no período justinianeu, a responder por diligentia custodiendae rei, e os 
que respondiam apenas por dolus, e viram sua responsabilidade estendida à 
culpa, respondem por «diligentia quam in suis rebus socius adhibet» [= dili-
gência que (o sócio) se tem com as próprias coisas]163.

Em sentido semelhante, Franco Pastori164 entende que o comodatário, na 
fase justinianéia, apresenta uma responsabilidade fundada na diligentia, mas 
não uma normal responsabilidade por diligentia, isto é, a diligência do bom 
pai de família, mas uma forma agravada de diligência, designada diligentia 

160 V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit., p. 385. Somente pela possível inserção de inúmeras 
interpolações nos Digesta, a questão da responsabilidade contratual fica até os dias atuais aberta, 
configurando um amplo campo de exploração científica.

161 Cf. V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit., p. 385.
162 Cf. Ivi, p. 385. O que mais existiria seria um medo em se falar de custodia, ou de 

responsabilidade objetiva, no período justinianeu, principalmente no campo contratual. Para 
Vincenzo Arangio-Ruiz este medo teria se traduzido em uma mera mudança terminológica – de 
custodia para diligentia custodiendae rei –, mas sem alterar, substancialmente, o critério de 
responsabilidade aplicado. No mesmo sentido, embora acredite que diligentia custodiandae 
rei designe uma responsabilidade subjetiva, F. Pastori, Il commodato, cit., p. 254-256, afirma 
que dentro da evolução da responsabilidade do comodatário, a aproximação da custodia do 
período clássico à responsabilidade por diligentia no direito pós-clássico transformaria a pri-
meira em diligentia exactissima in custodiendo, na fase justinianéia. Entretanto, mesmo com 
a influência da custodia na construção desta estranha figura justinianéia, Franco Pastori não 
deixa de enxergar em Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, uma responsabilidade de natureza subjetiva 
que exige do devedor uma medida muito alta da diligentia. Também se deve lembrar que o 
auge da jurisprudência romana ocorreu no período clássico, não sendo, assim, nada estranho 
o desejo de importar deste critérios de responsabilidade.

163 Cf. V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit., p. 385.
164 F. Pastori, Il contratto, cit., p. 94.
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exactissima in custodiendo ou «diligentia diligentissimi patris familias», con-
forme, respectivamente, Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, e Gai. 9 ad ed. provinc., 
D. 13, 6, 18 pr.165.

Se, por um lado, Franco Pastori166 considera que esta “estranha” figura de 
responsabilidade está entre os limites subjetivos da diligência, é também ver-
dade que, por outro lado, «in pratica esse non divergono gran che dalla res-
ponsabilità per ‘custodia’ classica, data la difficoltà del comodatario di fornire 
la prova liberatoria» [= na prática, isto não diverge muito da responsabilidade 
por custódia clássica, em razão da dificuldade do comodatário de fornecer a 
prova liberatória].

Assim, Franco Pastori167 conclui que as fontes justinianéias, após haverem 
firmado a responsabilidade por diligentia do comodatário, esclarecem que esta 
encontra apenas o limite da força maior, parecendo evidente que Justiniano 
não pretendia se afastar do regime clássico da responsabilidade por custodia, 
mas apenas a reconfiguraria no contexto de sua política legislativa, que se ba-
seia na responsabilidade subjetiva168.

165 Cf. a exegese de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, no item 4 (Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4 e 
o estranho critério da «exactissima diligentia custodiendae rei»). Para S. Solazzi, Recensione, 
cit., p. 263, pode-se duvidar que a figura da exactissima diligentia introduziu-se no período 
justinianeu. De fato, tratar da figura da diligentia exactissima não é inventá-la, sendo possível 
que sua introdução ter ocorrido em um período anterior ao direito justinianeu. Esta é uma 
possível indagação que não pode ser esquecida.

166 F. Pastori, Il contratto, cit., p. 94-96. A dificuldade de prova também dificulta a pos-
sibilidade do comodatário vir a se livrar da responsabilidade por casus minores, alegando ter a 
máxima diligência requerida e resolvendo-se o caso concreto por meio de uma presunção de 
culpa. Assim, «si deve concludere che anche nell’ottica delle concepzioni subiettive, il comoda-
tario continua a rispondere, praticamente, per una responsabilità aggravata».

Quanto à responsabilidade do comodatário por casus, cf. V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, 
cit., p. 386-387, segundo o qual a responsabilidade por casus fortuitus ou vis maior, onde a 
coisa é perdida por causa natural ou por irresistível violência de terceiro, vigendo o princípio 
da libertação do devedor de qualquer vínculo, deve ser preservado. Os textos insistem que tal 
princípio vale somente para aqueles acontecimentos em que nenhuma prudência humana pode 
antever ou evitar, como o terremoto e o naufrágio, consideradas “violências divinas”, e em fatos 
humanos realizados com o emprego de irreprimível violência, como um ataque de piratas ou de 
saqueadores. Nos casos em que a responsabilidade era baseada na custodia estes eram os únicos 
casos em que o devedor não respondia. Por sua raridade, acabava-se, às vezes, por os esquecer, 
dizendo, por exemplo, que o comodatário assumia «omne periculum». Mas é um erro pensar 
que em um ou outro caso a responsabilidade não fosse excluída nem por eventos de força maior. 
A palavra periculum pode ser, neste sentido, ora sinônimo de custodia, abrangendo apenas de-
terminados casos fortuitos, ora incluindo até mesmo a força maior (esta naturalmente excluída 
da custodia). Obviamente, quaisquer dos critérios existentes de responsabilidade derivados do 
direito objetivo constituem um padrão natural, ou seja, são possíveis serem modificados pela 
realização de pactos entre as partes. Por estes pactos, a responsabilidade pode ser agravada 
ou aliviada, salvo a colocação do pactum ne dolus praestetur, vale dizer, de não responder por 
dolus, que não é admitido. 

167 F. Pastori, Il contratto, cit., p. 94.
168 Ivi, p. 93-95. Na mesma direção, Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 3, pronuncia-se, após 

ter afirmado, via a autoridade de Quintus Mucius Scaevola [= Quinto Múcio Sévola], que o 
comodatário responde por seu comportamento negligente – «et culpam praestandam et di-
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A contraposição doutrinária que sempre caracterizou o comodato, entre 
teoria que entende a responsabilidade do comodatário como objetiva e a que, 
ao contrário, entende-a entre os limites subjetivos, é compreensível ao se con-
siderar o regime jurídico do comodato e o significado da tradição romanística 
na responsabilidade contratual169.

Da mesma forma, para Franco Pastori170, no caso de somente o comodatá-
rio auferir vantagens, ou seja, do contrato somente ser útil a ele, além de ter 
de se abster do dolus e da culpa – “concepção negativa” – ele, ao custodiar a 
coisa deve ter uma diligência especial – “concepção positiva”, de agir. Mas não 
a diligência que ele de costume presta em suas coisas, mas aquela que a pes-
soa mais escrupulosa – vir diligentissimus – tem com seus próprios assuntos.

O nome desta diligência custodia, mas não a custódia simples, no significa-
do que esta expressão normalmente tem – sentido atécnico –, mas a “custodia 
diligentissima”171.

ligentiam» – e diz em seguida que a responsabilidade do comodatário encontra o limite na 
força maior, em Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 4 – «Quod vero senectute contigit vel morbo, vel 
vi lastronum ereptum est […]» [= Não deve ser imputado ao comodatário os acontecimentos 
que ocorrem por velhice ou por doença, ou mesmo quando a coisa é arrebatada por força de 
ladrões (…)], como também «[…] incendio vel ruina aliquid contigit vel aliquid damnum fatale 
[…]», [= (…) por incêndio, por ruína ou por qualquer outro dano fatal (…)]. Esta idéia é óbvia 
dentro do contexto da responsabilidade subjetiva e justifica a mensagem do período justinianeu 
de se reafirmar a responsabilidade agravada do direito clássico, somente limitada à força maior. 
Por outro lado, isto levaria a concluir que o direito moderno teria recepcionado a tendência 
da responsabilidade objetiva, determinada desde o direito clássico, e a da responsabilidade 
subjetiva, aplicada à fattispecie ou desde o final do período clássico ou, com absoluta certeza, 
a partir do direito pós-clássico. 

169 Ivi, p. 95-96. Também não se pode esquecer que no comodato confia-se a coisa a um uso 
alheio, que normalmente só provoca interesse em quem a recebeu. Desta constatação, decorre 
a necessidade de atribuir a este uma responsabilidade particularmente grave para a conservação 
e restituição da coisa, o que provoca uma responsabilidade do comodatário por alguns casus 
minores, como o furto. E esta responsabilidade é pressuposto do regime do comodato, à revelia 
de qual seja seu fundamento jurídico. A responsabilidade do comodatário se gradua conforme 
a utilitas contrahentium, narrada em Ulp 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 2, que ao colocar o quesito 
«quid veniat in commodati actione», demonstra que o devedor somente responde por dolus 
se as vantagens do contrato são apenas do credor, como ocorre no depósito. Mas o critério do 
dolus e da culpa aplica-se aos contratos bilaterais, onde as vantagens são repartidas entre os 
contratantes, como a compra e venda, a locação, a sociedade e o mandato. A responsabilidade 
do comodatário somente poderia ser mais grave, já que na maior parte das vezes somente ele 
aufere as vantagens do contrato. Os textos passaram a falar de «culpa et diligentia», expressão 
que substituiu, por obra dos compiladores, a palavra custodia. Se as vantagens do comodato 
forem recíprocas, o comodatário passa a responder só por dolus. De qualquer forma, a responsa-
bilidade do comodatário, em qualquer fase do Direito Romano, liga-se à utilitas contrahentium. 
E não se pode negar que o ponto de partida para a tradição da regra da utilitas contrahentium 
seja a doutrina de Stefano.

170 Ivi, p. 96-97.
171 F. Pastori, Il contratto, cit., p. 97. Na realidade, a doutrina de Stefano, esboçada em 

Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, entende a responsabilidade do comodatário entre os limites sub-
jetivos, exigindo dele um certo zelo na conservação da coisa, que será mais ou menos intenso 
em razão da regra da utilitas contrahentium, isto é, o contrato ter sido concluído no interesse 
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Desta forma, segundo a tese de Franco Pastori172, a jurisprudência pré-Ju-
liana seria orientada pela concepção objetiva, onde a custodia era um conceito 
independente da diligentia, e comportava a responsabilidade por furto, assim 
como, muito provavelmente, a deterioração cometida sem violência. O funda-
mento desta responsabilidade não derivava da diligência, mas sim da confiança 
conferida devedor pela entrega da coisa.

Em seguida, teria despontado uma corrente exponencial, cujo maior repre-
sentante foi Juliano, pela qual a custodia foi inserida no âmbito da diligentia, 
perdendo sua característica de responsabilidade objetiva, e se tornando sinô-
nimo de culpa, salvo alguns casos em que a responsabilidade do devedor fosse 
agravada, ou limitada ao furto173.

Nas fontes justinianéias existe uma divergência sobre os critérios sob os 
quais a responsabilidade do comodatário vem considerada e fundada, logo, elas 
apresentam conhecidas “anomalie” [= “anomalias”] sobre estes, pois, de um 
lado, existem textos que mencionam a custodia, mas, por outro lado, existem 
textos, de fato, mais numerosos, que falam de culpa et diligentia174.

A deformidade está justamente em reconhecer textos que atuam no âmbito 
dos mais diversos critérios de responsabilidade, a saber, a custodia, a diligentia, 
a culpa, e, algumas vezes, reconhece-se até o dolus175.

A responsabilidade por dolus já era conferida nos períodos clássico e pós- 
clássico ao comodatário quando o comodato conferia vantagens não apenas 
para ele, segunda era normal nesta relação – Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 3 –, 
mas repartia-se entre as partes – Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 10, e Modest., 
Coll. 10, 2, 1 –, representando uma simples atenuação da responsabilidade por 
custodia já introduzida na fase clássica em alguns casos, como em Ulp. 28 ad 

exclusivo de uma das partes, ou de ambas. Assim, a custodia está inserida entre os limites da 
culpa – «culpam sive custodiam» –, e como esta apresenta, no direito justinianeu graduações, 
aquela também terá. Na prática, como é fácil de notar, devido à dificuldade que apresenta o 
comodatário de realizar a prova liberatória, ele passa a ser responsável mesmo quando apresen-
tou o máximo de diligência, operando-se uma presunção de culpa. Cf. item 1 (Apresentação do 
Problema: a “Custodia” no Direito Romano) sobre os sentidos do termo custodia.

172 Ivi, p. 101-108.
173 Cf. Ivi, p. 101-108. Fica claro que para este autor, embora o estado atual das pesquisas 

estabelece o campo de aplicação da responsabilidade por custodia técnica ao direito clássico, 
opondo a este o período justinianeu, baseada na culpa, a qual apenas teria recepcionado a cus-
todia em sentido atécnico, ainda na compilação justinianéia existiriam traços vivos da custodia 
técnica.

174 F. Pastori, Il commodato, cit., p. 253.
175 Ivi, p. 253-254. A tese de Franco Pastori traçada em sua obra inaugural de 1954 (Il 

commodato nel diritto romano – Con contributi allo studio della responsabilità contrattuale) 
em nada se alterou até seu último parecer sobre o tema em 1997 (Il contratto di comodato), no 
qual, embora o foco seja o direito italiano vigente, traz uma grande evolução histórica desde o 
período romano. Por outro lado, deve-se perceber que o autor denomina, como membro da 
segunda geração exegética sobre o comodato, de “anomalie” os critérios de responsabilidade 
do comodatário que seriam encontradas no Corpus Iuris Civilis, o que pode ser encarado como 
uma possibilidade concreta da operação da custodia como critério autônomo de responsabili-
dade no período justinianeu.
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ed., D. 13, 6, 5, 6, e Gai. 7 ad ed. provinc., D. 6, 1, 36, 1176.
A divergência de critérios, que se aproximam no período justinianeu, no 

comodato denotam uma estratificação de concepções jurídicas derivadas de 
uma evolução histórica, e bem compreendidas em uma obra que expõe o di-
reito do tempo de Justiniano, utilizando critérios que os antigos jurisconsultos 
analisaram em diversos períodos da já longe fase clássica.

Estes inúmeros critérios vão tentar ser harmonizados, segundo Franco Pas-
tori177, por parte dos compiladores com os ensinamentos da escola pós-clássica. 
Ademais, por meio da análise desta estratificação ou “anomalia” seria possível 
construir o processo histórico da responsabilidade do comodatário, separando 
a superestrutura pós-clássica do pensamento clássico.

Em alguns textos, vem mencionada a responsabilidade por custodia iso-
ladamente, principalmente em Inst. 4, 1, 16, Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 6, e 
Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 14178.

Além deste primeiro grupo de fragmentos, o segundo grupo reúne os frag-
mentos que aproximam a responsabilidade por “custodia” da “diligentia” ou 
da “culpa” e do dolus.

Assim, Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 15, contrapõe em seu fim, a custo-
dia como típica figura de responsabilidade ao dolus, à culpa e à diligência, 
o que permitiria sustentar que custodia detém, aqui, um significado técni-
co, um critério de responsabilidade autônomo frente aos demais. Não hou-
ve alternativa do que retomar a expressão «custodiam praestare» das Gai 
Institutiones.

O mesmo ocorre em Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 5, onde a custodia é co-
locada lado a lado com a diligentia, adicionando-a, «etiam diligentem», à pri-
meira179.

176 F. Pastori, Il commodato, cit., p. 254.
177 Ivi, p. 254. A idéia de Franco Pastori é simples e fundada na divisão dos fragmentos das 

fontes romanas em cinco grupos, conforme os critérios de responsabilidade se apresentam. No 
primeiro grupo de fragmentos, a custodia vem citada como responsabilidade única do como-
datário, enquanto, no segundo grupo, ela mantém seu sentido técnico, embora não seja mais o 
único critério de responsabilidade. Em um terceiro grupo, a responsabilidade do comodatário 
vem inclusa dentro do âmbito da diligentia. Por fim, no quarto grupo, trata-se da exactissima 
diligentia custodiendae rei e, no quinto grupo, da culpa et diligentia. S. Solazzi, Recensione, 
cit., p. 262, reconhece um exame crítico-exegético nesta forma de raciocínio e divisão.

178 F. Pastori, Il commodato, cit., p. 254-256. 
179 Ivi, p. 256-257. Também neste segundo grupo se insere Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 9, 

hipótese escolástica que propõe uma extensão da responsabilidade do comodatário, seguindo a 
regra que o acessório segue o principal, de conservação da coisa emprestada também sobre seus 
acessórios. Assim o texto é explícito a afirmar que a diligentia também deve ser prestada aos 
acessórios, como no caso de um cavalo acompanhado de um pullus, isto é, a responsabilidade 
por custodia também se estende a este. No texto fala-se ainda de «autem diligentia», assim, 
uma “diligentia” como figura somada a antiga responsabilidade por custodia, a qual concerne à 
resposta dos antigos. Assim, os compiladores, sobre a norma de responsabilidade por custodia 
dos acessórios dos antigos, acrescentaram a diligentia. Recorda-se, por fim, Ulp. 38 ad ed., D. 
13, 7, 13, 1, onde a responsabilidade do credor pignoratício é conduzida ao mesmo regime da 
responsabilidade do comodatário e, por isso, o texto introduz a figura do dolus e da culpa ao 
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A terceira combinação de critérios ocorre em Paul. 5 ad. Sab., D. 18, 6, 3, 
onde a responsabilidade por custódia aparece incluída dentro do âmbito da 
diligentia180.

Neste texto, o vendedor é obrigado a responsabilidade por custodia assim 
como o comodatário, mas obviamente aqui o termo custodia é usado em sen-
tido atécnico, e, assim, equivale à responsabilidade por diligentia. Ao falar de 
uma diligência extremamente escrupulosa – diligentia quam suis –, traz uma 
figura tipicamente justinianéia.

Até este fragmento ser analisado, poderia se dizer que a custodia era en-
tendida como figura autônoma de responsabilidade, mas Paulo a faz perder a 
substância objetiva existente desde os textos de Gaio181.

Um quarto grupo de fragmentos fala da exacta ou exactissima diligentia 
custodiendae rei, como em Inst. 3, 14, 2, e Gai. 2 aur., D. 44, 7, 1, 4, onde 
desaparece qualquer menção à custodia em sentido técnico182.

Nestes textos a custodia aparece em seu sentido atécnico como ato de cus-
todiar a coisa emprestada e suas relativas obrigações. 

Segundo estes, no cumprimento da obrigação de custodiar a coisa em-
prestada, o comodatário deve empregar uma particular diligentia, isto é, uma 
diligentia exacta ou exactissima.

Logo, pela própria construção gramatical, a diligentia é a responsabilidade 
atribuída ao comodatário, e custodia rei, como atributo no genitivo, é mera 
referência à obrigação baseada na conservação da coisa.

Por fim, no quinto agrupamento de critérios, a custodia não vem mencio-
nada, nem em sentido atécnico, como anteriormente no quarto agrupamento, 
mas somente o dolus, a culpa e a diligentia são indicadas como critérios de 
responsabilidade do comodatário. Estes são, exatamente, Ulp. 28 ad ed., D. 13, 
6, 5, 3, Ulp. 29 ad. Sab., D. 50, 17, 23, e Gai. 9 ad ed. provinc., D. 13, 6, 18 
pr. Enquanto os dois primeiros falam apenas de “diligentia”, o último fala de 
«dilidentia diligentissimi patrisfamilias»183.

Estes textos demonstram as mensagens dos compiladores de omitir qual-
quer menção sobre a custodia, seja em qual sentido esta for entendida.

lado da custodia. E, por esta estar ao lado de outras típicas figuras de responsabilidade, detém 
a custodia sentido técnico de responsabilidade objetiva.

180 F. Pastori, Il commodato, cit., p. 258. Cf. texto de Paul. 5 ad. Sab., D. 18, 6, 3 na nota 
141, supra.

181 F. Pastori, Il commodato, cit., p. 258.
182 Cf. ivi, p. 258. Cf. item 4 (Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4 e o estranho critério da “exactis-

sima diligentia custodiendae rei”). 
183 F. Pastori, Il commodato, cit., p. 259-260. Aqui também é curiosa a contraposição 

entre culpa e diligentia entendidas nestes textos como figuras autônomas e distintas de res-
ponsabilidade, mas inexplicáveis no plano lógico, pois a primeira não consiste em nada mais 
que uma violação da segunda, ou seja culpa nada mais seria que neglegentia. Culpa e diligentia 
configuram o mesmo tipo de responsabilidade, o que também ocorre em outros fragmentos 
como Gai. 2 rerum cottidianar. sive aureor., D. 17, 2, 62, Gai. 10 ad ed. provinc., D. 19, 2, 2 
pr., e Proc. 6 epist., D. 18, 1, 68 pr.
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Assim, torna-se evidente e indubitável que nos textos do Corpus Iuris Civi-
lis exista uma pluralidade de critérios de responsabilidade do comodatário184.

Importa, neste momento, excluindo por enquanto a gradual intensidade da 
diligentia nos fragmentos, perceber a divergência entre os textos que se referem 
à custodia tecnicamente entendida – Inst. 4, 1, 16, Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 
6 e 14 – daqueles que fazem menção à custodia em sentido atécnico e à res-
ponsabilidade do comodatário voltada para culpa e diligentia – Paul. 5 ad. Sab., 
D. 18, 6, 3; Inst. 3, 14, 2; Ulp. 28 ad ed., D. 44, 7, 1, 4; Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 
5, 3185; Ulp. 29 ad Sab., D. 50, 17, 23; e Gai. 9 ad ed. provinc., D. 13, 6, 18 pr.

Frente a estes dois conjuntos de textos, existe um terceiro intermediário 
que envolve a custodia em sentido técnico, enquanto figura autônoma de 
responsabilidade, mas aproximada de outros critérios de responsabilidade, a 
saber, a diligentia – Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 15; Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 
5; Ulp 28 ad ed., 13, 6, 5, 9 e Ulp. 38 ad ed., D. 13, 7, 13, 1 –, o que distorce 
a concepção clássica186.

Entretanto, todas as divergências destes conjuntos de textos para Franco 
Pastori187, à luz do espírito justinianeu, atenuam-se notavelmente, e os textos 
consentem em uma interpretação unívoca, conforme o espírito deste período.

As divergências apresentam para este último relevante interesse somente 
do ponto de vista histórico, para identificar as etapas evolutivas da responsa-
bilidade do comodatário, fases que começam no direito clássico e vão até o 
sistema justinianeu, sendo possível identificar neste uma tendência definida, 
ao menos em grandes linhas, que domina todo o sistema contratual e, princi-
palmente, o comodato188.

184 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 260.
185 Na realidade, incluir Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 3, como um exemplo da responsabilidade 

subjetiva do comodatário não configura a melhor alternativa. F. Haymann, op. cit., p. 188-189, 
defende que este texto apresenta tanto a idéia de culpa, no início do texto (Commodatum – di-
ligentiam), que teria sido objeto de interpolação, por decorrência inclusive de uma duplicidade 
de sentidos do verbo «praestare» na frase «praestandam culpam et diligentiam», mas, por outro 
lado, manteve o critério da custodia, por meio da possibilidade de se suportar «omne periculum» 
[= qualquer risco]. Em sentido oposto, defendendo a responsabilidade subjetiva em todo o texto, 
cf. P. Krückmann, op. cit., p. 16-18, e C.M. Tardivo, op. cit., p. 8-9.

Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 3: «Commodatum autem plerumque solam utilitatem continet eius 
cui commodatur, et ideo verior est Quinti Mucii sententia existimantis et culpam prestandam 
et diligentiam et, si forte res aestimata data sit, omne periculum praestandum ab eo, qui aesti-
mationem se praestaturum recepit». [= Em regra, é comum que no comodato exista utilidade 
(apenas) para o comodatário, e, por isso, é mais exata a opinião de Quinto Múcio (Sévola), 
pela qual este (o comodatário) responde tanto por culpa, como por diligência. Além disso, se 
por acaso a coisa emprestada for estimada, aquele que aceitou suportar a avaliação responde 
(também) por todo o risco.].

186 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 260. Também com estas figuras de responsabili-
dade – custodia, culpa, e diligentia – aparece o dolus, ora com as três – Ulp. 28 ad ed., D. 13, 
6, 5, 15 –, só com a custodia ou a culpa – Ulp. 38 ad ed., D. 13, 7, 13, 1 – ou só com a culpa e 
diligentia – e Ulp. 29 ad Sab., D. 50, 17, 23.

187 Ivi, p. 260-261.
188 Ivi, p. 261, 269-271. A tendência teórica de responsabilidade subjetiva do comodatário 
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Mas o próprio Franco Pastori189, mesmo aceitando a culpa como «tendenza 
definita» [= tendência definitiva] no direito justinianeu, o chama atenção sobre 
os compiladores e os critérios de responsabilidade que estes operavam, não 
nega que se deva ter em mente que «nella pratica non di raro il regime posi-
tivo diverge da tale tendenza» [= na prática não raramente o regime positivo 
diverge desta tendência].

Franco Pastori190 cita como fruto desta tendência os casos em que a res-
ponsabilidade por custodia é apresentada em sentido técnico, como qualitati-
vamente disforme da diligentia e da culpa, que comportavam uma valorização 
subjetiva da responsabilidade, da qual a custodia prescinde, que não é a hi-
pótese de Inst. 4, 1, 16, que reproduz exatamente Gai. 3, 206, e apresenta, 
então, pouco relevo na disciplina positiva, já que é mera lembrança de um 
regime já ultrapassado.

Além deste, os outros dois textos em que esta figura aparece com tamanha 
autonomia estão ambos em Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5. A política dos legisla-
dores aparece nestes fragmentos, onde a custodia é aproximada de figuras de 
natureza subjetiva e seria testemunha que a tendência teórica é unívoca191.

Assim, não se pode negar, por um lado, que Gaio somente operou com a 
responsabilidade por custodia, tratando a responsabilidade do comodatário 
dentro de um conceito desta extremamente rígido, frente ao qual era estranho 
qualquer investigação subjetiva, e, por outro lado, que os fragmentos de Ulpia-

seria concretizada plenamente, isto é, sem qualquer menção à expressão «custodiam praesta-
re», no direito bizantino. Segundo U. Santarelli, op. cit., p. 34-37, ao tratar do comodato 
no direito medieval, a divisão entre culpa lata, levis et levissima, embora conhecida pelos 
juristas da época de Justiniano, seria tipicamente medieval, pois, nesta altura, a coerência sis-
temática impunha à culpa que esta se estruturasse de forma plúrima, transformando também 
em plúrima a fattispecie típica do comodato. E para a estruturação deste conceito tríplice de 
culpa, os medievais utilizaram o “critério do interesse”, ou gratia, os quais já eram vistos nos 
textos romanos como critério de individualização do contrato de comodato frente a outros 
contratos, e somente em parte como forma de variação significativa de várias espécies de 
comodato. Assim, foi possível estruturar, a partir da gratia, três espécies de comodato: gratia 
commodantis [= comodato de interesse exclusivo do comodante], gratia utriusque [= comodato 
no interesse de ambas as partes] e gratia commodatarii [= comodato de interesse exclusivo 
do comodatário]. Sobre a gênese pós-clássica do Utilitätsprinzip [= princípio da utilidade ou 
do interesse], cf. F. Wieacker, Haftungsformen des römischen Gesellschaftsrechts, in ZRG, 
LIV (1934), p. 35; 41-42 (= §§ 2). Além disso, segundo E. Bussi, La formazione dei dogmi di 
diritto privato nel diritto comune. Contratti, successioni, diritti di famiglia, in Studi di diritto 
privato italiano e straniero diretti da Mario Rotondi, 27, Padova 1971, p. 57-61 (= n. 85). No 
direito canônico, haveria uma evolução do comodato em quatro aspectos: na sua distinção 
com o contrato de precário; na ampliação do objeto cabível (envolvendo imóveis, móveis e 
semoventes); na noção de que o comodante deve esperar o uso da coisa pelo comodatário 
para a requerer; e na idéia que o comodatário, se o comodato fosse constituído gratia sui, 
respondia por culpa levissima. Sobre as diferenças e semelhanças entre o comodato no direito 
canônico e moderno, cf. P.C. Maia, Comodato, in Enciclopédia Saraiva do Direito, 16, São 
Paulo 1977, p. 272-283.

189 F. Pastori, Il commodato, cit., p. 261.
190 Ibidem.
191 Cf. Ivi, p. 261.
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no, contidos em D. 13, 6, 5, são extremamente instrutivos, pois a menção da 
custodia é fruto de tratamento diverso, mas as demais figuras colocadas perto 
desta não são derivadas do período clássico, pois contrastam com o «custodiam 
praestare» de Gaio192.

Embora não possa se negar que os textos tenham sofrido alterações anterio-
res a época justinianéia193, a afirmação de que os critérios de responsabilidade 

192 Cf. Ivi, p. 262-265. Percebe-se que Ulpiano começa este conjunto de textos pelo exame 
da actio in factum, isto é, o meio mais adequado para se exercer a responsabilidade por cus-
todia. Por isso, após a pergunta «quid veniat in commodati actionem», a responsabilidade do 
comodatário se limita ao dolus e a culpa em D. 13, 6, 5, 2, sem menção à custodia. O texto Ulp. 
28 ad ed., D. 13, 6, 5, 3, propõe também um requisito para que o comodatário responda pelo 
periculum, o que ocorreria automaticamente se «res aestimata data sit». Aqui vem lembrada 
a autoridade de Quinto Múcio Sévola e a solução é tomada por legítima, pois se o reddere 
não tinha por objeto a coisa emprestada mas sua aestimatio, a relação pode ser conduzida ao 
mútuo, onde a transferência da propriedade das coisas fungíveis justifica a responsabilidade 
por omne periculum. A opinião de Quinto Múcio Sévola encontra justificação histórica devi-
do às semelhanças entre o mútuo e o comodato, e à elaboração jurisprudencial que retoma 
a diferença entre ambos. De qualquer forma, Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 4, demonstra que 
nunca o comodatário responde por vis maio. Mas, mesmo que Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 3, 
fale de «omne periculum» não responde o comodatário por custodia, até porquê esta detém 
um significado distinto de periculum.

Nos dois fragmentos seguintes – Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 5-6 – a custodia vem aproxi-
mada da diligentia, perdendo o significado que existia nas Gai Institutiones. A custodia, enfim, 
contrasta nitidamente com os pressupostos do período justinianeu. Os clássicos entendiam o 
«custodiam praestare» como uma figura paradigmática e, logo, desvinculada de qualquer pacto, 
devido à natureza de responsabilidade absoluta e normal no comodato, enquanto a realização 
de um pacto, em D. 13, 6, 5, 6, demonstra a excepcionalidade da custodia, que só via um 
acordo, produziria seus efeitos. O mesmo fenômeno ocorre em Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 14, 
onde a custodia cai em terreno convencional, perdendo seu efeito naturalmente vinculante. 
O significado do «custodiam praestare» resolve-se no fato que o comodatário deve suportar 
o periculum da coisa a ele confiada, mas se o periculum sem a restituição afasta o conceito 
de custodia, pois nesta não se responde por vis maior, a regra não se refere ao comodato no 
período justinianeu, pois somente excepcionalmente o comodatário responde pelo periculum, 
segundo Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 3, fattispecie esta estranha ao comodato, mas conhecida do 
mútuo. Os compiladores para fazer com que o comodatário responda por periculum, o chamam 
erroneamente de custodia. 

Assim, Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 6 e 14, falam de custodia e, pelo menos, o primeiro 
fragmento, usa o termo no sentido originário. Porém, ao ser interpretado dentro do sistema 
do Corpus Iuris Civilis, o conceito é deformado e limitado por critérios subjetivos, perdendo 
a custodia sua acepção técnica original.

193 Cf. F. Pastori, Il commodato, cit., p. 261, 272-273. Da mesma forma, não se pode negar 
que foi por obra dos compiladores introduzida a figura da diligentia exactissima ou «diligentia 
diligentissimi patris familias», seja tanto nos Digesta como nas Iustiniani Institutiones, como 
formulação genérica, a qual o pensamento justinianeu entendia como critério interpretativo 
da responsabilidade do comodatário. Só assim se pode entender o porquê que a diligentia 
aparece ao lado da culpa, mas sempre entendida como diligentia exactissima ou «diligentia 
diligentissimi patris familias».

Assim, o esquema da responsabilidade do comodatário no direito justinianeu pode ser resu-
mido facilmente, para F. Pastori. Se apenas o comodatário aufere as vantagens do contrato, ele 
responde por diligentia exactissima; se as vantagnes são repartidas entre ele e o comodante, o 
primeiro responde por dolus e culpa; mas, se as vantagens são apenas do credor, o comodatário 
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teriam se aproximado sob a forte tendência da responsabilidade subjetiva, 
perdendo-se assim qualquer outro critério de responsabilidade – como a cus-
todia – não convence, uma vez que trilhado o caminho entre ponto de partida 
da responsabilidade do comodatário e a conclusão que esta alcançou, não se 
resolve o problema.

Em primeiro lugar, pois o próprio Franco Pastori194 admite que a aproxima-
ção da custodia da diligentia provocaria a fusão das figuras na expressão «di-
ligentia exactissima in custodiendo» e/ou «diligentia diligenti custodiendo»195, 
enquadrando a responsabilidade do comodatário no âmbito da diligentia, mas 
de uma diligência extremamente rigorosa, cuja prova era muito difícil de ser 
realizada, que na prática se assemelhava à custodia.

Tratava-se, na prática, de uma responsabilidade não diferente da custodia, 
pois, o que, na realidade, houve, foi a conservação do regime clássico da res-
ponsabilidade do comodatário – responsabilidade por custodia – com a mu-
dança do pressuposto teórico196.

Em segundo lugar, a divisão dos textos em cinco grupos não apenas evi-
dencia que existiu a estranha figura da diligentia exactissima in custodiendo, 
como também demonstra que a custodia foi mantida em vários excertos como 
critério autônomo de responsabilidade, que vai muito além de mero interesse 
histórico.

Também para Pierluigi Zannini197 a responsabilidade do comodatário, mes-
mo que em um diverso nível da culpa entendida como transgressão de uma 
regra de conduta, não seria «dissimile da quello derivante dal « praestare cus-
todiam» [= diverso daquele derivado do praestare custodiam].

Portanto, longe de se desejar tratar da custodia apenas no período clássico 

responde apenas por dolus.
Excepcionalmente, o comodatário responde por periculum, assumindo uma responsabili-

dade objetiva e absoluta, embora não integrando a fattispecie plenamente, como em Ulp. 28 
ad ed., D. 13, 6, 5, 3. Por fim, no texto das Inst. 3, 14, 2, fala-se de «exacta diligentia», uma 
ocorrência anômala, já que a simples menção da diligentia já conduzia à exactissima diligentia 
de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4. A anomalia se explica com a suposição de que os compiladores 
das Iustiniani Institutiones e dos Digesta tenham utilizado duas redações diferentes da Res 
Cottidianae. Os primeiros uma redação mais antiga, onde os critérios de responsabilidade do 
comodatário não tinham ainda encontrado uma segura sistematização. 

194 F. Pastori, Comodato, cit., p. 690. Isso explicaria o porquê de se ter continuado a se 
aplicar aos casos concretos, como a jurisprudência demonstra, a formula in factum, ao invés de 
a retirar imediatamente, uma vez que o comodato foi tutelado por uma formula in ius.

195 Cf. P. Zannini, op. cit., p. 34. Aliás, estas figuras estranhas de responsabilidade, que 
aparecem nas fontes romanas nos períodos pós-clássico e justinianeu, podem ser encaradas 
como o medo de se manter a custodia como parâmetro de responsabilidade do comodatário. 
Porém, ocasionaram a perpetuação desta que teoricamente estava revogada.

196 Cf. F. Pastori, Comodato, cit., p. 690. Segundo este último autor, nos períodos pós-
-clássico e justinianeu, ocorre uma fusão dos critérios da culpa e da custodia, passando a res-
ponsabilidade do comodatário a observar uma exacta ou exactissima diligentia custodiendae 
rei, segundo Inst. 3, 14, 2, e Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, o que demonstraria a interpolação 
deste último.

197 P. Zannini, op. cit., p. 34.
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do Direito Romano, e de se firmar uma única tendência subjetiva da respon-
sabilidade no direito justinianeu, o exame crítico-exegético das fontes romanas 
desmascara talvez o óbvio.

Por um lado, que a figura da diligentia exactissima in custodiendo, mesmo 
que o desejo fosse formá-la no critério da diligentia, não passa da figura da 
custodia, e, por outro lado, a presença da custodia enquanto figura autôno-
ma de responsabilidade nas fontes não pode levar ao tortuoso raciocínio de 
Franco Pastori198 de que na teoria a regra é a culpa, mas na prática sempre 
imperou a custodia.

3.3. Apontamentos finais sobre as vantagens de uma responsabilidade por 
“custodia”

Otto Lenel199 apresenta certo cepticismo quanto à possibilidade de um 
julgador poder analisar uma caso concreto por meio dos ditames da boa-fé – 
«nach Treu und Glaube» – e se afastando, assim, do direito escrito e vigente, 
do próprio ius civile.

Esta preocupação transparece em sua breve análise sobre a estrutura for-
mular do comodato: o julgamento baseado na boa-fé, por meio da actio in 
ius, pelo qual o iudex estaria autorizado a sair de um parâmetro estritamente 
objetivo, pode talvez configurar um “mau caminho” a se seguir, pois se pode 
deixar de aplicar o direito vigente em troca dos ditames da boa-fé.

Franz Haymann200 aponta que, embora a responsabilidade por custodia, 
pela literalidade de Gai. 3, 203-206, recaia somente sobre o furto, pode-se 
considerar que o comodatário responderá por qualquer subtração da coisa 
realizada por terceiro, não importando quais seriam as circunstâncias. Esta 
responsabilidade apresentaria uma característica especial: a capacidade de 
determinar com limites exatos – ou pelo menos com maior precisão – a res-
ponsabilidade do comodatário, o que talvez não possa ser atingido pelo fluido 
critério da culpa.

Além disso, e por conseqüência deste maior rigor na determinação da res-
ponsabilidade por custodia, Mario Talamanca201 também assinala que a am-
pliação do âmbito de cabimento deste critério de responsabilidade apenas 
se daria ao final do período clássico, e talvez justamente por um choque do 
critério subjetivo da culpa.

Certo, por fim, que ao se definir a custodia como um critério autônomo 
de responsabilidade, os seus limites podem ser facilmente traçados, podendo 

198 F. Pastori, Il commodato, cit., p. 261-273.
199 O. Lenel, op. cit., p. 253 (= § 98).
200 F. Haymann, op. cit., p. 168-169. 
201 M. Talamanca, op. cit., p. 562. Embora Mario Talamanca considere a existência de 

um risco nesta extensão da responsabilidade por custodia a todo tipo de dano – inclusive pela 
exatidão de sua aplicação à fattispecie –, parece nítida a preocupação do autor em contrapor o 
critério não tão seguro da culpa à exatidão cabalística da custodia.
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ser aplicada, com uma incrível facilidade, desde contratos mais simples até às 
maiores invenções do comércio202: é “o preto no branco”, ou o devedor respon-
de em determinadas hipóteses por custodia, ou simplesmente não responde. 

Resta-nos, agora, mas de igual ou maior importância, realizar as exegeses 
dos principais textos referentes à responsabilidade por custodia do comoda-
tário, principalmente quanto à possibilidade desta ter ou não sobrevivido ao 
impacto da culpa no período justinianeu.

4. Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, e o estranho critério da «exactissima diligentia 
custodiendae rei»203

4.1. Exegese das Fontes Romanas

Quanto à responsabilidade do comodatário no período justinianeu, é im-
possível deixar de analisar um texto atribuído a Gaio, que trata da misterio-
sa«exactissima diligentia custodiendae rei»204:

202 V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., p. 80-82. 
203 Sobre a exegese de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, cf., entre outros: V. Arangio-Ruiz, 

Responsabilità, cit., p. 62-82; G. Cicogna, Ancora sull’uso nel comodato, in BIDR, XIX (1907), 
pp. 235-254; C. Ferrini, op. cit., p. 153-161; C.M. Tardivo, op. cit., p. 82-91; F. Haymann, op. 
cit., p. 202-204; H.G. Heumann – E. Seckel, op. cit., p. 112-113, 116-117; P. Krückmann, op. 
cit., p. 1-56 (= §§ 1-12); W. Kunkel, op. cit., p. 271-274, 286; G. I. Luzzatto, Caso fortuito, 
cit., p. 111-131; J.B. Mercado, La responsabilidad del comodatario en el derecho romano, 
in Revista Electrónica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, IX (2007), 
pp. 1-23; H.H. Pflüger, op. cit., p. 121-138 (= § 1); V. Polácek, Comodato e furto: spunti 
d’interpretazione dialettica, in Labeo, XIX (1973), pp. 161-184; e G. Scherillo, Comodato, 
in ED, VII (1960), pp. 989-990.

W. Kunkel, op. cit., p. 271, já havia deixado claro ser impossível desenvolver o argumento 
deste texto sem que se leve em consideração outros dois – Gai. 9 ad ed. provinc., D. 13, 6, 18 
pr., e Inst. 3, 14, 2 – que serão a seguir, no transcorrer na exposição, também analisados.

204 Observações quanto à tradução de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4: Existe claramente uma 
definição, na primeiras linhas do texto, de mutuário («ille quidem qui mutuum accepit», ou seja, 
“aquele que certamente recebeu um mútuo” ) e de comodatário («is […] qui utendum accepit», 
isto é, “aquele que recebeu o uso da coisa”).

Deve-se ainda observar, quanto ao texto latino, que ao se referir à responsabilidade do 
mutuário, enuncia-se que este responde se a coisa emprestada venha a perecer por um casus. 
Uma vez que se transfere a propriedade da coisa ao mutuário – e este se torna proprietário, 
devendo devolver coisa do mesmo gênero, quantidade e espécie –, a ele se aplica a regra res perit 
domino. Assim, os prejuízos advindos à coisa emprestada tanto por caso fortuito, como por força 
maior, serão de sua inteira responsabilidade, e a palavra casus significa um conceito genérico 
que englobaria tanto o caso fortuito, como a força maior, e não apenas o primeiro, e, logo, sua 
tradução correta seria “acaso” (o mutuário responde por qualquer dano à coisa emprestada). 
Mas, para se referir à responsabilidade do comodatário, usou-se a expressão maiore casu, que 
não pode deter a mesma anatomia e sentido que casus. Esta oposição entre mútuo e comodato 
possivelmente data do período clássico, o que demonstra que estes juristas já entenderiam a 
diferença entre tais eventos.

Ademais, por se tratar um critério técnico de responsabilidade, bem como constituir a ques-
tão chave do texto para a análise da responsabilidade do comodatário, prefere-se não traduzir a 
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Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4: Et ille quidem qui mutuum accepit, si quolibet casu 
quod accepit amiserit, nihilo minus obligatus permanet: is vero qui utendum ac-
cepit, si maiore casu, cui humana infirmitas resistere non potest, veluti incendio 
ruina naufragio, rem quam accepit amiserit, securus est. alias tamen exactissimam 
diligentiam custodiendae rei praestare compellitur, nec sufficit ei eandem diligen-
tiam adhibere, quam suis rebus adhibet si alius diligentior custodire poterit. sed 
et in maioribus casibus, si culpa eius interveniat, tenetur, veluti si quasi amicos 
ad cenam invitaturus argentum, quod in eam rem utendum acceperit, peregre 
proficiscens secum portare voluerit et id aut naufragio aut praedonum hostiumve 
incursu amiserit.
E se o mutuário por qualquer acaso perder o que recebeu, não fica [por este] me-
nos obrigado, mas certamente o comodatário fica isento de responsabilidade, se 
perder aquilo que recebeu por força maior, evento este que a fraqueza humana não 
pode resistir, como, por exemplo, no caso do incêndio, da ruína ou do naufrágio. 
Em outras palavras, [o comodatário] deve responder pela exactissimam diligentiam 
custodiendae rei, já que não basta que ele preste a mesma diligência que tem com 
seus próprios bens, caso possa custodiar a coisa emprestada com maior diligência. 
Mas, se o comodatário intervier com culpa, mesmo nas hipóteses de força maior, 
será responsável, como, por exemplo, se da mesma forma que convidou amigos 
para um jantar, recebeu para usar neste uma baixela de prata, e, querendo a levar 
em viagem ao exterior, esta se tivesse perdido em um naufrágio, em um assalto de 
bandidos ou em um ataque de inimigos.

Para Giuseppe Ignazio Luzzatto205, a exactissima diligentia custodiendae rei 
é considerada uma síntese da passagem da responsabilidade objetiva clássica 
do comodatário para a subjetiva. Os autores são concordes que este texto deve 
ser interpretado com outro de Gaio206:

expressão «exactissima diligentia custodiendae rei». Trata-se da necessidade de determinar se 
este critério seria de responsabilidade objetiva, ou de responsabilidade subjetiva. 

205 G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 112. Segundo Giuseppe Ignazio Luzzatto, pode-
-se tranquilamente afirmar que Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 5-15, correspondem ao tratamento 
original dado por Ulpiano, enquanto que Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 2-4, foram objeto de 
interpolações. Assim, o regime da responsabilidade do comodatário, no período justinianeu, 
encontrar-se-ia, além de em Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, nos excertos alterados de Ulpiano. 
Para Giuseppe Ignazio Luzzatto, seria a prova da responsabilidade subjetiva do comodatário 
no período justinianeu. 

206 Cf. G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 117-118, e C.M. Tardivo, op. cit., p. 86-
88. Segundo Giuseppe Ignazio Luzzatto, uma possível incongruência quanto à sistematização 
dos graus de responsabilidade pelos juristas bizantinos, poderia ser argüida neste texto, já que 
Inst. 3, 14, 2, fala em «diligentia exacta», enquanto que Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, fala de 
«diligentia exactissima». Esta diferença terminológica pode ser mais uma vez resolvida pela 
diferente elaboração da Res Cottidianae por parte dos compiladores das Iustiniani Institutiones 
e daqueles dos Digesta. Na redação mais antiga de Inst. 3, 14, 2, a responsabilidade contratual 
não havia ainda encontrado critérios seguros, o que poderia responder a esta diferença. Mas 
também não se deve esquecer que talvez se tratar de um erro dos amanuenses, uma vez que 
alguns manuscritos falavam em exactissimam e não exactmam. Porém, de qualquer modo, faz-se 
referência a um critério abstrato de responsabilidade baseado na regra da utilitas.
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Inst. 3, 14, 2: Item is cui res aliqua utenda datur, id est commodatur, re obligatur 
et tenetur commodati actione. sed is ab eo qui mutuum accepit longe distat: nam-
que non ita res datur, ut eius fiat, et ob id de ea re ipsa restituenda tenetur. et is 
quidem qui mutuum accepit, si quolibet fortuito casu quod accepit amiserit, veluti 
incendio ruina naufragio aut latronum hostiumve incursu, nihilo minus obligatus 
permanet. at is qui utendum accepit sane quidem exactam diligentiam custodiendae 
rei praestare iubetur nec sufficit ei tantam diligentiam adhibuisse, quantam suis 
rebus adhibere solitus est, si modo alius diligentior poterit eam rem custodire: sed 
propter maiorem vim maioresve casus non tenetur, si modo non huius culpa is casus 
intervenerit: alioquin si id quod tibi commodatum est peregre ferre tecum malue-
ris et vel incursu hostium praedonumve vel naufragio amiseris, dubium non est, 
quin de restituenda ea re tenearis. commodata autem res tunc proprie intellegitur, 
si nulla mercede accepta vel constituta res tibi utenda data est. alioquin mercede 
interveniente locatus tibi usus rei videtur: gratuitum enim debet esse commodatum.
O comodatário, que recebe uma coisa para dela se servir, fica obrigado pela tradição 
e responde pela ação de comodato. Ele difere muito do mutuário, pois, quando 
recebe a coisa, não se torna dono, e deve restituir a mesma coisa que recebeu. 
[Ao contrário,] O mutuário que perde a coisa por um caso fortuito, como, por 
exemplo, por incêndio, ruína, naufrágio, ataque de ladrões ou de inimigos, conti-
nua, da mesma forma, obrigado. Já o comodatário, ainda que deva responder por 
exactam diligenitam custodiendae rei (não bastando a mesma diligência que tem 
com suas coisas, se outra pessoa mais cuidadosa poderia ter evitado a perda), não 
responde por fortuito ou força maior ocorridos sem sua culpa. Porém, se levares 
em viagem a coisa que te foi entregue em comodato, e a perderes, seja em um 
ataque de inimigos ou de ladrões, seja em um naufrágio, ficas obrigado a restituí-la. 
O comodato existe tecnicamente quando se recebe uma coisa para dela se utilizar 
sem remuneração alguma; se esta houver, existe locação do uso da coisa, já que o 
comodato deve ser gratuito.

Ambos estes textos, que se diferenciam pouquíssimo entre si, são extraídos 
de um mesmo trecho das Res Cottidianae (Libri Aureorum)207, como se fossem 
uma leitura paralela. Tanto nas Institutiones como nos Digesta, o fragmento 
vem citado em conexão com o tratamento sobre as «Obligationes quae re con-
trahuntur» (Gai. 3, 90-91).

No início de dos textos faz-se uma alusão a um rol no qual se incluem o 
comodato, o depósito e o penhor: contratos que não eram considerados reais 
na época de Gaio, e apenas tutelados sobre o prisma do ius honorarium. Logo, 

207 Segundo V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., p. 63, a última utilização das Gai Insti-
tutiones ocorreu nas Iustiniani Institutiones, redigidas sob a presidência de Triboniano, e com 
a participação de Doroteo e Teófilo. Mas, entre as Instituições clássicas gaianas e imperiais 
justinianéias, respectivamente, o ponto de partida e o ponto de chegada, a mediação – a traves-
sia, a ligação – é feita pelas Res Cottidianae [= Assuntos do Dia-a-dia], ou Libri Aureorum [= 
Livros Dourados], larga parte da qual, especialmente em matéria de obrigações, é reproduzida 
nos Digesta e nas próprias Iustiniani Institutiones, e que constituiu uma fonte pós-clássica e 
pré-justinianéia, conduzida sobre o texto das Gai Institutiones.
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quanto a este tratamento é impossível que os dois textos sejam originais de 
Gaio. E, ao se considerar que Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, apresenta uma 
série de interpolações, tanto formais como substanciais, é certo que grande 
parte deste seja obra ou dos juristas pós-clássicos, dos quais foi fruto a nova 
elaboração das Res Cottidianae, ou dos compiladores justinianeus208.

Desconfia-se que os escritores justinianeus teriam diante dos olhos esta 
nova elaboração pós-clássica, que teria sido conservada, salva pequenas al-
terações, tanto nas Iustiniani Institutiones como nos Digesta. Ademais, os 
juristas pós-clássicos não teriam feito esta nova elaboração do texto das Gai 
Institutiones, por este ter ficado intacto no manuscrito veronense, mas sim 
que este teria uma segunda versão, muita próxima da primeira, feita pelo 
próprio Gaio209.

Giuseppe Ignazio Luzzatto210 propõe, para esclarecer o texto, dois proble-
mas centrais, visando a determinar o que em Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, 
seria clássico, pós-clássico e justinianeu.

O primeiro é que se deve considerar que ambos os textos – Inst. 3, 14, 2, e 
D. 44, 7, 1, 4 – sofreram uma nova elaboração pós-clássica, tanto formal, como 
substancial, ou seja, mesmo se excluído que os compiladores justinianeuss 
teriam tido contato com o texto original de Gaio quanto ào tratamento das 
«Obligationes quae res contrahuntur», é possível perceber nos dois textos o 
original clássico que os compiladores posteriores mantiveram211.

O segundo problema consiste em determinar o contrário até onde for pos-
sível, ou seja, o quanto dos textos foi obra pós-clássica e o quanto seria de 
caráter justinianeu212.

O fato é que em ambos os textos, quanto ao conteúdo, são iguais, uma vez 
que se respeitou a mesma antítese entre mútuo e comodato e com o mesmo 
relevo da utilitas contrahentium, a partir do que poderia se determinar ser 
talvez pós-clássico o desenvolvimento desta regra a partir da oposição destes 

208 G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 117-120, e C.M. Tardivo, op. cit., p. 86-88. 
Tem-se reconhecido nas Res Cottidianae uma nova elaboração pós-clássica, que seria incorpo-
rada quase totalmente, salvo qualquer modificação ou inserção realizada pelos compiladores 
de Justiniano.

209 Cf. G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 120-121. Além disso, Giuseppe Ignazio Lu-
zzatto também desconfia que os compiladores das Iustiniani Institutiones teriam tido contato 
com uma alteração mais difusa, enquanto que os dos Digesta a um epitome, ou sinópse, o 
que parece ser confirmado em um paralelo realizado entre ambos os textos, onde o texto das 
Iustiniani Institutiones é notadamente mais longo e mais seguro, no sentido de conter mais 
expressões de origem gaiana.

210 Ivi, p. 120-121, e C.M. Tardivo, op. cit., p. 86-88.
211 Ivi, p. 121, e C.M. Tardivo, Ivi, p. 86-88. O problema é justamente saber se os compila-

dores criaram um diverso tratamento, ou mantiveram algum espaço para o modelo original das 
Gai Institutiones. É o caso de ambos os fragmentos, nas Iustiniani Institutioni e nos Digesta, 
onde se traçou um paralelo exato entre a responsabilidade no comodato (empréstimo de uso) 
e no mútuo (empréstimo de consumo).

212 G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 121, o qual acredita ser extremamente radical 
considerar que todas as alterações dos textos sejam de origem tão somente pós-clássica.
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dois contratos213.
Entretanto, a perfeição destas oposições são traços marcadamente gaianos, 

o que demonstra uma ausência desta nova elaboração pós-clássica. É, aliás, 
muito provável que os juristas pós-clássicos tenham, por exemplo, aceito o 
modelo gaiano de oposição entre o depósito e o comodato, afirmando a res-
ponsabilidade por custodia deste e por dolus daquele214.

Os juristas pós-clássicos teriam retirado o texto da própria sedes materiae 
e transportado para o tratamento das «Obligationes quae re contrahuntur»215.

De qualquer modo, a oposição entre comodato e mútuo parece segura-
mente clássica216.

Mais delicado é separar o segundo problema, isto é, sabendo-se qual seria 
a parte clássica dos textos, determinar qual ou quais seriam as modificações 
pós-clássicas e quando se teriam as interpolações realizadas por obra dos com-
piladores de Justiniano, ou, pelo menos, determinar a qual época pertence as 
modificações pós-clássicas e qual seria o estágio de evolução destas no contexto 
da responsabilidade contratual217.

Entretanto, no estado em que os dois textos se apresentam nos dias atuais – 

213 G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 122, e C.M. Tardivo, op. cit., p. 86-88.
214 Cf. ibidem.
215 G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 122. Teriam os compiladores justinianeus, quando 

receberam o texto gaiano que traçava as diferenças entre o comodato e o depósito, em nome da 
definição e da sistematização, atribuído diferentes pressupostos à responsabilidade, tanto que 
inseriam o comodato no conjunto de contratos reais. E, assim, teriam, segundo Giuseppe Ig-
nazio Luzzatto, que igualmente difundir a responsabilidade subjetiva com seus devidos limites, 
e, logo, os excertos em que a custodia aparece substituída pelas diversas figuras da diligentia, 
como também o trecho que trata do casus maior, não poderia ser clássica.

V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., p. 72-73, considera que, pela menção a este conjunto 
de contratos reais, Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, não poderia ser um texto propriamente de Gaio. 
Este fez parte do tratamento das «Obligationes quae re contrahuntur», ou seja, dos contratos 
reais, que deveria corresponder a uma outra de mesmo argumento, contida em Gai. 3, 90-91. 
Mas em Gai. 3, 90-91, o tratamento somente se desenvolve ao redor do mútuo e do pagamento 
indevido, enquanto em Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, pretensamente retirado das Res Cotidianae, 
trata das categorias do mútuo, do comodato, do depósito e do penhor. Estes três últimos con-
tratos foram excluídos do tratamento conferido pelas Gai Institutiones, uma vez que a obligatio 
romana, bem como o contractus, eram compreendidos como uma categoria própria do ius civile, 
o qual, por sua vez, excluía estes três últimos, por serem criações pretorianas. Por isso, pode-se 
sustentar que não somente a parte que se refere à responsabilidade contratual no parágrafo em 
análise, mas inclusive todo o bloco de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, teria sido inserido por compi-
ladores pós-clássicos da Res Cotidianae. Estes juristas pós-clássicos poderiam ou ter inventado 
completamente o texto, ou se valeram de materiais oferecidos pelas Gai Institutiones. Mas o 
relevo que o texto confere à responsabilidade do comodatário e do depositário faz pensar que 
estes juristas teriam sido atraídos pelas palavras de Gai. 3, 204-207, e, não podendo os escrever 
como eram, refrasearam-os para o seu tempo. De qualquer forma, não restam dúvidam de que 
os juristas que realizaram a paráfrase tinham sobre os olhos a expressão de Gaio «custodiam 
praestare», como se pode constatar na confrontação da frase «exactissimam diligentiam custo-
diendae rei praestare compellitur» com «necesse habet custodiam praestare», de Gai. 3, 206.

216 Deve-se lembra-se do tratamento adotado por Gai. 3, 206-207.
217 Cf. G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 123.
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o das Iustiniani Institutiones e dos Digesta – demonstra que, por traz destes, 
operou-se uma ampla evolução, que poderia levar uma alteração substancial 
até mesmo no período justinianeu218.

Giuseppe Ignazio Luzzatto socorre-se do desenvolvimento que a “teoria 
da culpa-casus” fornece219.

Constata-se facilmente que em PS. 2, 4, 3, e Modest., Coll. 10, 2, 1 e 4, 
somente se menciona a palavra culpa sem distinguir qualquer grau desta, isto 
é, concebida como mera atitude subjetiva que corresponde, no outro lado, ao 
casus, na época também sem distinção de graus220.

Desta evolução resulta, com quase certeza, que a gradação da responsabi-
lidade subjetiva, segundo um modelo abstratamente pré-determinado, e que 
encontra expressão nos diversos graus de diligentia da compilação justinianéia, 
era estranha às fontes pós-clássicas do séculos IV e V, que somente conheciam 
a passagem de uma responsabilidade objetiva para a subjetiva de forma ge-
nérica e abstrata221.

Além disso, levando-se em conta que estes dois textos de Gaio, presentes 
no Corpus Iuris Civilis, foram objeto de uma «doppia stratificazione» [= du-
pla estratificação], pós-clássica e justinianéia, e que a culpa pós-clássica seria 
transformada nos diversos graus da diligentia justinianéia, parece que se tem 
um resultado, ao menos, altamente provável. Assim, a diligentia, segundo a 
regra da utilitas, somente é desenvolvida em época justinianéia, ou, com maior 
precisão, pouquíssimo tempo antes da compilação de Justiniano222.

Se esta linha de raciocínio e de desenvolvimento da própria responsabilida-
de civil romana for verdadeira, a tentativa de separar o que seria pós-clássico 
do que seria justinianeu seria encontrado no próprio conteúdo dos textos em 
exame.

Nestes fragmentos não se encontra uma culpa pura e simples, mas sim uma 
graduação da responsabilidade pseudo-subjetiva, que se apóia na teoria da 
utilitas e se afasta somente pela força maior, que é o limite a diligentia exactis-
sima: os textos em questão pressupõem, por esta linha de raciocínio, que todo 

218 Ivi, p. 124.
219 Cf. ivi, p. 124-125.
220 Ivi, p. 125.
221 Cf. ibidem. E, assim, a compilação romano-germânica, enquanto referente ao textos do 

C. Th. 2, 31, 1, e das PS. 2, 4, 3, e à contraposição culpa-casus, não vai além disto, sendo que 
a diligentia, em todas as suas graduações, seria estranha ao desenvolvimento ocidental, e não 
poderia ser extraída do período pós-clássico romano.

222 Cf. G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 126. Também W. Kunkel, op. cit., p. 271, 
acredita na origem genérica da diligentia, ou seja, sem graduações. O testemunho de que a 
diligentia aparece em um contexto pós-clássico já estaria em PS. 2, 4, 3:«Servus vel equus in 
aliam causam commodati si a latronibus vel in bello occisi sunt, actio commodati datur; custodia 
enim et diligentia rei commodatae praestanda est» [= O escravo ou o cavalo mortos por ladrões 
ou na guerra, se por qualquer outra causa foram entregues em comodato, dá-se lugar à actio 
commodati (directa): na realidade (o comodatário) há de responder tanto por custódia como 
por diligência.]. Texto em latim de J. Baviera, FIRA II.
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o iter da responsabilidade subjetiva foi realizado, e que já nos encontraríamos 
diante da famigerada graduação da diligentia223.

E, assim, ao se voltar a análise para o texto de Gaio contido nas Res Cotti-
dianae, inserido em Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, e Inst. 3, 14, 2, percebe-se 
que, além do fato deste último ser mais extenso em quase todas as partes, a 
graduação da diligentia e a contraposição entre casus maior e casus minor são 
menos difundidas – e, provavelmente, seguras – no segundo que no primeiro. 

Desta forma, o texto Inst. 3, 14, 2, ainda respeita a evolução para a gra-
duação da diligentia e do casus, e, pelo contrário, o texto de Gai. 2 aureor., 
D. 44, 7, 1, 4, representa a sistematização decisiva e final dos compiladores 
justinianeus, no tempo em que este foi finalizado224.

E uma livre e nova elaboração, ou resumo, teria ocorrido em época diversa, 
ou seja, enquanto o texto das Iustiniani Institutiones teria sofrido uma nova 
elaboração um pouco anterior, os compiladores dos Digesta teriam diante de 
si a cópia resumida, que representaria uma mais precisa sistematização da res-
ponsabilidade contratual e da teoria do caso fortuito, tendo em mente os últi-
mos estágios da evolução da responsabilidade subjetiva dos juristas orientais225.

Portanto, segundo Giuseppe Ignazio Luzzatto226, poderia-se supor em Gai. 
2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, e em Inst. 3, 14, 2, uma tríplice estratificação.

A mais antiga seria um exemplar clássico, que teria sido alterado pelo pró-
prio Gaio, e no qual existia uma correspondência entre a responsabilidade por 
custodia e a casuística concreta por determinados eventos.

Uma elaboração pós-clássica menos recente, mas mesmo assim bastante 
próxima da compilação final de Justiniano, cujos indícios são claros em Inst. 3, 
14, 2, uma vez que nesta está presente uma responsabilidade subjetiva baseada 
na culpa, da qual, ainda com incertezas, podem-se vislumbrar diversos graus, 
o que corresponde à teoria do casus [= “acaso”], que já tenderia a graduar, 
mas sem o ter ainda feito.

E a terceira estratificação, já próxima ou contemporânea a compilação justi-
nianéia, fortemente presente em Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, onde a diligentia 
já aparece nitidamente graduada conforme o esquema abstrato da regra da 
utilitas, e já se distingue entre casus maior [= força maior] e casus minor [= 
caso fortuito], sendo este imputado implicitamente ao comodatário227.

223 Cf. G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 126. Desta forma, supõe-se que alteração 
pós-clássica tenha ocorrido em época extremamente próxima da compilação justinianéia.

224 Cf. ivi, p. 127. Confirma-se, assim, a opinião de V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., 
p. 62-82, segundo a qual a nova elaboração das Res Cottidianae teria ocorrido em época tardia, 
muito próxima da compilação justinianéia. 

225 G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 128.
226 Ivi, p. 128. Para Giuseppe Ignazio Luzzatto o relevo destes textos, assumindo esta hi-

pótese de trabalho como verdadeira, ou, ao menos, altamente provável, está em demonstrar as 
fases da evolução da própria responsabilidade contratual com base em uma valorização subjetiva 
e em uma teoria do caso fortuito.

227 Assim, segundo G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 128-129, as modificações – e a 
evolução – destes dois textos é extremamente tardia e muito próxima da compilação justinianéia. 
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Giuseppe Ignazio Luzzatto228 acredita que, embora a distinção entre caso 
fortuito e força maior, conduza, pela exactissima diligentia custodiendae rei, à 
imputação ao comodatário de determinados eventos, isto não significaria um 
retorno à responsabilidade por custodia do devedor, mas apenas uma “sofisti-
cação” da responsabilidade subjetiva através do critério da utilitas229.

Vincenzo Arangio-Ruiz230 também entende que na frase «exactissima dili-
gentia custodiendae rei» o conceito clássico de custodia aparece absorvido e 
transformado de critério objetivo para critério subjetivo de responsabilidade, 
além de ser uma frase gramaticalmente incorreta, pois deveria ter sido escrito 
«diligentia in custodienda re» ao invés de «diligentia custodiendae rei», não 
podendo, assim, ter sido escrita por um clássico: o que seria confirmado por 
um outro texto de Gaio.

Em Gai. 9 ad ed. provinc., D. 13, 6, 18 pr., o tema da responsabilidade do 
comodatário seria mais uma vez retomado, mas mesmo este teria sido ampla-
mente retocado, e não se sabe se por juristas pós-clássicos ou justinianeus. 
Neste, com maior chance, a custodia estaria no texto original e foi substituída 
por «talis diligentia», que, conjuntamente com «diligentissimus pater familias», 
constituem interpolações231.

Segundo G. I. Luzzatto somente quando é levada ao extremo a graduação da diligentia, com a 
criação da diligentia exactissima que se imputa ao comodatário, que aparece em ambos os textos 
a oposição entre um «casus minor cui resisti no potest» e um implícito casus minor. Nas demais 
partes, em que se fundamenta uma responsabilidade diversa, a palavra casus aparece pura e 
simplesmente, sem se ter uma expressão a esta equivalente. Deste modo, se, por um lado, a 
criação da teoria do caso fortuito seria pós-clássica, esta evolução terminaria com a interpretação 
dos autores bizantinos que traçam expressamente a distinção entre casus maior e minor. Apenas 
neste momento da evolução da responsabilidade se imputaria ao comodatário a diligentia exac-
tissima – uma típica figura de responsabilidade justinianéia – com base na distinção entre casus 
minor e maior, correspondentes, respectivamente, às diligências ordinária e extraordinária.

F. Haymann, op. cit., p. 202-203, acredita que existem, no mínimo, quatro interpolações, em 
Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4: «maiore», «cui humana infirmitas resistere non potest», «Alias tamen 
exactissimam diligentiam custodiendae rei praestare compellitur nec sufficit ei eadem diligentiam 
adhibere quam suis rebus adhibet, si alius diligentior custodire poterit», e «et in maioribus casi-
bus». Ademais, em sua opinião, a frase «Alias tamen […] custodire poterit» não quer significar 
a intensificação da responsabilidade culposa pelo casus minor, mas sim a falta – «Alias» – de 
um «anerkannten Exkulpationsgrunds» [= reconhecido motivo de não-responsabilização]. Este 
motivo de não-responsabilização seria a possibilidade do comodatário de demonstrar o efetivo 
emprego da diligentia exactissima em uma espécie de política de compensação de danos. Em 
outros termos, a imputação de determinados eventos fortuitos ao comodatário somente seguiria 
uma linha de política legislativa, mas sem que se estruturasse como responsabilidade objetiva, 
embora lembrasse a custodia. Também quanto à “caça às interpolações”, cf. P.H. Pflüger, 
op. cit., p. 132, (=§ 1)

228 G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 129.
229 No mesmo sentido, W. Kunkel, op. cit., p. 271-274, afirma que ao se utilizar a palavra 

custodia, em «exactissima diligentia custodiendoe rei», tratar-se-ia, na realidade, de uma uti-
lização bastante superficial, pois, pelo seu conteúdo, conclui-se que se trataria de uma figura 
total e absolutamente não-clássica. Em Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, narrar-se-ia uma longa 
repartição de riscos baseados na diligentia.

230 V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., p. 73.
231 Ibidem.
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Gai. 9 ad ed. provinc., D. 13, 6, 18 pr.: In rebus commodatis talis diligentia pra-
estanda est, qualem quisque diligentissimus pater familias suis rebus adhibet, ita 
ut tantum eos casus non praestet, quibus resisti non possit, veluti mortes servorum 
quae sine dolo et culpa eius accidunt, latronum hostiumve incursus, piratarum 
insidias, naufragium, incendium, fugas servorum qui custodiri non solent. quod 
autem de latronibus et piratis et naufragio diximus, ita scilicet accipiemus, si in 
hoc commodata sit alicui res, ut eam rem peregre secum ferat: alioquin si cui ideo 
argentum commodaverim, quod is amicos ad cenam invitaturum se diceret, et id 
peregre secum portaverit, sine ulla dubitatione etiam piratarum et latronum et nau-
fragii casum praestare debet. haec ita, si dumtaxat accipientis gratia commodata 
sit res, at si utriusque, veluti si communem amicum ad cenam invitaverimus tuque 
eius rei curam suscepisses et ego tibi argentum commodaverim, scriptum quidem 
apud quosdam invenio, quasi dolum tantum praestare debeas: sed videndum est, 
ne et culpa praestanda sit, ut ita culpae fiat aestimatio, sicut in rebus pignori datis 
et dotalibus aestimari solet.
Sobre as coisas entregues em comodato, deve-se prestar igual diligência àquela 
que um diligentissimus pater familias dispensa a suas coisas, de forma que não 
somente se responde por aqueles acidentes que não se podem resistir, como, por 
exemplo, a morte dos escravos, que sobrevêm sem seu dolo ou culpa, os rompantes 
dos ladrões e dos inimigos, os saques dos piratas, um naufrágio, um incêndio e a 
fuga dos escravos, que não podem ser custodiados. Mas o que temos dito a respei-
to dos ladrões, dos piratas, e do naufrágio, o entendemos desta forma, se a coisa 
tivesse sido dada para que alguém a levasse consigo em viagem. Por outro lado, se 
eu tivesse dado em comodato um jogo de prata, porque ele [o comodatário] me 
disse que iria convidar alguns amigos para a ceia, mas leva o jogo para uma viagem, 
sem dúvida que [o comodatário] deve responder pelos ladrões, pelos piratas e pelo 
naufrágio. Em outras palavras, a coisa somente foi dada em comodato por causa 
daquele que a recebe, como, por exemplo, se tivéssemos convidado um amigo em 
comum para jantar, e você se encarregou disso, e eu te dei em comodato um jogo 
de prata, certamente você somente responderá pelo dolo; porém também deverá 
se analisar se não deve responder pela culpa, de modo que exista uma estimação 
da culpa, assim como se faz com as coisas dadas em penhor, ou em dote.

O texto traz as mesmas idéias que Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, no qual 
se examina a responsabilidade do comodatário232: Gai. 9 ad ed. provinc., D. 
13, 6, 18 pr.233, e Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, exigem, respectivamente, do 

232 Cf. V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., p. 74. No mesmo sentido, P. Krückmann, 
op. cit., p. 32.

233 Cf. V. Polácek, op. cit., p. 175 e 183, segundo o qual em Gai. 9 ad ed. provinc., D. 13, 6, 
18 pr., apresenta-se o mesmo pensamento de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, mas a segunda parte 
daquele apresenta um aspecto novo, ou seja, a diferença em se fazer um banquete feito pelo 
devedor apenas para seus amigos e uma festa comum para a qual seria convidado até mesmo 
o amigo financiador. Em ambos os casos, a discussão que se cria é sobre a responsabilidade do 
comodatário. E uma atenta leitura demonstra que Gaio não tem em mente um comodato de 
dinheiro ad pompam vel ostentationem, mas sim o dinheiro entregue in commodatum como 
meio material por meio do qual o banquete seria realizado. Em outras palavras, o comodatário 
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comodatário uma «diligentia diligentissimi patrisfamilias» ou uma «diligentia 
exacta (exactissima)»234.

Estas expressões, Segundo Julius Baron235, representam a possibilidade 
de compreender a custodia em sentido técnico. Os juristas romanos teriam 
entendido que esta diligência especial nada mais seria do que uma norma ob-
jetiva, cuja observância excede a pessoa do próprio indivíduo e compreende a 
responsabilidade tanto por conduta alheia, como por casus minor. Em outros 
termos, seria a custodia técnica.

Contardo Ferrini236 acredita ser descabida a pretensão, defendida por J. 
Baron, de que as expressões seriam corolário de uma responsabilidade ob-
jetiva: em Gai. 9 ad ed. provinc., D. 13, 6, 18 pr., por exemplo, este critério 
de responsabilidade é utilizado para distinguir a diligência exigida do como-
datário em um caso normal, onde o negócio gera benefício apenas para uma 
das partes, da diligentia quam suis, quando o negócio origina proveito para 
ambas as partes237.

não recebeu o objeto somente para o expor aos olhos do convidados (recebe, enfim, o dinheiro 
em comodato para comprar uma jogo de prata que será usado no banquete). E se distinguem 
duas hipóteses. Na primeira o comodatário iria dar um banquete em sua casa e na segunda pela 
qual o comodatário deveria ser convidado como amigo comum. Neste último caso, o comoda-
tário responde somente por dolus, o que Gaio não concorda.

234 C. Ferrini, op. cit., p. 153. Sobre a correlação destas expressões, cf. também P. Krü-
ckmann, op. cit., p. 33.

235 J. Baron, op. cit., p. 427, 429-430, 505-506 (= §§ 237 e 275). Ao contrário de Vincenzo 
Arangio-Ruiz e de Giuseppe Ignazio Luzzatto, C. Ferrini, op. cit., p. 153-164, acredita que 
a frase «diligentia diligentissimi patrisfamilias» é propriamente de Gaio (D. 13, 6, 18 pr.), da 
mesma forma que «diligentia exactissima” também pertence ao mesmo (Gai. 2 aureor., D. 44, 
7, 1, 4, e Inst. 3, 14, 2). A frase «diligentia exacta» encontra-se em Inst. 3, 14, 2, extraído das Res 
Cottidianae, e Julius Baron a considera equivalente à «diligentia exactissima» de Gai. 2 aureor., 
D. 44, 7, 1, 4 (o original seria «exacta diligentia» que teria sido substituída por outra expressão 
nos Digesta). W. Kunkel, op. cit., p. 271, julga impossível considerar o texto de Gai. 9 ad ed. 
provinc., D. 13, 6, 18 pr., como original.

236 C. Ferrini, op. cit., p. 154.
237 Cf. ivi, p. 155. O jurista teria se preocupado em dizer que não bastaria ao comodatário 

dispensar o mesmo cuidado que tem com as coisas próprias à coisa emprestada, uma vez que 
precisa existir a premissa para que com as coisas próprias se tenha o cuidado de um diligentíssimo 
paterfamilias. O terreno seria indubitavelmente da culpa e da diligentia, sendo que o superlativo, 
não para se referir a uma responsabilidade objetiva – a custodia no sentido técnico – mas para 
contrastar a presença de uma maior diligência. O mesmo raciocínio encontrar-se-ia em Gai. 2 
aureor., D. 44, 7, 1, 4, e em Inst. 3, 14, 2. Porém, o grande empecilho do raciocínio desenvolvido 
por Julius Baron, encontra-se, segundo Contardo Ferrini, em Gai. 5 ad ed. provinc., D. 4, 9, 5 
pr. Aqui o tintureiro e o alfaiate podem estar obrigados, por convenção ex locato, não somente 
pela falta ou defeituosa execução de seu trabalho, mas até mesmo por consequências derivadas 
do perecimento da coisa entregue. Para distinguir os sentidos da palavra custodia nas fontes 
romanas, deve-se atentar para as locuções utilizadas pelos juristas. Neste texto, Gaio escreve duas 
vezes «custodiae nomine teneri». Esta expressão não se encontra em nenhum outro fragmento 
de Gaio, nem nos demais escritores, e indica uma obrigação pela qual alguém é responsável pela 
diligência empregada com a coisa, ou mesmo nos casos que Julius Baron denomina de responsa-
bilidade objetiva. A frase que costuma apresentar esta utilidade é «custodiam praestare». Logo, 
Gaio somente pode ter se referido com a frase «custodiae nomine teneri» à diligente custodia.
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Vincenzo Arangio-Ruiz238 denomina Gai. 3, 205-207, como “genuíno”, e 
Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, como “falsificado”239.

E aqui se torna útil reforçar o argumento de que enquanto nas Gai Insti-
tutiones existe um sistema totalmente coerente, no qual a responsabilidade do 
furto feito por terceiro é claramente estabelecida, nos textos da compilação 
justinianéia – Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4 – existe uma contradição insanável 
entre a exactissima diligentia, posta como critério da responsabilidade do co-
modatário, e o dado de que este somente se liberta da responsabilidade pela 
vis maior240.

Entretanto, Vincenzo Arangio-Ruiz241 reconhece, ao contrário de Giuseppe 
Ignazio Luzzatto, que esta contradição explica-se pela intenção de não se re-
nunciar as consequências práticas que os clássicos conferiam à custodia, e ao 
fato de ter que se recorrer a uma espécie de «presunzione di negligenza» [= 
presunção de negligência] em todos os casos que não fossem de vis maior, o 
que, por sua vez, poderia denotar exatamente que o conceito de responsabi-
lidade objetiva repugnava a mentalidade bizantina.

A responsabilidade por custodia realmente vem transfigurada no critério 
subjetivo da exactissima diligentia custodiendae rei, mas acaba por ser «così un 
regime che praticamente no diversifica gran fatto dal ‘praestare custodiam’ di 
Gaio» [= um regime, assim, que praticamente não é tão diverso do custodiam 
praestare de Gaio]242.

Em sentido semelhante, Gaetano Scherillo243 sustenta que, nas fontes, em 
Inst. 3, 14, 2, em Gai. 9 ad ed. provinc., D. 13, 6, 18 pr., e em Gai. 2 aureor., 
D. 44, 7, 1, 4, que tratam diretamente do caso fortuito e da força maior, o 
comodatário é obrigado a observar a diligentia, ou melhor a diligentia custo-
diendae rei244.

Deve-se notar que falar em uma diligente custodia pode soar, por si, uma contradição. 
Une-se um critério característico da responsabilidade subjetivo, com outro que, dentre seus 
sentidos, denota a responsabilidade objetiva no Direito Romano.

238 V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., p. 73.
239 Uma teoria que começou a ser desenvolvida por H.G. Heumann – E. Seckel, op. cit., p. 

116-117. Já W. Kunkel, op. cit., p. 271, considera tanto Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, como Gai. 9 
ad ed. provinc., D. 13, 6, 18 pr., como falsificados, pois o Gaio “original” das Institutiones apenas 
fala da «custodia-Haftung des Entleihers» [= responsabilidade por custódia do comodatário].

240 Cf. V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., p. 78. 
241 Ivi, p. 79-80. Ainda existe um outro confronto a ser feito entre o texto indubitavelmente 

clássico de Gai. 3, 206, e o texto certamente bizantino de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4. No pri-
meiro, não se usa a expressão a casus maior, mas, no segundo, o comodatário somente encontra 
sua responsabilidade afastada quando se tem «casus maior cui resisti no potest», e, em seguida, 
o conceito é retomado, para advertir que mesmo «in maioribus casibus» a responsabilidade 
existirá, se existir uma violação prévia do contrato.

242 Cf. V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., p. 74, 78 e 80. Ele lembra que ao contrário 
do Direito Civil moderno, onde a responsabilidade objetiva se aplica às grandes necessidades 
do comércio, no Direito Romano a custodia se relacionava com as mais simples atividades do 
dia-a-dia, entre as quais, o comodato.

243 G. Scherillo, op. cit., p. 988.
244 Ivi, lembra que in sede materiae, Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 3-4, afirma que o comoda-
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Deste modo, a conclusão de que o comodatário responderia, no período 
clássico, por custodia e seria obra dos justinianeus a introdução da responsa-
bilidade por culpa ou pela diligentia parece soar agora um tanto equivocada 
e precipitada245.

Em primeiro lugar, pois os juristas, no período justinianeu, não eliminaram 
de todos os textos a menção da custodia, substituindo-a pela culpa, ou pela 
diligentia, mas apenas proclamaram a responsabilidade pela culpa em textos 
gerais e, às vezes, inseriram estes dois critérios de responsabilidade ao lado da 
custodia. É o caso de Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 6 e 14.

O pior é que a mudança não é tão brusca como parece: a exacta diligentia 
custodiendae rei, em Inst. 3, 14, 2, em Gai. 9 ad ed. provinc., D. 13, 6, 18 pr. e 
em Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, que apresenta como limite apenas a vis maior, 
não seria nada se não a custodia com um outro nome, apregoada em uma idéia 
subjetiva, que a vê como exacta diligentia custodiendae rei246.

Wolfgang Kunkel247 teve a perspicácia de sintetizar todas estas tendências, 
ou seja, se a exactissima diligentia custodiendae rei de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 
1, 4, seria uma forma de responsabilidade subjetiva, derivada da culpa, ou se 
somente foi fruto da sistematização justinianéia das regras clássicas, e sendo, 
neste último caso, reflexo da responsabilidade objetiva, que sorveu a custodia 
clássica.

Entretanto, também já se defendeu uma terceira posição sobre a exactis-
sima diligentia custodiendae rei: Paul Krückmann248 acredita que as palavras 
custodia e diligentia não são utilizadas em sentido diverso, uma vez que não 
existe custodia sem diligentia e tanto uma como a outra mantém alguma rela-

tário responde pela diligência com limite à força maior, e em Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 5, seria 
obrigado a uma custodia diligente. 

245 G. Scherillo, op. cit., p. 988.
246 Ivi, p. 989.
247 W. Kunkel, op. cit. (nota 15 supra), p. 286. Entretanto, fugiu-se de uma defesa em um 

ou outro sentido. Wolfgang Kunkel acaba por querer circundar a questão no “uso indevido” ou 
no “abuso” proposital dos limites estabelecidos do objeto emprestado, o que não oferece uma 
resposta clara para a exactissima diligentia custodiendae rei. No mesmo sentido, G. Cicogna, 
op. cit., p. 235-236, 245-247. Giovanni Cicogna acredita que se, por um lado, não há como 
negar que a visão predominante é que o objeto entregue em comodato deva servir a um esco-
po estritamente particular e rigorosamente determinado, por outro lado, a coisa entregue em 
comodato pode também ser utilizada em um uso mais ou menos amplo – que não deixa de ser 
determinado e preciso, uma vez que é previsto expressamente no contrato –, ou mesmo para 
um uso que resulta das circunstâncias da própria coisa e do caso concreto – o qual igualmente 
não deixa de ser preciso, pois da mesma forma pondera-se sobre a destinação para a qual a 
coisa foi entregue. Porém, a partir do momento em que se pode determinar o uso pelas cir-
cunstâncias que se apresentam, abre-se um caminho para que o comodato possa ser concluído 
sem mesmo uma declaração específica do uso. Neste caso, o comodatário deveria se utilizar da 
coisa conforme os ditames da boa-fé, sempre considerando a existência da presunção de um 
uso permitido pelo comodante. Parece que esta visão de Giovanni Cicogna soa desarrazoada, 
uma vez que o uso sempre é “determinado”, seja expressamente, seja pela natureza da coisa ou 
pelas circunstâncias negociais.

248 P. Krückmann, op. cit., p. 33.
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ção com a «Zuffalshaftung» [= responsabilidade pelo caso fortuito], pois ambas 
se afastam com a ocorrência da vis maior.

Trata-se de um raciocínio perigoso, que para Hermann Gottlieb Heumann 
e Emil Seckel249 deve ser evitado, pois mesmo se culpa, ou diligentia, possam, 
no período justinianeu, significar custodia, as duas primeiras podem ter gra-
duações, enquanto o mesmo não pode ocorrer com a esta, sendo este um sinal 
distintivo de interpolação. 

Embora atualmente tenha se defendido que a exactissima diligentia custo-
diendae rei seja apenas uma responsabilidade subjetiva250, deve-se notar que 
grande parte da doutrina, mesmo os que sustentam esta possibilidade, é unâ-
nime em afirmar que este critério de responsabilidade não se afasta muito da 
custodia251, justamente por se fundamentar em um sistema de presunções252.

4.2. Considerações finais e sobre Direito Civil Contemporâneo

Resta notar, brevemente, que o mesmo argumento do Direito Romano, 
também foi desenvolvido no Direito Civil moderno, especialmente por Agos-
tinho Alvim253.

A idéia da responsabilidade objetiva é “primitiva”, pois se foca no nexo 
causal, e se exclui a necessidade da prova da culpa: e, por este motivo, deve 
ficar adstrita aos seus “justos limites”. 

Mas os “sistemas de presunções da culpa” trazem um efeito inesperado (ou, 
a priori, não esperados) para o campo da responsabilidade civil254.

Ao se presumir que o devedor agiu culposamente porque teve uma má 
vigilância ou uma péssima escolha, acaba-se por se igualar a teoria da presun-
ção da culpa à teoria do risco. Entretanto, trata-se de uma equiparação que 
somente ocorre quando se tem uma praesumptio iuris et de iure, justamente 

249 H.G. Heumann – E. Seckel, op. cit., p. 112-113, 116-117.
250 O estudo mais atual sobre o tema sustenta ainda esta posição. Cf. J.B. Mercado, op. 

cit., p. 5. No mesmo sentido, M. Kaser, Das Römische Privatrecht II, cit., p. 254 (= § 258). 
251 G. Scherillo, op. cit., p. 989; V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., p. 74, 78 e 80; e 

inclusive F. Pastori, Il contratto, cit., p. 94.
252 Cf. V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., p. 74, 78 e 80.
253 A. Alvim, Da inexecução das obrigações e suas coneqüências5, São Paulo 1980. pp. 

244-245, 275-276 (= ns. 171 e 183). Ele entende que ainda vale a concepção de que a respon-
sabilidade subjetiva é a regra, e a objetiva a exceção. 

254 Ivi, p. 275 (= n. 183). A culpa presumida foi o caminho encontrado, atualmente, para 
que se atingisse a teoria do risco. No início, começou-se a tomar o fato como culpa, a fim de 
que o devedor fosse responsável mesmo naqueles casos em que a prova de sua responsabilidade 
fosse dificílima. Tratava-se de um artifício para encobrir o abandono da culpa como fundamento 
de responsabilidade. Percebendo que o fato carecia dos elementos da culpa, ou pelo menos de 
um deles (a imputabilidade), abriu-se mão da culpa como fundamento da responsabilidade, 
deixando para trás o disfarce da presunção da culpa em todo fato gerador de dano, e se abrindo 
caminho para o vocábulo mais adequado, vale dizer, “prescindiu-se”, não só “presumiu-se”, da 
culpa. Trata-se do famoso trompe l’oeil ou “conto do vigário”. Entretanto, a rigor não se deve 
falar de culpa, nem de presunção de culpa no campo da responsabilidade objetiva.
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quando não se pode ter a prova em sentido contrário.
A contrario sensu, se esta presunção for relativa, não se conduz à responsa-

bilidade objetiva, mas permanece-se no campo da doutrina subjetiva, ou seja, 
se for presunção absoluta aplicar-se-ia a teoria do risco (objetiva), mas se for 
relativa, aplica-se a doutrina da culpa255.

Entretanto, é justa a observação que a presunção de culpa não é teorica-
mente sinônimo de responsabilidade objetiva: mas, acaba por provocar um 
efeito, na prática, semelhante.

Em complemento a isto, o Direito Civil moderno acabou por fixar a res-
ponsabilidade do comodatário na “culpa levis in abstracto valorizada”256, algo 
semelhante ao critério justinianeu da exactissima diligentia custodiendae rei.

Pela culpa levis in absctracto, o comodatário deve ter a diligência de um 
bom pai de família, mas, segundo Franco Carresi, sem que se altere este pa-
râmetro, a diligência do comodatário deve ser “valorizada”, ou seja, o juiz deve 
tratar sua responsabilidade com menor ou maior “rigor”, para determinar a 
imputação do evento ao comodatário. 

Hermann Gottlieb Heumann e Emil Seckel257 ainda acreditam que a pala-
vra culpa pode significar um critério de responsabilidade subjetiva, mas, em 
outros casos, ela somente retoma o conteúdo da custodia clássica, isto é, nesta 
última hipótese, mudou-se o nome, mas não o conteúdo da responsabilidade.

Tratar-se-ia justamente da exactissima diligentia custodiendae rei de Gai. 
2 aureor., D. 44, 7, 1, 4258, bem como de Gai. 9 ad ed. provinc., D. 13, 6, 18 
pr., e Inst. 3, 14, 2.

Heinrich Hackfeld Pflüger259 afirma que este critério justinianeu de respon-
sabilidade do comodatário corresponde a uma idéia de “schuldigen custodia” 
[= “custódia culpável”], expressão cunhada pelo autor que, embora possa pare-
cer logicamente absurda em um primeiro momento, consegue se referir a uma 
conceito objetivo de responsabilidade com um adjetivo referente à responsa-
bilidade subjetiva. Uma idéia utilizada para articular a responsabilidade por 
custodia com as tendências pós-clássicas e justinianéias de responsabilidade260.

255 Ivi, p. 276 (= n. 183). Parece que mesmo na presunção relativa, quando a prova da não-
-culpa for praticamente impossível, praticamente volta-se a se tangenciar a responsabilidade 
objetiva.

256 F. Carresi, op. cit., p. 59-61. J. Aguiar Dias, op. cit., p. 26, prevê a culpa levissima. 
Esta, que imputa ao devedor pela menor falta possível, tangencia novamente a responsabilidade 
objetiva. O estranho é que José de Aguiar Dias é o maior representante da responsabilidade 
objetiva no Brasil.

257 H.G. Heumann – E. Seckel, op. cit., p. 112-113, 116-117.
258 F. Haymann, op. cit., p. 202-204, expressamente afirma que, se, por um lado, não 

restam dúvidas de que a expressão diligentia custodiendae rei é uma interpolação, por outro 
lado, admite que a figura lembra a custodia clássica, mas com a possibilidade do devedor alegar 
que empregou toda a diligência para evitar a ocorrência do evento. Enfim, uma custodia só de 
nome, pois completamente reformulada dentro dos parâmetros da responsabilidade subjetiva.

259 H.H. Pflüger, op. cit., p. 133 (= § 1).
260 Ivi, p. 132-133 (= § 1). A custodia, segundo Heinrich Hackfeld Pflüger, é o «Fleiß», um 

“modo de ser do amor”, que recai sobre o comodatário para que este evite que a coisa empres-
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Portanto, conclui-se que se a exactissima diligentia custodiendae rei cons-
titui, na teoria, uma realização de um plano legislativo justinianeu em prol da 
responsabilidade subjetiva graduada – correspondente à terceira estratificação 
do texto –, mas, na prática, devido a um sistema intrincado de presunções, a 
responsabilidade do comodatário continuou a ser a custodia clássica, poden-
do-se afirmar que este critério tipicamente justinianeu de responsabilidade só 
tem a diligentia como nome.

Além disso, embora se deseje sustentar que esta seja uma compensação de 
danos261, ao se utilizar a expressão «maiore casu», que somente pode signifi-
car “força maior”, implícita fica a diferença entre caso fortuito e força maior. 
Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, a contrario sensu, imputa ao comodatário o caso 
fortuito que nada mais seria que a custodia262.

5. Conclusões

A partir da proposta de análise da responsabilidade do comodatário nos 
períodos da História Interna do Direito Romano, com devida atenção ao pe-
ríodo justinianeu, e da exegese de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, pode-se passar 
agora a enunciar algumas conclusões.

A primeira destas é que a responsabilidade do comodatário nunca foi, pelo 
menos desde o fim do período clássico, “simples”, ou seja, baseada em apenas 
um critério de responsabilidade. Mas, pelo contrário, foi e ainda é “multifa-
cetada”, fundando-se em mais de um critério autônomo de responsabilidade, 
característica esta que se acentua – e não diminui263 – com a evolução do Di-

tada sofra qualquer dano ou avaria. Por isso, não se fala em diligentia rei, mas sim em diligentia 
custodiendae rei. A única diferença entre os períodos clássico, pós-clássico e justinianeu a este 
respeito seria o modo como a responsabilidade por custodia é expressa. Os clássicos obrigam ao 
comodatário custodiam praestare (Gai. 3, 206), enquanto os pós-clássicos e justinianeus falam 
em custodiam praestare ou diligentem (Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 3). De qualquer forma, seria 
símbolo do amor ao superlativo.

261 F. Haymann, op. cit., p. 202-203.
262 A terceira parte do texto («sed et in maioribus casibus – amiserit») não seria nada mais 

que uma regra de responsabilidade subjetiva, uma vez que sempre que a «culpa […] interve-
niat», o comodatário irá responder. A palavra culpa aqui deve ser entendida lato sensu, ou seja, 
englobando a culpa, em sentido estrito, e o dolus. Referindo-se à responsabilidade do comoda-
tário por culpa, constrói-se uma regra geral sobre esta. Porém, o conector sed [= mas] do início 
desta parte, demonstra uma nítida oposição com as duas anteriores (Et ille quidem – securus 
est e alias tamen – custodire poterit): enquanto as duas primeiras, partindo de uma distinção 
clássica entre o mútuo e o comodato, referem-se à responsabilidade, na prática, objetiva, pela 
qual o comodatário responde apenas na ocorrência de caso fortuito, esta terceira parte afirma a 
responsabilidade subjetiva do comodatário, que responde sempre por sua culpa e dolus. Enfim, 
o raciocínio desenvolvido pela exactissima diligentia custodiendae rei não se altera por força 
exclusiva desta terceira parte do texto.

263 Como julgariam os defensores, principalmente G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 
117-131, 145-146, e V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., p. 62-99, que a custodia teria sido 
extinta no período justinianeu por força do critério subjetivo da culpa.
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reito Romano.
Desde Gai. 4, 47 e 62, assim como, a partir do testemunho de Paul. 29 ad 

ed., 13, 6, 17, 3, reconheceu-se uma duplicidade formular aplicável à actio 
commodati directa, ou seja, uma actio in factum que tutelaria a responsabil-
diade por custodia e uma mais tardia, embora ainda clássica, “actio in ius” que 
concretizaria a responsabilidade baseada na culpa ou diligentia264.

No período clássico, o comodatário, por decorrência expressa de Gai. 3, 
206, respondia, ao lado de outros devedores, como o fullo e o sarcinator, por 
custodia em sentido técnico, ou seja, respondia objetivamente por meio da 
formula in factum concepta. Por outro lado, parece correto o entendimento 
de Vincenzo Arangio-Ruiz265, segundo o qual, já nesta época, o comodatário 
responderia por dolus.

Além disso, acredita-se que já tardiamente no período clássico, por in-
trodução da formula in ius, já se teria demandado do comodatário o critério 
subjetivo da culpa266.

Entretanto, a plenitude da convivência do critério da culpa ou lado da cus-
todia, até por estruturação plena da duplicidade formular, ocorreria apenas 
no período pós-clássico: é o testemunho certo de PS. 2, 4, 3, e de Modest., 
Coll. 10, 2, 1 e 4, sendo que, no primeiro, a custodia é expressa em um senti-
do técnico ao lado da culpa, e, no segundo, a custodia é subentendida em seu 
caráter atécnico267.

O que realmente interessa saber, para os objetivos aqui almejados, é se, 
no período justinianeu, o “fenômeno de enfraquecimento” descrito por Max 
Kaser268 teria extinto a custodia, com prevalência plena da culpa, ou se, pelo 
contrário, a custodia tenha, por determinados motivos, continuada a ser im-
putada ao comodatário.

264 Trata-se de consenso doutrinário esta correlação entre os critérios de responsabilidade 
e as fórmulas do pretor, devido à própria estrutura destas, cf. F. Pastori, Il commodato, cit., 
p. 1-3. O que G. I. Luzzatto, Commodati, cit., p. 359-361, discute é a possibilidade de se 
imputar um critério objetivo pela actio in ius, uma vez que esta teria se alargado no período 
justinianeu em razão da prevalência do critério da culpa, mas nunca defendeu, a contrario sensu, 
a imputação de um critério subjetivo pela actio in factum.

265 V. Arangio-Ruiz, Istituzioni, cit., p. 381-382. Baseia-se na máxima de que «todas as 
partes respondem por dolo».

266 Cf. item 3. 1, supra.
267 Assim, no período pós-clássico, o comodatário responderia por dolus, culpa, ainda sem 

graduações, segundo G. I. Luzzatto, Caso fortuito, cit., p. 145-146, e custodia.
A. Alvim, op. cit., p. 243 (= n. 170), narra o que ele denomina de “movimento de vaivém 

da responsabilidade civil”, ou seja, a responsabilidade no Direito Romano teria sido, ao menos 
no início, objetiva; passaria a ser, em seguida, subjetiva; e, no século XX, voltaria a ser objetiva. 
A tese deste autor, conforme demonstrado, demonstra-se, ao menos quanto a este argumento 
ultrapassada, uma vez que não descreve a plena coexistência dos critérios de responsabilidade, 
mas apenas a substituição de um por outro. Desta forma, o “vaivém” não deve ser entendido 
apenas sob o ponto de vista externo, quando um critério substitui o outro por inteiro, mas tam-
bém do ponto de vista interno do negócio jurídico, inaugurando-se a possibilidade de critérios 
diversos de responsabilidade tutelarem o mesmo negócio em um único período histórico.

268 M. Kaser, Das römische Privatrecht II, cit., p. 271 (= § 262). 
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A exegese de Gai. 2 aureor., D. 44, 7, 1, 4, constata que o comodatário 
responde pelo típico critério justinianeu da exactissima diligentia custodien-
dae rei269: mas que, embora legislativamente represente uma orientação em 
direção à responsabilidade subjetiva, na prática, devido a um sistema de pre-
sunções da culpa270, ocorreriam os mesmos efeitos da custodia clássica271.

Na mesma direção, o direito moderno272 imputa ao comodatário a “culpa 
levis in abstracto valorizada”, algo em muito semelhante ao critério justinianeu 
da exactissima diligentia custodiendae rei: a diligência do comodatário deve 
ser “valorizada”, ou seja, o juiz deve tratar sua responsabilidade com menor ou 
maior rigor, para determinar a imputação do evento ao comodatário. 

Mas por qual motivo teria a custodia sobrevivido na responsabilidade do 
comodatário no período justinianeu? 

Embora exista um medo por sua subsunção categórica, por outro lado, 
como demonstra Otto Lenel273, os juristas estavam acostumados com sua apli-
cação, o que demonstra um cepticismo de se julgar através de critérios abertos 
como a boa-fé e a culpa.

E, de fato, a custodia apresenta, como vantagem frente à culpa, a capaci-
dade de determinar com limites exatos a responsabilidade do comodatário274.

A custodia representava a tradição, enquanto a culpa a inovação: acostuma-
dos com um critério preciso, os juristas tiveram que trabalhar com um outro 
absolutamente diverso, o que pode ter levado a sua transfiguração, em termos 
práticos, ao primeiro.

Assim, a defesa tradicional sobre o comodato275, segundo a qual o como-
datário respondia por custodia, no direito clássico, e por culpa, no período 
justinianeu, não é tão exata quanto aparenta.

A partir do indício certo fornecido pelas fontes, a custodia estava presente 
na responsabilidade do comodatário no período justinianeu, ou seja, neste o 

269 Embora as diferenças gramaticais, o critério reaparece em Gai. 9 ad ed. provinc. D 13, 
6, 18 pr., e Inst. 3, 14, 2. Até o “tipicamente justinianeu” deve ser questionado, pois, se, por um 
lado, trata-se de uma construção justinianéia, por outro lado, seu conteúdo é clássico.

270 Presunção absoluta, que não admite prova em contrário, e presunção relativa, onda a 
prova da culpa demonstra-se, muitas vezes, impossível.

271 Cf., entre outros, V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., p. 79-80; H.G. Heumann 
– E. Seckel, op. cit., p. 112-113, 116-117; F. Pastori, Il commodato, cit., p. 261-273; e G. 
Scherillo, op. cit., p. 989. 

272 A. Alvim, op. cit., p. 244-245, 275-276 (= ns. 171 e 183), e F. Carresi, Il comodato, 
cit., p. 59-61. 

273 O. Lenel, op. cit., p. 253 (= § 98).
274 F. Haymann, op. cit., p. 168-169. M. Talamanca, op. cit., p. 562, especula que o âmbito 

de cabimento da custodia teria aumentado pelo choque com o critério subjetivo da culpa. Isto 
pode sinalizar um receio de trabalhar com um critério indeterminado e aberto como a culpa, o 
que pode também assinalar que as presunções, cujos os efeitos se aproximam da responsabili-
dade objetiva, talvez sejam seus frutos, ou seja, herdeiras da determinação precisa da custodia, 
embora com todas as divergências teóricas.

275 Em especial, F. Pastori, Il commodato, cit., p. XV-476; G. I. Luzzatto, Caso fortuito, 
cit., p. 117-131; V. Arangio-Ruiz, Responsabilità, cit., p. 62-99.
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comodatário respondia por dolus malus, culpa, e custodia.
Portanto, o comodatário respondia desde o fim do direito clássico até a 

atualidade de forma “multifacetada”: dependendo da fattispecie em que se 
encontra sua responsabilidade pode ser subjetiva, ou objetiva.

E, assim, a custodia romana ecoou na eternidade.
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Abstract [Ita]

In senso tecnico, custodia può essere considerata sinonimo di responsabi-
lità oggettiva. Gli studi di diritto romano difendono anche i criteri oggettivi di 
responsabilità del comodatario, nel periodo classico, e soggettivi, nel periodo 
giustinianeo. Dall’analisi della storia interna del diritto romano e dall’esegesi 
delle principali fonti antiche si può concludere che il mutuatario, in epoca 
giustinianea e in alcune ipotesi, era responsabile per custodia.

Parole chiave: criteri di responsabilità civile; dolus, culpa, diligentia et custodia; 
storia interna del diritto romano; custodia; responsabilità oggettiva.

Abstract [Eng]

In a technical sense, custodia can be considered synonymous of strict lia-
bility. Studies in Roman law consider yet the strict liability of the borrower, in 
the classic period, and its subjective liability, in the period of Justinian. From 
the analysis of the internal history of Roman law, and of the exegesis of the 
main old sources, it can be arrived at the conclusion that the borrower, in the 
period of Justinian and in some hypotheses, was liable for custodia.

Keywords: criteria of Civil Liability; dolus, culpa, diligentia et custodia; inter-
nal history of Roman law; custodia; strict liability.
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Introduction

1. This is a case concerning certain swaps entered into by the Defendant 
(“Busto”), a small Italian local authority, in mid 2007. Its contractual counter-
party was the Claimant, the well-known international bank Deutsche Bank 
(“DB”). The swaps were governed by English Law. 2. At the time of contract-
ing, the swaps, which included swapping fully variable rate obligations for 
those with a collar and floor, were anticipated to be beneficial to Busto (to the 
tune of over €7.3 million by today’s date as regards the principal exchange el-
ement). But of course in 2008 the world changed. The swaps have not proved 
beneficial. In this case Busto says that it is not bound by them – in particular 
that it lacked capacity to enter into them. 3. The history of local authorities 
and swaps in the courts is now a fairly long one and punctuated by a number 
of judgments exploring the capacity of different sorts of local authorities in 
a variety of jurisdictions (See for example “Thirty Years of Ultra Vires: Local 
Authorities, National Courts and the Global Derivatives Markets” by Braith-
waite Current Legal Problems 2018 71(1) 369.). 4. Here, in very broad terms, 

Claimant

Defendant
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the issues before the Court concern the interplay between, on the one hand, 
a variety of legislative sources of Italian Law, including Articles of the Italian 
Constitution and Civil Code; and on the other hand, a recent decision of the 
Joint Civil Divisions of the Italian Court of Cassation/Supreme Court – deci-
sion 8770/20 Banca Nazionale Del Lavoro S.p.A v Municipality of Cattolica 
(“Cattolica”). 5. Busto says that the result is that as a matter of Italian law (as 
it is now to be understood post Cattolica): i) Principles of Italian administra-
tive law (Article 119 of the Italian Constitution and mandatory rules of Italian 
public finance) limit the powers of Busto as an Italian local public body, so that 
Busto lacked the capacity to enter the swap transactions with the consequence 
that they are void; and/or ii) To the extent that it was within the legal power of 
Busto to enter the swap transactions at all, Busto could only do so if the swap 
transactions were approved by Busto’s City Council (pursuant to Article 42(2)
(i) of the Consolidated Code of Local Bodies). Since the City Council did not 
approve the swap transactions, they are void. 6. DB disputes these proposi-
tions. In very broad terms it says that Cattolica does not offer as much of a legal 
road block as Busto would argue; and that even if it does, on the facts of this 
case there is no basis for finding that capacity was lacking or that the relevant 
rules for approvals were not complied with. It seeks a declaration that Busto is 
bound by the terms of the swap transactions. 7. There are also numerous ad-
ditional points and fallback positions on both sides 8. In addition to its defence 
to the Bank’s claim, Busto has a counterclaim for restitution of the net sums 
paid by Busto to the Bank. As of 30th June 2020, the stream of payments be-
tween the parties had produced a negative balance for Busto of €3,840,166.74 
and €99,136.88 in respect of the two swaps. 9. If the swap transactions are 
void and unenforceable, the Bank claims that Busto’s restitution counterclaim 
is governed by English law and raises defences of limitation and change of po-
sition. Busto’s position is that its restitution counterclaim is governed by Ital-
ian law, but even under English law the Bank’s defences have no merit. 10. If 
the swap transactions are void, the Bank raises a fallback case based on Article 
1338 of the Italian Civil Code. Busto’s position is that there is no merit in the 
Bank’s claim under Article 1338 as: (i) Busto did not know and could not rea-
sonably have been expected to know of the nullity of the swap transactions at 
the time that they were entered into in 2007; and (ii) in any event, the Bank 
cannot establish that it relied without fault on the validity of the swap transac-
tions in circumstances where the Bank was in a far better position than Busto 
to know the swaps were void. 

[omissis]

Part 1: Background Factual Background 12. DB is incorporated in Germa-
ny with a branch in London. It is part of the Deutsche Bank Group of com-
panies. In 2007, at the time of the events giving rise to this dispute, the Bank 
operated in Italy through an Italian subsidiary of the Deutsche Bank Group, 
namely Deutsche Bank S.p.A. DB has operated in the Italian local authori-
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ties’ market since 1980. 13. Busto is the local municipal authority for the city 
of Busto Arsizio in part of the Province of Varese in Lombardy, Northern Italy. 
It is a small city with approximately 83,000 residents. 14. Mr Downes QC for 
Busto has repeatedly emphasised that this is a case about a small local author-
ity acting for a small number of real people and that the sums in issue here are 
very meaningful to them. He pointed out that in 2007 Busto had revenues of 
€47,293,616, of which €30,551,749 represented tax revenue collected from its 
local citizens, and €16,741,867 represented transfers from the Italian State. In 
2007, Busto’s total expenditure on social and educational services for the year 
was €12,404,123. 15. In 2007, Busto had outstanding borrowing from various 
lenders which amounted to €72.8 million, 57% of which was at a variable inter-
est rate. The final repayment date on these loans was on 30 June 2031, howev-
er the repayments were structured such that the principal amounts due were 
heavily concentrated between 2007 and 2014. In particular, as at 2007 Busto’s 
repayment profile required 52% of its outstanding borrowing to be paid over 
the next 6 years up to the end of 2013, whilst repayment of the remaining 48% 
would be spread out over the next 18 years. 16. Busto had previously entered 
into an interest rate swap with Banca Monte dei Paschi di Siena (“MPS”) in 
2002 (“the 2002 Swap”), under which Busto would pay a variable interest rate 
to MPS whilst receiving a fixed interest rate in return (the relevant terms are 
set out in more detail below at paragraph 56). While there was some sugges-
tion in passing that there might be a question over the validity of this swap, that 
formed no part of the pleaded case, and I assume that swap was valid. The City 
Council and City Board 17. This case raises some issues about the government 
structure in relation to Italian local authorities. In particular there is an issue 
about whether approval of the relevant swaps fell to the City Council or the 
City Board. 18. Busto’s City Council is the democratically elected body of the 
municipality. In 2007 it had 30 members. Broadly speaking, it was common 
ground that the role of the City Council within the municipal administration 
is to set overarching policy and guidelines. It is then for the City Board and 
the administrative departments to implement that policy. The role of the City 
Council is to make policy and set guidelines, and would not generally extend 
to the entry into contracts. It was the evidence of Prof. della Cananea that the 
separation of responsibility for policymaking, on the one hand, and policy im-
plementation and managerial activity, on the other, was a fundamental distinc-
tion in Italian administrative law. 19. The City Board is the executive political 
body and it is therefore entitled to exercise political discretion in its own right. 
It is not democratically elected but is made up of up to twelve individuals ap-
pointed by the Mayor (who also chairs the Board). The Mayor is democratically 
elected in direct elections. Busto also has various administrative departments, 
each with a Director at its head. 20. As set out in Busto’s Municipal Bye-Laws, 
the City Council has the decision-making powers that are provided by Article 
42 of Legislative Decree No. 267 of 2000 (also referred to as “the Consolidated 
Code of Local Bodies”). Those provide that: i) The City Council is responsible 
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for all matters bearing on the financial position of the authority. For example, 
Article 42(2)(b) is concerned with the budgets (and changes to the budgets); 
Article 42(2)(f) is concerned with the introduction of taxes and regulations con-
cerning taxes; Article 42(2)(h) concerns the taking out of loans, credit facilities 
and bond issuances; Article 42(2)(i) concerns expenditure which commits the 
budgets of the authority for subsequent financial years ; and Article 42(2)(j) is 
concerned with real estate purchases and disposals. ii) Both the City Council 
and the City Board are responsible for “political-administrative guidance” (Ar-
ticle 8(1) and Article 14(1)).

[omissis]

The problem 21. On 2nd April 2007, the City Council passed resolution no. 
32/2007 (“the City Council Resolution”), by which it approved Busto’s budget 
for 2007, its multi-annual budget for 2007-2009 and also the Forecast and 
Planning Report for 2007-2009. 22. That Report identified a cashflow problem 
being faced by Busto at that time: “For many years the Municipality of Busto 
Arsizio was able to substantially maintain fiscal pressure unchanged, but in the 
meantime, the gap between income and expenses has widened considerably, 
also because of lower transfers from the State. Therefore, on the one hand, 
income continued to increase at an ‘unchanged’ rate, while on the other, the 
cost of staff and utilities, in addition to the increase given by the rate of infla-
tion, resulted in a significant increase in current expenses of more than EUR 
4,000,000.00” 23. That passage went on to set out four measures which were 
“set for 2007” in order to solve the problem. One such measure was for “use 
of financial instruments that are useful for debt restructuring through a swap 
on interest and principal”. 24. The Report went on to discuss possible methods 
of debt restructuring, including: “the application of the derivative instruments 
(swaps) covered by the Decree of the Minister of Economy and Finance No. 
389/03, under which debt may be managed through the application of deriv-
ative instruments to change the structure of interest rates”. 25. After further 
discussion of such swaps, the Report goes on to state that: “It is considered 
appropriate to use the above strategies to achieve the maximum economic and 
financial benefits, but especially with regard to renegotiation and derivative 
transactions, one should seek the support of a financial advisor who, free of 
charge, will assist the Administration in the implementation of these strategies”.

[omissis]

The Cattolica decision 120. There is one Italian case which is of huge im-
portance in the context of this case. It is the Cattolica decision. It has formed 
a central plank of the arguments as to capacity. It is also highly relevant to three 
specific substantive areas (which Busto say go to capacity and Deutsche Bank 
say – if they exist – do not constitute limits on Busto’s capacity): i) The ques-
tion of whether the mark to market and probabilistic scenarios were required 
to be provided by DB to Busto; ii) The question of whether there is a divide 
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between hedging and speculation; iii) The question of whether there is a re-
quirement that the City Council approves such transactions. 121. A detailed 
account of the case is therefore vital. 122. In 2003 and 2004, the Italian Mu-
nicipality of Cattolica (a small town and comune in the Province of Rimini, It-
aly), purported to enter three interest rate swap transactions with Banca Na-
zionale Del Lavoro S.p.A (“BNL”). By their terms, the three swaps were to run 
until 2016, 2023 and 2024 respectively. The swaps were governed by Italian 
law. They were not ISDA Master Agreement swaps. 123. The first two swaps 
(the second swap being an amendment of the first) contained “upfront claus-
es” under which the Municipality of Cattolica was paid €315,000 in respect of 
the first swap and €655,000 in respect of the second swap. The third swap (like 
the two swaps in issue in the present case) did not involve any upfront payment 
by BNL to the Municipality. None stated MTMs, probabilistic scenarios or re-
ferred to underlying loans. 124. Cattolica’s City Council passed a resolution 
dated 27 March 2003 that established a “guideline” appointing the competent 
bodies to verify the possibility of improving the Municipality’s liability man-
agement, including using swaps. Thereafter, there was a second resolution of 
the City Board dated 14 May 2003 and relevant officers (in respect of the first 
swap), and executive decisions in respect of the others. There was no decision 
by the City Council approving the terms of the swaps themselves. First In-
stance: Case No. 5244/2009: The Court of Bologna 125. The Municipality of 
Cattolica commenced proceedings before the Court of Bologna seeking a de-
cision that the three swap transactions were null and seeking an order for the 
return of payments made pursuant to the three (void) transactions. The claim 
was made based on, inter alia, Article 119(6) of the Italian Constitution, and 
Article 42(2)(i) of the Consolidated Code of Local Bodies. 126. The claim of 
the Municipality was dismissed at first instance by the Court of Bologna. In 
summary (and to the extent relevant to the present dispute), the Court found 
that the three swap contracts could not be considered as forms of indebtedness 
– with the consequence that Article 119 of the Italian Constitution and Article 
42(2)(i) of the Consolidated Code of Local Bodies were not breached. On Ap-
peal to Court of Appeal of Bologna: Case No. 734/2014 127. The Municipality 
of Cattolica appealed. The seven grounds of appeal relied upon by the Munic-
ipality are set out at paragraphs 2.1 to 2.7 of the judgment of the Court of Ap-
peal of Bologna. In summary they were: i) The up front clause transformed 
the “pure” swap into a mixed cause contract; ii) The guideline passed by the 
City Council did not have the requisite content under Article 42(2)(i) and Ar-
ticle 192 of the Consolidated Code of Local Bodies; iii) The contracts did not 
contain any indication of the underlying “swapped” loans; iv) Swaps were per-
missible only in respect of simultaneous and not pre-existing loans; v) The con-
tracts did not comply with the provisions of Ministerial Decree No 389; vi) The 
Municipality was not a qualified investor; vii) The consequence of the Munic-
ipality not being a qualified investor was that the contracts were void since 
there was no mention of the Municipality’s statutory right of withdrawal. 128. 
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The Court of Appeal allowed the Municipality’s appeal. In doing so, the Court 
of Appeal of Bologna found, inter alia that: i) There had been a breach of Ar-
ticle 42(2)(i) of the Consolidated Code of Local Bodies because the swap trans-
actions could only lawfully be entered into by the Municipality if they were 
approved by a decision of the City Council. Since there had been no such de-
cision, the swaps were void; ii) There had been a breach of Article 119(6) of 
the Italian Constitution because there was actual or potential indebtedness in-
herent in the three swap transactions and the Municipality had not resorted to 
this indebtedness for the purpose of financing investment expenditure; iii) 
There had been a breach of Article 1346 of the Italian Civil Code because none 
of the three swap contracts contained a specific reference to the underlying 
loans in respect of which the swap contracts were executed. 129. In reaching 
its conclusions on Article 119(6) of the Italian Constitution and Article 42(2)
(i) of the Consolidated Code of Local Bodies, the Court of Appeal of Bologna: 
i) Upheld the claim by the Municipality that, because of their aleatory nature, 
all three swaps constituted a form of actual or potential indebtedness for the 
authority; ii) Added that none of the three swaps contained a determination of 
their value when executed (the ‘mark to market’), which careful and meritori-
ous case law of the lower courts held was “an essential element thereof and 
thus constituting its required typical purpose/function [causa tipica] (rational 
and thus measurable degree of uncertainty [alea] which must necessarily be 
made explicit, regardless of its hedging or speculative function)”; iii) Observed 
that the fact that the law provision expressly categorising the upfront as indebt-
edness (Law No. 133 of 2008) came into effect after the swap contracts in is-
sue were entered did not mean that the upfront payments could not in any 
event be interpreted as indebtedness. 130. BNL sought to appeal the judgment 
of the Court of Appeal of Bologna. In 2020 the Joint Civil Divisions of the Ital-
ian Supreme Court delivered a landmark judgment dismissing BNL’s appeal. 
The Supreme Court 131. On 23rd October 2018, the First Civil Division of 
the Italian Court of Cassation/Supreme Court (to which I refer as the Supreme 
Court) made an Interlocutory Order referring BNL’s appeal to the First Pres-
ident for him to consider assigning it to the Joint Divisions of the Supreme 
Court for determination. 132. Having summarised the issues raised by the ap-
peal, the First Civil Division stated the following at paragraph 12 of the Inter-
locutory Order: “This Court believes that the issues above are of great impor-
tance …: apart from being of great relevance from a practical point of view, 
due to the concrete effects that the adopted solutions will have in the context 
of the litigation on derivatives between local bodies and financial intermediar-
ies (a litigation that often involves very large sums of money), they relate to 
matters on which the Court of Auditors, in both its jurisdictional and admin-
istrative articulation, and the Council of State, have given conflicting respons-
es. Therefore, the relevance of these issues arises from a scenario of serious 
uncertainty as it results from the decisions of the various judicial bodies that 
have dealt with them in auditing, accounting liability and self- protection mat-
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ters. This Court is obviously aware that in the case before it there are subjec-
tive rights involved, which were absent in the cases brought before the Court 
of Auditors and the Council of State; nonetheless, it thinks that there is a need 
to avoid in the future conflicting judgments by the first section of the Supreme 
Court on a fundamental topic for the interest of the local bodies and the bank-
ing and financial intermediaries, on which the signalled disagreements have 
already had an impact”. 133. It follows that the decision in Cattolica in the Su-
preme Court is a decision of that court sitting in joint divisions. I accept that 
one reason for that unusual course was a desire to resolve uncertainty. I accept 
that other Italian courts would give it particular weight; and I do likewise. 134. 
At paragraph 4.1 of the Supreme Court’s decision the Court noted that the first 
three grounds of appeal raised two questions: “that were closely connected and 
crucial for assessing the validity of swap contracts entered into in general by 
Municipalities: a) the question of whether the assumption of the obligation by 
the local entity entering into the contract, involving the named derivative, could 
be categorised as indebtedness intended to finance non-investment expendi-
tures; and b) the question of determining the body required to authorise such 
a transaction (which, in this case, was regulated by the city council by means 
of mere “guidelines”)”. 135. It then went on at paragraph 4.2 to note that the 
issues referred were: “a) “whether the swap, particularly the swap that includ-
ed an upfront – and not governed (based on when it became effective) by Ital-
ian Law No. 133 of 2008, which converted Italian DecreeLaw No. 112 of 2008 
– constitutes, for the local entity, a transaction that results in indebtedness to 
finance noninvestment expenditures pursuant to Article 30, paragraph 15 of 
Italian Law No. 289 of 2002”; and b) “whether the execution of the related 
contract falls within the authority reserved for the City Council, since it entails 
an expenditure decision that affects budgets for subsequent financial years, 
pursuant to Article 42, paragraph 2, letter i) of the T.U.E.L.”. 136. The deci-
sion however ranges much wider than these two narrow issues. 137. The sub-
stantive part of the Supreme Court Judgment (under the heading Reasons for 
the Decision) consists of 10 sections. These provide in summary as follows: i) 
Section 1 sets out the five grounds of appeal against the Court of Appeal judg-
ment relied upon by the bank; ii) Section 2 sets out the ground of the Munic-
ipality’s conditional cross-appeal. That has no relevance to the issues in this 
action; iii) Section 3 refers to the Interlocutory Order and the issues raised by 
it; iv) Section 4 contains an analysis of the “topic of derivatives”, with a particu-
lar focus on the interest rate swap (IRS). The section of the judgment also de-
scribes certain market concepts, most significantly mark to market; v) Section 
5 of the judgment considers the function/purpose of a swap; vi) Section 6 of 
the judgment addresses “the validity of the contractual instrument that con-
tains” the swap; vii) Section 7 of the judgment begins: “After these necessary 
preliminary clarifications, we can proceed with examining the issue (which is 
the basis of the questions posed by the division that referred the matter to these 
Joint Divisions) relating to the execution of derivatives, swaps and IRSs by 
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public entities in general and local entities in particular”. Section 7 of the judg-
ment then goes on to address the constitutional and statutory framework that 
governs the entry into derivative contracts by Italian local authorities, explain-
ing how that statutory framework has changed over time; viii) Section 8 of the 
judgment begins by stating: “The Court notes that the aforementioned chang-
es in the law, while turbulent and not always linear, make it possible to con-
clude that, even during the period that Article 41 of the 2002 Budget Law was 
in effect and, thus, until 2008 (the year the legislature imposed more stringent 
limits on entities’ ability to enter into derivatives) the contractual power of lo-
cal entities had clear limitations”; ix) What is being addressed at Section 9 of 
the Supreme Court’s judgment is highly controversial between the parties and 
is a specific topic of expert evidence. It begins as follows (at paragraph 9): 
“However, that does not fully solve the problem brought to the attention of 
these Joint Divisions, since we must – within the ambit of the path theoreti-
cally admissible – determine whether other limits exist on the lawfulness of 
those contractual types for the Public Administration” x) Section 10 of the 
judgment addresses the two remaining grounds of appeal. This section of the 
judgment is introduced by the court stating (at paragraph 10): “However, that 
does not fully solve the problem brought to the attention of these Joint Divi-
sions, because of the remaining grounds (1 and 2) of the appeal, which involve 
the problem of the indebtedness of public entities and the authority to decide 
in relation to the same”. 138. These latter three sections are highly controver-
sial and are dealt with separately below. Section 8 139. At paragraph 8.1, im-
mediately following its statement that the contractual power of local entities 
had clear limitations, the Supreme Court states: “Above all, to be permissible, 
the derivative had to be financially cost effective, since entering into specula-
tive derivatives was prohibited”. In the same paragraph, the Supreme Court 
cites the decision of the Italian Constitutional Court in Decision No. 52/2010 
as clarifying that the prohibition on entering speculative contracts can be at-
tributed, in the first instance, to paragraphs 4 and 6 of Article 119 of the Con-
stitution which, respectively, impose the constraint of financial balance and 
require that indebtedness be for the purposes of investment. 140. At paragraph 
8.2 of the judgment (having just stated that to be permissible a derivative had 
to be financially cost effective), the Supreme Court states this: “Derivative con-
tracts, because they are aleatory, could not per se be entered into by the Pub-
lic Administration, because their aleatory nature is highly inconsistent with the 
rules relating to public finance and they introduce variables that are not com-
patible with the fixed nature of expenditure commitments. Therefore, we must 
conclude that the law provisions examined above, which contemplated those 
possibilities, only allowed what, normally, would be prohibited, with the result 
that those provisions were, above all, exceptional and had to be narrowly in-
terpreted, having made the derivatives concluded by the public administration 
as contracts expressly provided for by the law, as opposed to the unnamed ones 
entered into by private parties (despite they belong to the same, very broad 



215I nuovi orizzonti dei contratti derivati stipulati dagli enti locali

genus). “ 141. At paragraph 8.3, the Supreme Court states: “Hence, in light of 
the legal and axiological framework outlined above, we can arrive at a first con-
clusion, namely: Recognition of the Administration’s capacity to conclude de-
rivative contracts, based on the law in effect until 2013 (when Italian Law No. 
147 of 2013 precluded that possibility) and the distinction between hedging 
and speculative derivatives, based on the criterion of the different degree of 
risk of each of them, meant that only in the first could a local entity be said to 
have capacity to enter into them”.

[omissis]

The Issues 170. The following summary of the issues is based on that given 
by DB in opening and was not controversial. 171. The principal issues which 
arise for determination at trial are as follows: i) Given that Italian local public 
bodies have general civil law capacity, what are the consequences of this for 
their capacity to enter into contracts under Italian law? ii) Did the Transactions 
comply with the requirements of Article 3 of the Decree? iii) Was Busto’s entry 
into interest rate derivative contracts such as the Transactions subject to any 
of the following alleged requirements as a matter of Italian law: a) That the 
Transactions be for “hedging” rather than “speculation” (Cattolica Section 8); 
b) That a statement of the initial MTM, “probabilistic scenarios” and/or “hid-
den costs” of the Transactions be included in the written contracts or in Busto’s 
resolution approving the Transactions (Cattolica Section 9); and/or c) That the 
Transactions be approved by the City Council (Cattolica Section 10). iv) Are 
any such requirements properly characterised as a matter of English private 
international law as limits on Busto’s capacity to contract? If not, how are they 
properly to be characterised as a matter of English law and, as a result of this, 
to what extent (if at all) is Italian law of any relevance? v) To the extent that 
any such requirements are of any relevance to the validity of the Transactions, 
were they complied with? vi) If any requirement for City Council approval is 
properly characterised as an issue of authority (rather than capacity), and this 
requirement was not complied with, did Mr Fogliani have ostensible authority 
to enter into the Transactions and/or were the Transactions ratified by the City 
Council? vii) If the Transactions are void: a) What is the proper law of Busto’s 
claim for restitution? b) If Busto’s claim for restitution is governed by English 
law, does DB have a limitation defence and/or a change of position defence? 
viii) In relation to the alternative claims under Article 1338 of the Italian Civil 
Code: a) Is this claim governed by Italian law? b) If so, is Busto liable to DB 
under Article 1338 (or vice versa) and, if so, in what amount? Part 2: The De-
terminative Issues 172. Although the arguments as to speculation engage the 
first controversial section of Cattolica it is analytically easier to commence with 
the section 9 issues which engage with the question of general civil law capaci-
ty. Capacity absent Cattolica 173. The position on capacity absent Cattolica was 
not the focus of much debate. For Busto it is Cattolica which is the key. How-
ever, it is right, before moving onto what Cattolica says on this subject, to con-
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sider what the position would be absent that decision. 174. The starting point, 
putting Cattolica to one side, is that it is common ground that Italian local au-
thorities have general civil law capacity. 175. The next stage is a consideration 
of what Article 119 means. Again it is not controversial that this involves a fairly 
ordinary process of statutory interpretation. As might be expected the Italian 
Law experts agreed that wording was of primary importance in the absence of 
ambiguity. 176. Derivative contracts are not explicitly prohibited by this pro-
vision; but nor are they explicitly permitted. One then looks to the wording. 
The wording of Article 119 might fairly be described as permissive: “shall have 
financial autonomy … shall have independent financial resources, … shall en-
able Municipalities … to fully finance the public functions assigned to them… 
They may resort to indebtedness only for the purpose of financing investment 
expenditures…”. 177. This wording seems enough to discount one possible ar-
gument, namely that Article 119 on its true construction means that derivative 
contracts are not permitted at all, because the Article does not explicitly allow 
them. This is equivalent to the way that the House of Lords approached the 
Local Government Act 1972 in Hazell. That conclusion is supported by the 
fact that Article 41 of the Budget Law of 2002 does explicitly mention “deriv-
ative transactions” for the first time in the context of the “public finance coor-
dination framework mentioned in Article 119 of the Constitution”. As Busto 
acknowledged in opening, Article 41 is therefore implicit support for the prop-
osition that Article 119 does in some way countenance derivative transactions. 
178. Further the reason Mr Fogliani sent the email mentioned at paragraphs 
50 and 74 above was that Article 1, paragraph 737 of Law 296/2006, required 
that proposed derivative contracts be transmitted to the Ministry of Economy 
and Finance prior to the execution of the contracts. That is only consistent with 
derivative contracts being permissible – at least to some extent. On any analysis 
therefore we are not in Hazell territory. 179. The only two sub-paragraphs of 
Article 119 upon which Busto relies in its pleaded case as imposing limits on 
the capacity of Italian local public bodies to enter into derivative contracts are 
Article 119(4) and Article 119(6). What is said is that: “Article 119(4) imposes 
a requirement of financial balance, and Article 119(6) imposes a requirement 
that any indebtedness be solely for the purpose of investment expenditure”. 
180. I note here that in terms of the structure of the argument the limitations 
relied upon appear clearly to refer just to those provisions and the reasoning in 
the Cattolica judgment – hence the centrality of that case to Busto’s argument.

[omissis]

Capacity and Section 9 of Cattolica 206. One issue to which Cattolica is 
central is the question of whether Section 9 of Cattolica is concerned with the 
capacity of Italian local public bodies to enter into derivative contracts or, as 
DB says, is concerned with the requirements of a valid contract under Article 
1325; Article 1343; Article 1346 and Article 1418.2 of the Italian Civil Code 
that it must have a determined or determinable object (“oggetto”) and a valid/
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lawful “causa” and the disclosure requirements that exist under Italian civil law. 
It was this debate which underpinned the differing approaches of the parties 
to expert evidence, with DB putting this question in the hands of Professor 
Perrone and Busto in the hands of Professor della Cananea. 207. Busto’s posi-
tion – by reference to the wording “However, that does not fully solve the prob-
lem brought to the attention of these Joint Divisions, since we must – within 
the ambit of the path theoretically admissible – determine whether other lim-
its exist on the lawfulness of those contractual types for the Public Administra-
tion” – is that Section 9 of Cattolica is at least in significant part concerned with 
the capacity of local authorities to enter derivatives contracts. This is quite clear 
at [74] of Professor della Cananea’s first report where he says that he has “no 
hesitation” in saying this. He says that there is a caesura between the civil law 
aspects and those dealing with administrative law and public finance. Specifi-
cally, he says that Section 9 of the judgment imposes further limits on the con-
tractual power of a local authority beyond the requirement that the derivative 
be financially cost effective/non-speculative set out in Section 8 of the judg-
ment. Busto sees the Supreme Court’s analysis up to and including paragraph 
9.8 as directed towards grounds 3, 4 and 5 of BNL’s grounds of appeal looking 
at the civil law aspects through the perspective of the rules of public finance. 
Thus, Professor della Cananea says one sees the threads of this analysis are be-
ing brought together by the Supreme Court in paragraph 9.8 of the judgment 
where grounds 3, 4 and 5 are dismissed. 209. In closing Mr Downes empha-
sised the need to focus on paragraph 9.8 of Cattolica, which he submitted was 
not really susceptible of being read as going to civil law issues rather than ca-
pacity; and the support which is found for Busto’s approach in the official Mas-
sima Ufficiale [official maxim] that was published by the Italian Supreme Court 
in order to explain the decision in Cattolica. 210. He emphasised that the im-
porting of concepts from public law into private law (and vice versa) is not un-
heard of in this jurisdiction. For example, in Braganza v BP Shipping Ltd [2015] 
UKSC 12 (a case concerning the limits on the exercise of a contractual discre-
tion), the law of contract can be seen to be borrowing from public law, e.g. in 
relation to a requirement that the discretion not be exercised in a way that is 
Wednesbury unreasonable. He also contended that the approach of DB ren-
dered it necessary to read down or reject large parts of the rest of the Cattol-
ica decision. Discussion 211. I conclude by a clear margin that this section is 
not concerned with capacity and that despite the clarity and force with which 
Busto’s arguments were presented, DB’s arguments are to be preferred. 212. 
The starting point is that Section 9 of the Cattolica decision is not concerned 
with either of the issues specifically referred to the court. Those questions were, 
as noted above: “a) “whether the swap, particularly the swap that included an 
upfront …. constitutes, for the local entity, a transaction that results in indebt-
edness to finance non-investment expenditures pursuant to Article 30, para-
graph 15 of Italian Law No. 289 of 2002”; and b) “whether the execution of 
the related contract falls within the authority reserved for the City Council, 
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since it entails an expenditure decision that affects budgets for subsequent fi-
nancial years, pursuant to Article 42, paragraph 2, letter i) of the T.U.E.L.”. 
213. It is clear – indeed it is common ground between Professor Perrone and 
Professor della Cananea – that in the Cattolica case the Supreme Court “con-
siderably expanded the perimeter of the appeal brought before them”. One 
therefore has to have careful regard to what exactly the Court was deciding 
and upon what it was effectively commenting. 214. It is therefore important to 
track through what the Court is doing at particular places in the judgment. It 
is clear that the capacity limits which the Supreme Court considered to apply 
to the execution of derivative contracts by local public bodies specifically are 
directly addressed in sections 7 and 8. Each section starts with a wording which 
makes this very clear. Section 7 starts with this introduction: “… we can pro-
ceed with examining the issue … relating to the execution of derivatives, swaps 
and IRSs by public entities in general and local entities in particular”. Section 
8 starts by noting that “the contractual power of local entities had clear limita-
tions”. That then leads to its “first conclusion” on speculation, which I address 
below. 215. One therefore needs to have clear focus both on the start of sec-
tion 9 and how it proceeds. Section 9 starts with the following introduction: 
“However, that does not fully solve the problem …, since we must – within the 
ambit of the path theoretically admissible – determine whether other limits 
exist on the lawfulness of those contractual types, for the Public Administra-
tion”. There was considerable evidence directed to the question of what was 
meant by “other limits” as well as to the wording “the ambit of the path theo-
retically admissible”. 216. As a matter of simple language, “other limits” at least 
suggests that something qualitatively different is being considered – though it 
gives no hint as to what those different limits are. While there was a difference 
of opinion on this, with Professor della Cananea saying that “a literal and sys-
temic reading of 9 shows that the court is still in the realm of capacity. They 
have not moved to other issues, and that is confirmed by paragraph 9.8.”, I 
found the evidence of Professor Perrone on this to be more robust. 217. In 
particular: i) Professor Perrone’s evidence appeared to regard the relevant sec-
tion of the judgment overall, as well as microscopically; ii) His analysis in his 
report was clearly reasoned; iii) In contrast Professor della Cananea’s evidence 
appeared to have a tendency to seize on a small passage without regard for the 
surrounding, and then (see above as regards the statutory interpretation argu-
ments) to seize on other matters whose relation to the argument were not clear 
to support it. 218. And indeed, in cross-examination Professor della Cananea 
accepted that “They are making a point that even within hedging derivatives 
there are certain requisites which must be respected”. In other words, he rec-
ognised that this section deals with the civil law requirements as they apply to 
swaps. That conclusion sits perfectly within the framework of a logical reading 
of the bridge between paragraphs 8.3 and 9: paragraph 8.3 terminates with a 
conclusion about capacity (“only in the first case could a local entity be said to 
have capacity to enter into them”); that then leads into the wording at the start 
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of section 9 which identifies the need to determine whether “other limits” ex-
ist – that itself strongly suggests the limits being considered are qualitatively 
different to the issue of capacity. 219. The next assistance, which dovetails with 
these points, is given by the next paragraph of the decision, paragraph 9.1. That 
states: “There is still no solution for the general problems relating to the defi-
niteness (or determinability) of the object [oggetto] of the contract”. This ter-
minology seems to be a clear indicator that what is being considered is a ques-
tion of validity under the general civil law. This is because there is, pursuant to 
Articles 1325, 1346 and Article 1418 of the Civil Code a requirement for a de-
termined or determinable object (“oggetto”) as a pre-requisite for the validity 
of any contract under Italian law, regardless of whether the contracting parties 
are public or private bodies. The reference to “oggetto” is not casual or pass-
ing: there are further references in paragraph 9.2 and in paragraph 9.8. 220. 
The question then becomes whether the provisional indication that the Court 
is considering general civil law issues in this passage is one which makes sense, 
both in terms of what is said, and in terms of such an issue being one of rele-
vance to a contract of this sort and issues such as the ones arising in this case. 
That is because if a reference to civil law validity questions were nonsensical 
in either context that would obviously indicate that that was not what the Court 
was doing at this point. 221. A reading of the judgment, and a consideration of 
the expert evidence, makes quite clear that such an approach is not nonsensi-
cal at all. 222. As for the reading of the judgment, it makes perfect sense in the 
context of a civil law issue. As a matter of Italian civil law, a contract has to have 
a cause (“causa”) and an object (“oggetto”). One can readily see that questions 
might arise as regards swaps contracts viewed through this lens. How one de-
fines the object of the contract will have a knock-on effect on the other com-
ponents of the analysis and the result. What the judgment on its face is doing 
here is to consider these points, concluding that the object of a derivative con-
tract is “the degree of uncertainty [alea]” and that a contract will not fulfil the 
civil law oggetto requirement, unless the risks can be “precisely determined” 
by the parties. 223. Furthermore in circumstances where the derivative con-
tracts in Cattolica were governed by Italian law, it is only natural that Italian 
civil law requirements for a valid contract would be considered in that case. 
224. All of this is the more so given the juridical backdrop to Cattolica. In 2013 
the Court of Appeal of Milan in decision no. 3459/2013 (“Gommeservice”), a 
case involving a derivative contract entered into by a small private firm, con-
sidered the question of civil law requirements in that specific context. It did 
not raise any issue of capacity. In so doing it considered an academic article by 
an Italian contract law scholar, Professor Maffeis, which focussed on the re-
quirements for derivative contracts to be valid under Italian contract law. Pro-
fessor Maffeis’ paper was not concerned with derivatives entered into by Ital-
ian local public bodies. The Gommeservice decision was published in late Sep-
tember 2013 – hence after Cattolica at first instance. 225. However, after the 
decision in Gommeservice, the civil law requirements of a valid derivative con-
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tract were heavily debated amongst Italian legal scholars and in the case law, 
as explained by Prof. Perrone. The reasons for the controversy were because 
it had been widely accepted by Italian legal commentators and case law that 
derivative contracts are not properly to be characterised as being analogous to 
wagers, which is the starting point of what is known as “the rational bet theo-
ry”. 226. The Gommeservice decision was then referred to in passing in the 
decision of the Court of Appeal of Bologna in its decision in Cattolica. “We al-
so briefly note that none of the contracts include the determination of their 
current value at the time of stipulation (the “mark to market”), which careful, 
consolidated case-law on the merits (see [Gommeservice]) considers to be an 
essential element thereof and which forms part of its standard cause (a ration-
al reasoning and which can therefore be measured), which must be specified, 
…” 227. The passage is brief but plainly deals with cause/causa – and hence 
civil law requirements. It was not stated to be related in any way to the issues 
of administrative law that were considered elsewhere in the judgment. 228. It 
was common ground that at paragraph 9.7 of the Cattolica decision the court 
is reflecting the approach of the Court of Appeal of Bologna in Cattolica. 229. 
One can therefore trace the arguments of civil law through in the background 
to Cattolica in the Supreme Court; and given the debate which I have noted 
it would make perfect sense for the Supreme Court to deal with that issue.

[omissis]

The post-Cattolica cases 252. To the extent that it is necessary to do so, I 
do also conclude that further support for this analysis can be found in the de-
cisions of lower courts since the decision of the Supreme Court in Cattolica. 
253. It was submitted for Busto that the only cases that are of any real assis-
tance to the court are cases involving swap transactions entered into by Italian 
local authorities. But this is arguing from the assumption that Busto is correct. 
To test the parties’ approaches it must be right to look more broadly. It would 
naturally be of great interest if (as is agreed not to be the case) there was a lo-
cal authority case where swaps were not upheld on the ground of capacity, cit-
ing paragraph 9.8 of Cattolica. But it is also of interest, and logically of rele-
vance, if that passage of the judgment has been considered to be relevant out-
side the world of local authority transactions 254. Nor do I consider that, in 
the context of the very specific issues in this case, one can take anything of note 
from the fact that there is no post-Cattolica case involving an Italian local au-
thority in which the swap transactions have actually been upheld. 255. Profes-
sor Perrone identified eight decisions in which section 9 of the Cattolica deci-
sion has been applied and opined that the court in each of them treated the 
issue as going to the general civil law requirements for a valid contract – the 
causa and oggetto aspects – and not as raising any issue of capacity of local 
public bodies. Not all of these were the subject of detailed evidence, but it is 
worth dealing briefly with the ones which were discussed in depth. 256. The 
decision of the Tribunal of Pavia dated 16 September 2020 is now not particu-
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larly controversial. It concerned derivative contracts between the Province of 
Pavia and Intesa SanPaolo. The court in that case referred to “the ongoing de-
bate in academic legal circles and in the courts … about whether MTM is an 
essential element of the contract”. It also referred to the Gommeservice deci-
sion. The court then specifically relied on the Cattolica decision as a reason for 
adopting the approach in Gommeservice in relation to the civil law require-
ments for a valid contract. The Court does not mention any limits on the pub-
lic body’s capacity in the judgment. Busto accepts that the court declares the 
invalidity of the swap on the basis of principles of Italian contract law. 257. Al-
though there is reference to paragraph 9.8 of Cattolica it seemed to me on fol-
lowing the evidence, and again on reverting to the decisions after the close of 
the case, that the flavour of the case is very much one concerned with the civ-
il law requirements, that it approached paragraph 9.8 in line with my conclu-
sions above – in other words as expressing a conclusion on civil law require-
ments (albeit in the particular context) and that its conclusion flows from its 
consideration of the civil law issues. Professor della Cananea himself accepted 
in his evidence that the decision deals with civil law requirements for a valid 
contract. 258. The other authority to which much reference was made was the 
decision of the Court of Appeal of L’Aquila which refers to both causa and og-
getto and to the contracts being void under Article 1418(2) of the Civil Code. 
There is at the same time reference to the local authority’s status, in that hav-
ing noted the Supreme Court’s requirement that mark to market, probabilistic 
scenarios and hidden costs be provided, the Court of Appeal observed that “[t]
hese parameters have to be complied with all the more when a swap is entered 
into by a local authority, which under the regulations as recalled above, until 
2013 could enter into Interest Rate Swap contracts, providing they were hedg-
ing and never speculative derivatives, thus with the purpose of hedging bond 
loans or debts”. But that wording “all the more” is, as Professor Perrone noted, 
a giveaway that what is being considered is something not confined to local au-
thorities; hence it is the civil law question of validity. 259. A similar approach 
can be seen in decision no. 24/2021 of the Court of Appeal of Ancona. That 
was a case involving a private company, but the Court referred to the Cattoli-
ca decision and stated (at [4]): “Nor can it be argued that the significance of 
this decision is limited to the public administration sector when it deals with 
derivatives. All commentators argued for the general scope of many of the 
statements contained in the aforementioned decision, which, moreover, already 
qualifies as such on a first reading”. 260. Professor della Cananea saw the de-
cisions in these cases very much through the prism of his own reading of Cat-
tolica, with considerable focus on paragraph 9.8 of that decision. However, his 
reasoning was at times hard to follow, since at the same time he did accept – as 
on the wording of those decisions he had to – that the reasoning dealt with the 
civil law requirements for a contract. It was also not clear why, if he were cor-
rect as to his approach to Cattolica, the Ancona court (dealing with a dispute 
with a private company) should consider the decision in Cattolica. He accept-
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ed that this court’s decision effectively says that section 9 of Cattolica is not 
limited to public bodies. 261. The Tribunal of Milan in its decision of 4 May 
2021 seems to interpret Cattolica as being a public finance case. However, it 
is clear that it was not argued in that case that the swaps were null and void 
and consequently the decision is of little relevance in the present context. 262. 
Although I give no weight to the academic commentaries in reaching my de-
cision (since they can plainly have no precedential value and time constraints 
meant that they were not the subject of cross-examination) I gain some en-
couragement from the fact that it seems that the most dominant academic ap-
proach to section 9 of the Cattolica decision is in line with that conclusion. DB 
referred me to articles by Calabrese, Natoli, Poli, Cusomano and Tucci. Busto 
sought to strike back by reference to some articles coauthored by Professor 
Perrone and Mr Danusso. I did not find these articles particularly easy to fol-
low. On the whole I would tend to accept the submission that while deprecat-
ing the approach of the court generally, so far as regards section 9 they suggest 
that the decision is potentially of broader application. Thus Professor Perrone 
refers to the possibility that the decision might “retroactively affect any deriv-
atives entered into, at any time, by both financial and non-financial entities”, 
while Mr Danusso refers to the case applying “private law requirements”. How-
ever (i) this approach appears to be a discussion point (the dangers of Cattol-
ica if given a broad reading) and (ii) this approach is not that of the academic 
majority. 263. The conclusion that section 9 of the Cattolica decision is con-
cerned with the elements of a valid contract under Italian civil law, not the ca-
pacity of Italian local public bodies, is highly significant in the context of this 
dispute. This is because if the question is one of material validity, not capacity, 
the question of the proper law of the contracts becomes relevant. The Trans-
actions are expressly governed by English law. The material validity of the 
Transactions is therefore to be determined under English law. It follows that 
any requirements as to material validity set out by the Court in Cattolica (in 
relation to contracts governed by Italian law) are inapplicable to the Transac-
tions. 264. I should deal briefly with Busto’s backup case, which was to say that 
if it is not clear that paragraph 9.8 of Cattolica is concerned with the capacity 
of an Italian local public body, then it is at least possible to read paragraph 9.8 
of Cattolica in this way and that it is highly unlikely that the Italian courts would 
read down Cattolica, thereby opening the way for Italian local authorities to 
circumvent these same rules by simply choosing foreign law. The answer to 
this is that it is not a question of reading down but of correct interpretation and 
I conclude that DB’s is the correct interpretation by a clear margin. Accord-
ingly this backup case does not arise. 265. It follows that Busto’s defence based 
on section 9 of Cattolica fails. Formal requirements 266. For completeness 
however (and while it is strictly speaking contingent) I should deal here with 
the substance of that defence. Had I concluded otherwise as to the nature of 
the issue, such that the requirements in section 9 had to be considered, I would 
have concluded that the Court did not lay down any hard and fast rule. 267. 
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The emphasis here is on the apparent dichotomy between the fact that the Su-
preme Court suggested that on the facts of the Cattolica this would require 
the parties to be aware of “the mark to market criterion, probabilistic scenar-
ios and the “hidden costs”” and its emphasis elsewhere on the “case by case” 
approach which would only make sense if there were no hard and fast rule. In 
my judgment this is what the Court was really saying: the ultimate objective is 
to enable the counterparty to make an informed assessment of risk. This is what 
underpins some quite detailed discussion of the different types of swaps at Part 
4, and an analogy to consumer investment transactions at [9.4-5] which would 
not be applicable to all swap transactions. It also reflects the fact that the ques-
tion of mark to market is first raised at [4.7] in relation to the consideration of 
“non-par” swaps in which an upfront is paid (as it was in two out of the three 
swaps in Cattolica). I therefore conclude that the rule is stated in 9.7 when the 
court says clearly that the analysis must be determined “on a case-by-case ba-
sis, using a practical approach”. 268. That approach makes perfect sense since 
it is a question of fact whether the parties to a contract are able to make an in-
formed assessment of risk and what information they require to carry out that 
assessment. Further, were Busto correct and all of (i) MTM; (ii) probabilistic 
scenarios and (iii) hidden costs required to form part of the transaction docu-
ments in all cases this would be a surprisingly formalistic, inefficient and im-
practical position. The unattractiveness of that submission was underlined by 
Professor della Cananea’s evidence that an Italian local public body could not 
even be expected to be aware of this requirement. 269. In this case I conclude 
that, were it relevant, Busto was in a position to make an informed assessment 
of risk and had available the information required to carry out that assessment. 
The first point is that the transaction was not particularly complicated: i) The 
Mirror Swap cancelled out the effect of the 2002 Swap and entirely removed 
Busto’s exposure to the risks of rising interest rates above the threshold in the 
2002 Swap. It did not present risks for Busto in any meaningful sense; ii) The 
principal exchange element of the Cash Flow Swap was also essentially straight-
forward and risk free. Busto simply received fixed principal exchange amounts 
from DB from 2007 to 2013 and paid the same amount to DB from 2014 to 
2031. This was easy to comprehend and did not involve any uncertainty from 
Busto’s perspective as to cash flows; iii) The risks of the interest collar element 
of the Cash Flow Swap were the most complex – but still essentially elemen-
tary. They were clear and straightforward for Busto to evaluate and understand. 
It was explained to Busto that its interest costs would only vary within the max-
imum rate of the cap and the minimum rate of the floor. Thus, if interest rates 
fell below the floor rate, Busto would not benefit. This was obvious. 270. Sec-
ondly, these indications are supported by a consideration of the material which 
Busto had available to it. The simulations sent by DB to Busto on 29 June and 
5 July 2007 provided Busto with the forward rates on each payment date 
through to 2031, and projections of the cost of the proposed revised principal 
repayment profile based on the forward curve, bearing in mind the collar struc-
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ture of the Cash Flow Swap. DB also informed Busto in the Term Sheet that 
the initial MTM of the Cash Flow Swap was positive to DB and therefore neg-
ative to Busto. 271. Thirdly Busto had the time and resources to make an in-
formed decision. The timeline demonstrates that there was ample time, there 
was lots of negotiation and Busto had its own well qualified expert committee. 
Here it is worth bearing in mind that the reports of the Cattolica case do not 
make it clear what was sent – or whether that was a case where the bank was 
dealing with a professional investor. The consumer legislation quoted in that 
case tends to suggest it was not. 272. Fourthly, this was not Busto’s first expe-
rience of swaps – it had prior experience of the swaps market via the 2002 Swap 
and Busto was classified as a qualified investor. 273. Finally, though perhaps 
strictly speaking irrelevant for the purposes of deciding whether Busto had the 
material available to enable it to make an informed assessment of risk, the ev-
idence shows Busto doing just that: i) City Board resolution no. 417/2007 stat-
ed that “the interest rate [would be] parameterised at the Euribor rate insert-
ed within a maximum and minimum oscillation corridor” under the Cash Flow 
Swap; ii) It was clear from her evidence that Ms Marino fully understood how 
DB’s proposals worked and in particular that, under the Cash Flow Swap, the 
minimum rate that Busto would pay was the floor rate and it would not bene-
fit if interest rates fell lower; iii) Ms Marino’s evidence was also that that she 
understood that the forward projections showed a comparison of the expected 
cost to Busto of its existing borrowing and on the basis of a re-profiling of its 
principal repayment profile and an interest rate collar with assumed floor and 
cap rates; iv) Professor Zucchetti and Ms Criscuolo (the external members of 
the Expert Committee with specialist expertise in relation to derivatives) ex-
plained each of the banks’ proposals and their analysis to Ms Marino and Mr 
Fogliani; v) It was also Ms Marino’s evidence that the Expert Committee as a 
whole (including Ms Marino) discussed the merits of each proposal; vi) Ms 
Marino also said that she and Mr Fogliani would have taken the opportunity 
to ask Professor Zucchetti and Ms Criscuolo about anything she did not un-
derstand. She accepted that she would not have signed the Expert Commit-
tee’s report unless she understood and agreed with it; vii) The Expert Com-
mittee’s report (which was annexed to City Board resolution no. 398/2007): a) 
Described the economic effects of DB’s proposal in some detail; b) Specifical-
ly identified that the floor rate was “rather high” relative to the forward curve 
– and Busto successfully negotiated a reduction in the floor rate with DB as a 
result; c) Confirms that Busto fully understood DB’s proposals and formed the 
view (based on the analysis of Professor Zucchetti and Ms Criscuolo) that the 
DB proposal was the most advantageous which Busto had received. 274. In 
those circumstances, I conclude that Busto was able to make an informed as-
sessment of risk, and had the information required to carry out that assessment. 
To the extent that it is relevant I would also conclude that it carefully made an 
informed assessment of the risk Cattolica and Speculation Section 8, specula-
tion and capacity 275. The second set of questions to which the Cattolica de-



225I nuovi orizzonti dei contratti derivati stipulati dagli enti locali

cision is relevant is that of whether Busto lacked the capacity to enter into 
speculative transactions. Professor della Cananea’s opinion is that at the rele-
vant time Italian local authorities were not permitted to enter into derivatives 
contracts which were speculative in nature. 276. DB implicitly accepted that 
Cattolica was difficult for it on the law here, though it pointed out a number 
of what it regards as infelicities in that judgment. For example it noted that the 
Court in Cattolica identifies no express prohibition, nor any other basis in law, 
for this conclusion, does not attempt to define what is meant by “speculation” 
in this context or offer guidance as to how the characteristics of a “speculative” 
contract might be identified: it is simply asserted that a distinction is to be 
drawn “based on the criterion of the different degree of risk”. 277. Ultimately 
it seems to me that what the Supreme Court says in this regard is clear. At par-
agraph 8.3 it says in terms: “Hence, in light of the legal and axiological frame-
work outlined above, we can arrive at a first conclusion, namely: Recognition 
of the Administration’s capacity to conclude derivative contracts, based on the 
law in effect until 2013 (when Italian Law No. 147 of 2013 precluded that pos-
sibility) and the distinction between hedging and speculative derivatives, based 
on the criterion of the different degree of risk of each of them, meant that on-
ly in the first could a local entity be said to have capacity to enter into them” 
278. Whether that conclusion is correct or not is not in my view a matter for 
this Court. I accept this paragraph dubitante. I have expressed above a view 
on case 52/2010 which might be said to sit ill with the summary given by the 
Court in the Cattolica judgment. There is no clear consideration in Cattolica 
of how the general civil law capacity of local authorities impacts on the analy-
sis. I would also tend to accept the argument that the assertion in paragraph 8 
that the changes in the law set out in section 7 “make it possible to conclude” 
that “the contractual power of local entities had clear limitations” is rather hard 
to follow. The “difficult” sentence at the tail of paragraph 9.8 ironically also to 
some extent suggests that the Court did not regard itself as having set down a 
rule on speculation. 279. However while these points may well be the subject 
of argument in future before the Italian Courts, as matters stand it seems to 
me that the Supreme Court has spoken on this point; and that regardless of 
the fact that there is no doctrine of precedent other courts are – at least in the 
medium term while debate works itself out – likely to feel themselves con-
strained by the clarity of the wording by the country’s most senior court. 280. 
I therefore conclude that as these matters stand, as a matter of Italian Law lo-
cal authorities may only enter into derivatives contracts if they are for hedging 
– and not if they are speculative. Are these contracts speculative? 281. This 
point became highly contentious in closing, with arguments about the burden 
of proof and whether aspects of the case sought to be advanced by Busto were 
properly in play. 282. The case as pleaded was this: that the speculative and/or 
aleatory nature of the Transactions meant that the Transactions did not com-
ply with the limits or constraints explained in Cattolica on Busto’s capacity to 
enter into such transactions. In the Further Information this was particularised 



226 Claudia Milli

thus: “The Transactions were speculative in that they involved the purchase of 
a financial instrument (viz the swaps) at an implied cost referable to the mark 
to market value at the time of acquisition. In relation to the interest rate aspect 
of the instruments, their value lay in the hope that they would turn out to have 
been worthwhile. In that sense they were speculative. In the premises the fu-
ture value of the swap instruments was entirely dependent on uncertain future 
market movements”. 283. This was met by a plea denying that the Transactions 
were speculative and asserting that they were “entered into for the purposes 
of hedging the Defendant’s liability under existing indebtedness and thereby 
managing the costs of the Defendant’s borrowing”. This plea was advanced by 
reference to the City Board decision number 398 of 10 July 2017. In other 
words, DB said: “No, the Board says it is for hedging”. 284. No rejoinder fol-
lowed to this plea. In the List of Common Ground and Issues the focus was 
firmly on the issues of Italian law; the factual aspects of those issues were dealt 
with in very broad terms at Issues 4 and 5: did the Transactions comply with 
anyrequirements of Article 119 that applied to them, if not in what respects 
and what are the legal consequences? There was no suggestion that financial 
experts were necessary. 285. The pleading as to “speculativeness” was there-
fore broad and elementary. The pleading does not identify any features of the 
cash flow swap which were said to make the transaction speculative. In par-
ticular it does not plead that a negative MTM would make the borrowing spec-
ulative; MTM was identified only as going to the informed decision aspects, in 
partnership with probabilistic scenarios and hidden costs. 286. It follows that 
no positive case was pleaded in relation to speculation and hedging. 287. In 
opening Busto trailed the possibility of an intention to go wider. At paragraph 
93 it was said that Busto “accepts that the dividing line between what is spec-
ulative and what is a hedge will rarely be clear cut. Most transactions will have 
elements of both. However, where the dividing line in terms of local authority 
finances is to be drawn is a matter of policy, and in that sense is a matter for 
the Italian legislature and the Italian Courts” (suggesting that the answer to 
the dividing line lay in the authorities – the line which appears from the plead-
ed case). However that was followed by an indication that Busto intended to 
show that the Transactions did have a speculative element (unidentified). 288. 
That approach was further trailed in oral opening. And in closing Busto’s case 
was clearly said to be that by its plea of hedging, DB had advanced a positive 
case, which entitled Busto to put any positive case on speculation, essentially 
by way of response. 289. Further, it was suggested by Busto in closing that the 
question of speculation was effectively decided in Hazell; this was in reliance 
on Lord Ackner at 45F – 46A. However (i) as noted above the analysis on that 
question has probably moved somewhat under English law in the succeeding 
years and (rather more importantly) (ii) the case on the dividing line between 
speculation and hedging is in this case one of Italian Law. It is as impermissi-
ble for me to superimpose English Law concepts of hedging as it would be to 
impose an English Law understanding of the capacity/validity divide. 290. As 
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to the actual case on speculation, Busto’s argument extended both to that plead-
ed case, and a case which developed via the evidence. 291. In terms of the 
general approach Busto urged me to reach back into Hazell, if not adopting 
the test, at least adopting a similarly sceptical approach. It placed great em-
phasis on the inherently speculative nature of swaps as described in Hazell 
(which it says resonates with the Cattolica approach) and submitted that the 
claim by the Bank that the Mirror Swap and the Cash Flow Swap were 
non-speculative and simply hedging must be carefully scrutinised by the court 
(as in Hazell). This is said to be particularly so given that the true nature and 
effect of a swap may not be immediately apparent, even to experienced bank 
employees, such as Ms Villa. 292. This was then echoed in Busto’s more spe-
cific case, which also drew on Hazell, contending that there were strong par-
allels between the interim strategy adopted in Hazell and the Bank’s case on 
the Mirror Swap in the present proceedings. 293. I do not consider that this 
argument by reference to Hazell has much effect in circumstances where it is 
accepted that the Italian law approach is not on a par with that in Hazell, as 
noted above. While there may be similar resonances my focus needs to be on 
Italian Law. Further this argument was undercut by the fact that (as I have 
found above) the 2002 Swap has to be assumed to be valid; which was not the 
position in Hazell. 294. So far as the more general case goes, Busto’s pleaded 
case takes an extreme position that a transaction will be speculative merely be-
cause the value or final outcome is uncertain. This would apply to any deriva-
tive contract (and indeed to any decision to borrow at a floating rate instead of 
a fixed rate, or vice versa). It is manifestly wrong to give the concept of specu-
lation such a broad reading, not least because Article 3 of the Decree and even 
Cattolica recognises that some derivatives are permitted; and Busto actually 
accepts that derivatives are not precluded by Italian Law. 295. Accordingly 
limiting matters solely to the pleaded case, Busto’s argument here must fail. 
296. This then brings me to the new or extended case advanced by Busto. 

[omissis]
Determination and matters for consequential argument 365. It follows that 

I conclude that: i) The Transactions complied with the requirements of Article 
119; ii) Article 42 paragraph 2(i) of TUEL is not applicable, but in any event 
the Transactions complied with the provisions of Article 42 paragraph 2(i) of 
TUEL by virtue of Resolution number 32 of 2 April 2007; iii) The Transactions 
are valid and binding on Busto and are enforceable in accordance with their 
terms. 366. In essence, therefore DB’s claim succeeds. There do however re-
main issues as to the terms of the declarations sought, the determination of the 
sums due and outstanding and interest. These if not agreed will require to be 
determined at a consequentials hearing. Part 3: Contingent Issues The other 
TUEL issues 367. These questions therefore only arise on a double contingen-
cy (i.e. if I am wrong as to whether City Council approval was needed and also 
as to whether if it was needed, it was given). I deal with them only for com-
pleteness. Status of the resolutions of the City Board and Mr Fogliani. 
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368. So far as concerns the consequence if (i) City Council approval were nec-
essary and (ii) it had not been given, there is a vibrant debate to be had as to 
whether that consequence should be annullability and not nullity. 369. The is-
sue is particularly tricky because on the face of it the merits of the point appear 
to lie with DB; but there is no doubt in this case that Cattolica goes the other 
way. Professor Torchia gave it as her clear opinion that Cattolica is in this re-
spect wrong. Professor della Cananea agreed that “as a general rule” relative 
incompetence results in annullability (not nullity), and that the “traditional” 
approach to breach of Article 42(2) would be treated as “a breach of the rules 
of internal competence” (i.e. relative incompetence) and that the result of this 
is that administrative acts adopted in breach of Article 42(2) would be treated 
as annullable (not a nullity). 370. This is a point which I do not have to decide. 
Had the point arisen I would, with considerable hesitation (bearing in mind 
what I have said above about the approach to foreign law), have concluded that 
despite what is said in Cattolica the correct position as a matter of Italian law 
is that a breach would result in relative incompetence i.e. annullability. 371. 
For this double contingency the briefest of reasons will suffice: i) Cattolica is 
not the starting point; the backdrop of the law prior to Cattolica is clear and in 
DB’s favour, as noted above; ii) Even in the Court of Appeal in Cattolica this 
line appeared to be followed with no reference to voidness but reference to 
“potential annulment”. That is plainly a reference to annullability; iii) The Su-
preme Court decision does not engage with the previous law or explain what 
would on its face be a significant change. While clearly expressed the relevant 
part appears to be a statement in passing. There is no suggestion in the judg-
ment that any issue was even raised as to the consequences of a breach of Ar-
ticle 42(2), let alone any explanation for any departure from the traditional ap-
proach; iv) While very great respect is due to the Supreme Court’s decision, 
there is no doctrine of precedent in Italian Law and the academic views, to-
gether with Council of State decision 2810/2018 (albeit not exactly on point), 
gives sufficient basis to conclude that the Italian courts would probably not 
follow Cattolica on this point. 372. The result of this is that the relevant acts of 
the City Board and Mr Fogliani are thus effective in law unless and until they 
are set aside. Professor della Cananea accepted that an annullable administra-
tive act is valid and effective and that the public body is therefore bound by it 
once the time limit for challenging it in the administrative court or taking 
self-redress procedures has passed. A limit on capacity 373. Similarly, I accept 
the submission that Article 42(2) is not a limit on capacity. The contrary was 
not separately argued in closing Ratification 374. The starting point is that for 
this point to arise one must assume that the Transactions breached Article 42(2)
(i) of TUEL but that (as I have contingently found) the consequence is annul-
lability not voidness. 375. The first question is that of which law is applicable 
to these issues. Busto were not unnaturally keen for the matter to be consid-
ered as a matter of Italian law given that (i) Professor Torchia accepted in her 
first report that the subsequent resolutions did not amount to ratification as a 
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matter of Italian administrative law and (ii) in the joint memorandum of Pro-
fessor Perrone and Professor Alibrandi they agree that ratification is not avail-
able as a matter of civil law in the case of a void contract. I accept that were 
the proper law to be Italian Law Busto would win this argument (for brevity 
on this extremely contingent point: essentially for the reasons given by Busto). 
376. However, matters are by no means so favourable to Busto if, as DB con-
tends, the applicable law for any ratification argument is English Law. 377. It 
is common ground that in the conventional case the putative law of the con-
tract (here English Law) will also govern questions of the scope of the agent’s 
authority including ancillary questions of ostensible authority and ratification, 
see Dicey & Morris on the Conflict of Laws 15th Ed. at Rule 244. 378. But 
Busto contends that there is an important rider which is applicable where au-
thority and capacity coincide – i.e. where the limit on authority is derived from 
a limit within the relevant body’s constitution. Thus, it points to Bowstead & 
Reynolds on Agency 22nd Ed., paragraph 12-021, where the authors state: 
“There can be little doubt that if there are public law restrictions on an agent’s 
authority, as in the case of public officials, these should be effective as against 
the law governing the main transaction. As regards public officials, it seems to 
be accepted that constitutional and other public restrictions of a disabling na-
ture on their actual authority should be effective, and the interpretation of such 
restrictions is a matter for the law imposing them; although in the absence of 
clear evidence the court falls back fairly easily on English interpretation tech-
niques, at least where the governing law of the main transaction is English, and 
similarly estoppel, apparently under English law, has been applied to later con-
duct relevant to earlier authorisation. The reluctance of English law to find 
apparent authority in public officials has recently been applied in the context 
of foreign officials”. 379. This would also seem to be consistent with the “in-
ternationalist” approach referred to in Haugesund. However, it appears that 
this argument is slightly off point; we are not here concerned with public law 
restrictions on an agent’s authority. 380. Further Bowstead and Reynolds par-
agraph 12-019 notes that “where there is no question of lack of power, the mat-
ter is likely to be one of authority only and governed by the law applicable to 
that topic”, by reference to Law Debenture Trust v Ukraine [2018] EWCA Civ 
2026; [2019] Q.B. 1121. 381. In reply, Mr Downes tacitly accepted the appli-
cability of that passage and simply submitted by reference to PEC v Asia Gold-
en Rice Co [2014] EWHC 1583 (Comm) that there might be a carve-out where 
it would be unfair to do so, and that on that basis it would be unfair to fix the 
principal with the chosen law of a contract that the principal did not enter in-
to. However, that authority does not provide full support for this argument. At 
[75] of PEC Andrew Smith J went no further than to say: “I also have sympa-
thy with his submission that the general principle stated in Dicey, Morris & 
Collins would not be applied if it resulted in distinct unfairness or there were 
other strong reason for modifying it. An obvious example might be if an agent 
chose a law unconnected with the contract simply to clothe himself with au-
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thority”. 382. The situation to which he refers is not the situation in this case. 
It follows that in my judgment to depart from the default position would be 
unjustified in this case. The question of ratification would (if it arose) therefore 
fall to be considered by reference to English Law. 383. So far as English Law 
is concerned, Busto’s case on the law was notably understated, with broad al-
lusion to ratification requiring an unambiguous act coupled with informed con-
sent. No reference was made to the authorities cited by DB to the effect that: 
i) The question whether an intention to adopt a contract as binding should be 
inferred from silence depends on whether it is the only reasonable conclusion 
to draw in the circumstances. ING Re (UK) Ltd v R&V Versicherung AG 
[2006] EWHC 1544 (Comm) at [161]; ii) There is no legal requirement that 
the principal must be aware of his agent’s lack of authority before the principal 
can be taken to have ratified a contract. The key is knowledge of the material 
facts: Bowstead paragraph 2-067, which in turn cites Brown v InnovatorOne 
plc [2012] EWHC 1321 (Comm) at [856-7]; SEB Trygg Holding AB v Man-
ches [2005] EWCA Civ 1237, [2006] 1 WLR 2276 at [43]. 384. Is there suffi-
cient material to satisfy the test on that basis? DB relied on: i) The City Coun-
cil’s recognition of the Transactions in the budget and the supplemental notes 
to the budget in every year from 2008; ii) The City Council permission to Bus-
to to make the payments due under the Transactions from 2007 through to 
June 2020; iii) The absence of adoption of any administrative self-redress pro-
cedures to annul the resolutions of the City Board or the decisions of Mr Fogli-
ani within the time allowed by Article 21-nonies of Law 241/1990 by Busto; iv) 
As regards the latter DB says these are particularly striking given that, as not-
ed in the factual section of this judgment, Busto retained Brady Italia in early 
2009 to investigate the legitimacy and validity of the Transactions and it pro-
duced a further report on the Cash Flow Swap in 2012, but Busto did not raise 
any issues with DB. 385. I accept the submission that these matters are suffi-
cient to make out a case of ratification as a matter of English Law. Busto’s con-
duct in these regards is wholly inconsistent with Busto now taking the position 
that Mr Fogliani did not have authority to enter into the Transactions on be-
half of Busto because they had not been approved by the City Council. 386. I 
therefore conclude that if ratification had arisen, the proper law is English law 
and the requirements of ratification would be made out. Ostensible authority/
Contractual estoppel 387. I deal briefly with this point largely because it raises 
an issue of law in an area of considerable interest which is not replete with au-
thority. 388. This was an argument taken fairly lightly by DB and rather more 
seriously by Busto. 389. DB relies upon the terms of the ISDA Master Agree-
ment, in particular the contractual representations and warranties set out in 
section 3(a)(ii) (“Powers”), section 3(a)(iii) (“No Violation or Conflict”), section 
3(a)(iv) (“Consents”), section 4(b) (“Maintain Authorisations”), and section 4(c) 
(“Comply with Laws”) of the Master Agreement (as amended by the Sched-
ule). 390. DB contends that these representations survive any voidness of the 
swaps themselves because the Master Agreement is a framework agreement 
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which did not entail any binding commitment for Busto to incur expenditure 
that needed to be budgeted for in future years and did not necessarily involve 
Busto entering into any derivative contract with DB which would (on Busto’s 
case) require City Council approval. 391. It therefore submits that: i) Article 
42(2)(i) of TUEL cannot require City Council approval of the Master Agree-
ment and Schedule; ii) The City Board authorised Mr Fogliani to enter into 
the Master Agreement and Schedule by decision no. 417/2007 of 17 July 2007; 
iii) Busto is therefore bound by the express contractual representations and 
warranties that it gave to DB in the Master Agreement including the terms 
which specifically confirmed Mr Fogliani’s authority to enter into the Transac-
tions on behalf of Busto. 392. DB contends (i) that these representations and 
warranties in the Master Agreement are sufficient to establish a contractual 
estoppel which prevents Busto from denying that Mr Fogliani was duly author-
ised, and (ii) that estoppel arises without the need to establish reliance by DB. 
393. Busto argues that it is logically impossible (and “bootstraps”) for a local 
authority to represent (sufficient to give rise to some form of estoppel) that a 
transaction is within its capacity as a means of evading what would otherwise 
preclude its entering into the transaction. 394. Reliance was placed by Busto 
on the trenchant observation of Harman J in Rhyl Urban District Council v 
Rhyl Amusements Ltd [1959] 1 WLR 465 that: “Accepting the view… that the 
Minister had no power under the regulations to grant a tenancy, it is perfectly 
manifest to my mind that he could not by estoppel give himself such power… 
It would entirely destroy the whole doctrine of ultra vires if it was possible for 
the donee of a statutory power to extend his power by creating an estoppel. 
That point, I think, can be shortly disposed of’”. 395. Busto also pointed to the 
judgment of Tomlinson J in Haugesund, rejecting an argument based on es-
toppel at paragraphs 170-172: “[170] At para 35 above I set out the representa-
tions which are attributed to Haugesund in the ISDA Master Agreement. … 
Wikborg Rein contends that these representations form the basis of an estop-
pel by representation pursuant to which the municipalities are, as against Dep-
fa, precluded from denying that the swap agreements imposed on them valid 
and binding obligations. In the alternative, Wikborg Rein contend that the 
municipalities owed to Depfa a tortious duty of care in making the representa-
tions as to their power to enter into the agreements and that they made the 
misstatements negligently, so that in consequence Depfa has a cross-claim in 
damages against the municipalities to the extent of its inability to recover in 
contract or in restitution. … Both of these arguments must in my view fail on 
the simple ground pointed out by Professor Graver that “there can be no pow-
er under administrative law for public bodies themselves to create new powers 
by representing that they have such powers”. Unsurprisingly Professor Grav-
er’s evidence was not challenged. Mr Mitchell distinguishes between a power 
to enter into a contract and the power to make a statement independently of 
contract. I agree that the concepts are different, although the representation 
here is made in connection with the making of the contract and, insofar as neg-
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ligent misstatement is concerned, liability is only established if there is a rela-
tionship “equivalent to contract” – cf per Lord Devlin in Hedley Byrne & Co 
v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465 at 530, [1963] 2 All ER 575, [1963] 3 
WLR 101. However the answer to Mr Mitchell’s point is given by Professor 
Graver. It was given too by Harman J in Rhyl UDC v Rhyl Amusements Ltd 
… where he pointed out that arguments of this sort which might avail against 
“private people” cannot prevail as an answer to a claim that something has been 
done by a statutory body without it having the capacity so to do”. 396. In open-
ing DB relied on Standard Chartered Bank v Ceylon Petroleum. In that case, 
Hamblen J held that representatives of CPC had ostensible authority to enter 
into the relevant transactions in that case in light of, inter alia, a representation 
in an ISDA Master Agreement that CPC had power to execute the Master 
Agreement and any Confirmation and had taken all necessary action to author-
ise that execution. It says that Busto made similar representations to DB in the 
express terms of the Master Agreement. 397. However Standard Chartered 
was a case where the argument was purely one of ostensible authority, and the 
judge relied on matters (such as the statute which created CPC and specific 
acts of the Board) which went well beyond the ISDA Master. 398. The main 
authority deployed by DB in closing was that of Credit Suisse International v 
Stichting Vestia Groep [2014] EWHC 3103 (Comm) in which Andrew Smith 
J considered a challenge to five disputed contracts entered into by a Dutch so-
cial housing association based on a lack of capacity. It was common ground that 
Vestia had capacity to enter into the ISDA Master Agreement framework con-
tract; the dispute was limited to some but not all of the transactions Vestia en-
tered into under it. 399. In respect of three of them ((i) transactions 3, 4 and 
5; (ii) transactions 7 and 8; and (iii) transaction 9), the Judge found them to be 
ultra vires. Credit Suisse then advanced three further arguments: estoppel, 
warranty and misrepresentation. 400. In particular Credit Suisse sought to re-
ly on two “Additional Representations” that Vestia had given in the ISDA Mas-
ter Agreement: i) First, the “compliance representation” – that its entry into 
and performance of its contractual obligations was and would be in compliance 
with its articles, financial rules and any other applicable laws or regulations; 
and ii) Second, the “hedging representation” – that it was entering into each 
transaction purely for the purpose of hedging its exposures and not for the pur-
pose of speculation. 401. At [300] of the judgment the Judge held that these 
were intended to take effect as contractual undertakings as well as representa-
tions. 402. Credit Suisse then argued that both the Master Agreement and 
these Additional warranties/representations estopped Vestia from contending 
that the transactions were void. As regards the Master Agreement itself, the 
Judge rejected this argument at paras 304-305, citing the line of argument up-
on which Busto now relies and going on: “[304] …. Mr Howe accepted that 
this is so in the case of local authorities or other public bodies, but submitted 
that Vestia are in a different position because, though they operate in the field 
of social housing, they are a private entity.
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[305] Professor Dorresteijn’s evidence was that Vestia and other SHAs “are 
not part of the governmental organisations”, and I accept this. But I do not 
consider that this assists Credit Suisse, or that Vestia could have extended their 
contractual capacity by representing (by contract or otherwise) that they have 
powers which they do not have or that it is within their powers to make a con-
tract when it is not. A contract that is ultra vires the powers of a company is 
void, and it cannot be validated: see Chitty on Contracts (31st ed, 2012) vol 1 
at paras 9-020 and 9-024, citing the judgment of Russell J in York Corp v Hen-
ry Leetham & Sons [1924] 1 Ch 557, 573, 22 LGR 371, 94 LJ Ch 159: “An ul-
tra vires agreement cannot become intra vires by means of estoppel, lapse of 
time, ratification, acquiescence, or delay”. Although this was said in the context 
of the capacity of a local authority, the editors of Chitty clearly understand it 
to be a wider statement of principle, and I agree. The same is said by the edi-
tors of Spencer Bower, The Law relating to Estoppel by Representation, (4th 
ed, 2004) at para VII.6.1: “nor [can] a company become entitled by estoppel 
to exceed its statutory powers or those given to it by its memorandum of asso-
ciation”. The position relating to companies incorporated under the Compa-
nies Acts is illustrated by Ashbury Railway Carriage and Iron Co v Riche, (1875) 
LR 7 HL 653, 44 LJ Ex 185, 24 WR 79 and Great North-West Central Ry v 
Chamlebois [1899] AC 114, 68 LJPC 25, 79 LT 35. In my judgment the rep-
resentations in the Master Agreement and the Management Certificate do not 
enable Credit Suisse to argue that Vestia are estopped from disputing that the 
ultra vires contracts were within their capacity or from disputing the authority 
of Mr de Vries and Mr Staal to make the ultra vires contracts”. 403. The Judge 
went on to accept the alternative argument that the Additional Representa-
tions in the Schedule to the Master Agreement gave rise to an estoppel. At 
[307-309] he considered that the doctrine of contractual estoppel could apply 
an agreement about a state of affairs in the future. At [312-318] he decided 
that the representations could apply to ultra vires transactions. 404. At [319], 
Andrew Smith J considered whether Credit Suisse’s reliance on these Addi-
tional Representations fell foul of the principle in Rhyl UDC: “Would the Ad-
ditional Representations so interpreted be inconsistent with a policy or prin-
ciple of law that an entity cannot expand its own capacity by estoppel or con-
tract? In my judgment they would not be. I readily accept that an entity cannot 
achieve what it has no power to do simply by stating or promising that it has 
the power, and that underlying the doctrine of ultra vires is a policy of protect-
ing the public: see Hazell v Hammersmith and Fulham LBC, [1992] 2 AC 1, 
36F/G per Lord Templeman. But there seems to me no reason that a legal en-
tity should not in a valid contract undertake that the contract will not be used 
as a vehicle for purported transactions that are invalid because they are outside 
their capacity. Credit Suisse are not making a claim under the ultra vires con-
tracts and in this part of their claim are not asserting that they are valid. Their 
argument is that they are entitled to enforce the Master Agreement as if the 
ultra vires contracts were valid”. 405. Andrew Smith J therefore concluded that 
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it was not inconsistent with the Rhyl case or its underlying policy for Credit 
Suisse to make a claim for estoppel or breach of warranty based on the Addi-
tional Representations in the Master Agreement, as opposed to claiming under 
the ultra vires transactions themselves. 406. The consequence was that Vestia 
was contractually estopped from disputing its liability to Credit Suisse under 
the Master Agreement on the grounds that the ultra vires contracts were made 
without capacity and authority, or alternatively that Vestia was liable in dam-
ages for breach of warranty: [320]-[322]. 407. Interesting as this argument is 
had the point arisen, I should have been unwilling to conclude that a contrac-
tual estoppel arose in this case. The doctrine is one which has been established 
on a very narrow basis and has yet to receive endorsement from the Supreme 
Court. There are some expressed concerns in the academic commentaries 
about its principled basis and capacity for uncontrolled growth (See, for exam-
ple, Braithwaite “The origins and implications of Contractual Estoppel” LQR 
2016 pp 120- 147, Leeming “Receipts Clauses and “contractual estoppel” re-
visited” LQR 2018 pp 171-76, Wilken and Ghaly, Law of Waiver, Variation and 
Estoppel, 3rd edn, at pp.90– 91 and 315). It is right therefore to look at any 
development which would cut across a line of authority on such a fundamental 
question as capacity with some care. 408. Here I would see sufficient grounds 
for caution. In Vestia it was common ground that the ISDA Master Agreement 
was within the capacity of the entity, which was not a public body but a private 
entity. In Vestia the representations within the Master Agreement were still 
regarded as not capable of giving rise to a contractual estoppel. The particular 
conclusion upon which the argument within Vestia is built is a very particular 
one, derived from certain specific “Additional Representations” which did not 
exist in this case. While DB contended that there were similar representations 
(i) they were not additional representations, but ones within the main Master 
(ii) they were not the same as the representations in Vestia and no time was 
spent establishing an equivalency and (iii) the building block of establishing 
them as contractual warranties which formed part of the analysis in Vestia was 
not done here. Although DB placed reliance on my judgment in BNP Paribas 
SA v Trattamento Rifiuti Metropolitani SPA at [176]-[184] as stating that the 
distinction was not significant that strikes me as an over-reading of a passing 
line within that judgment, which was not part of the determinative reasoning. 
409. Further, coming back to basics, on their face the representations relied 
on are referable to the “Transactions” – which are defined as transactions that 
the parties have entered into or anticipate entering into. It logically follows that 
to the extent that the transactions are void for want for capacity they do not 
fall within the definition of “Transactions”. The restitution claim 410. These 
issues would only arise if the Transactions were void. Busto’s restitution claim 
is for €3,840,166.74 (i.e. the net sum paid to DB under the Transactions). 411. 
The first issue which was raised was that of applicable law, the candidates again 
being Italian and English Law, with DB arguing for English Law, despite the 
decision of Walker J in Dexia Crediop SpA v Comune di Prato [2016] EWHC 
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2824 (Comm) at [159]-[172]. Had it been necessary to decide this point I would 
have concluded that this authority was distinguishable. While I would not nec-
essarily place the same weight as did DB on the technical survival of the ISDA 
Master Agreement, there is force in the submissions that: (i) that choice of law 
would retain weight under the Haugesund approach of adopting the putative 
applicable law to determine the civil law consequences of a lack of capacity on 
the validity of a contract; and (ii) the facts of this case are also distinguishable 
from Dexia because Dexia was an Italian bank, whereas DB acted through its 
London branch. The place of enrichment in this case would therefore also be 
England. Overall, therefore, despite the existence of certain ties to Italy, I 
would conclude that the closest and most real connection for the putative 
Transactions was with England. 412. That would then have led into limitation 
and change of position arguments under English Law (which it was common 
ground would not exist under Italian Law). There was little controversy that if 
English Law governed, all the payments made by Busto under the Mirror Swap 
were made outside the limitation period; leading to a sum of €99,136.88 being 
time barred. 413. As for change of position, this was used to found a claim for 
hedging costs. DB contended that their hedging costs were over €4 million, 
and thus outweighed Busto’s restitution claim. 414. There are two problems 
with DB’s contingent claim on this basis. The first is that there are two first in-
stance decisions in which it has been held that payments made under hedging 
contracts did not give rise to a change of position defence: Westdeutsche 
Landesbank Girozentrale v Islington LBC [1994] 4 All ER 890 at 948-949 and 
South Tyneside MBC v Svenska International plc [1995] 1 All ER 545 at 558-
569. 415. There is plainly a very interesting debate to be had on another occa-
sion as to these authorities. For present purposes I can briefly indicate that in 
the light of Foxton J’s recent decision in School Facility Management Ltd v 
Governing Body of Christ the King College [2020] EWHC 1118 (Comm) at 
[470]-[478], where the academic criticisms of those cases are carefully consid-
ered, and other cases where the defence of change of position was upheld also 
examined, I would not have been minded to follow these judgments. 416. The 
second however is more substantial. It is the lack of evidence on this point. 
This claim effectively hinged on a single, rather terse, internal DB email sent 
on 18 July 2007 which was not explained in any detail by anyone who was a 
party to it. There seemed also to be a tension between that approach and the 
credit approval documents which contained a suggestion that any hedging 
would only be for US$10 million. Aside from this the case on hedging rested 
on the evidence of Mr Tarczynski, who was ultimately not called. Mr Tarczyn-
ski was not an employee of the Bank at the time the Bank alleges that it en-
tered the hedging arrangements, and hence had no first-hand knowledge of 
the Transactions in this case or the alleged hedging arrangements. In substance, 
Mr Tarczynski sought to give evidence as to what he believed the Bank would 
have done based on his experience as a hybrid options trader in the interest 
rate trading department at Lehman Brothers. 417. At the PTR there was a live-



236 Claudia Milli

ly dispute about the contents of this statement with Busto contending that Mr 
Tarczynski’s evidence contained inadmissible opinion evidence. I largely con-
curred with that submission, with the result that a revised draft was served in 
order to cure this defect. The contents of the draft remained contentious, 
though no detailed argument was addressed to it in circumstances where the 
statement was withdrawn. 418. Ultimately it seemed to me that Busto’s sub-
mission that the evidence on this point was insufficient to prove the hedging 
arrangements, was correct. Article 1338 419. Finally, I will touch on the alter-
native claims under Article 1338 of the Italian Civil Code, which provides: “A 
party who knows or should know the existence of a reason of invalidity of a 
contract and does not give notice to the other parties is bound to compensate 
for damages suffered by the latter relying, without fault, on the validity of the 
contract”. 420. The first question is whether this claim is governed by Italian 
law. As to this there was no contest that Italian law applied to this claim. Bus-
to did not advance a positive case for any other law. 421. The principal issue 
between the parties in relation to the Article 1338 claims was whether either 
of Busto knew or ought to have known of the alleged grounds of invalidity now 
relied upon by it (i.e. alleged non-compliance with Italian public finance laws 
and/or Article 42(2)(i) of TUEL) and, if so, whether DB was “without fault”. 
422. DB relied on a general principle of Italian law that a public body, such as 
Busto, is required under Italian civil law to know of any fact, event or admin-
istrative measure that is a requirement of any law applicable to it as a public 
body or any transaction which it purports to enter, unless it is impossible to 
have such knowledge. 423. I was not attracted by this line of argument. It rests 
on an assertion that Busto was under an absolute duty to know the law. I was 
not persuaded that the authorities relied upon to establish that proposition did 
so; they rather seemed to support a more conventional negligence/diligence 
test. Absent that absolute duty on the facts it is hard to see how it can be said 
that Busto “ought to have known” that the Transactions were invalid. And, while 
I was not persuaded that the arguments as to DB’s “incomparable experience” 
had any legal significance, there would certainly seem to be an oddity if there 
is no absolute duty for those involved in a small local authority to be in the po-
sition where they ought to have known more than a group of professional spe-
cialists with extensive specialist legal advice. 424. Further the “incomparable 
experience” would have had a significance at the next stage – whether there 
was reliance by DB “without fault”. In circumstances where the burden is on 
DB to establish this aspect, and the evidence suggests not only their general 
level of knowledge, but a failure to take specific advice at the time, I would 
have found that this hurdle was not cleared. 425. On any analysis therefore the 
Article 1338 claim would have failed. 426. But in any event for the reason I 
have already given I would have found that the quantum of DB’s claim was not 
proved.
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I nuovi orizzonti dei contratti derivati stipulati dagli enti locali.
Quali possibili scenari

Commento al provvedimento del 12 ottobre 2021 della Commercial
Court (Financial List division) della High Court of Justice  

of England and Wales

Claudia Milli

Sommario: 1. Il caso. – 2. L’interest rate swap nell’ordinamento italiano. 
– 3. L’interest rate swap nell’ordinamento inglese. – 4. Considerazioni con-
clusive.

1. Il caso

Il provvedimento in commento offre alcuni significativi spunti di riflessione 
in ordine ai requisiti richiesti per la validità dei contratti derivati1, regolati dal di-
ritto inglese, nell’ipotesi in cui uno dei contraenti sia un ente pubblico italiano2.

Occorre, dunque, prendere le mosse dalla sentenza del 12 ottobre scorso 
in cui la Corte inglese si è pronunciata in una controversia riguardante la sot-
toscrizione di contratti finanziari derivati da parte di un ente locale italiano. In 
particolare, la vicenda de qua trae origine dalla stipula, nel 2007, tra il Comune 
di Busto Arsizio3 e la Banca internazionale Deutsche Bank di alcuni contratti 
derivati, regolati dal diritto inglese. 

Più nel dettaglio, si trattava di un contratto di Mirror Swap sottoscritto al 
fine di controbilanciare gli effetti di un precedente contratto derivato stipulato 
con un istituto di credito italiano e un contratto di Cash Flow Swap volto, in-
vece, a gestire parte dell’indebitamento4. Si rammenti che, al momento della 
sottoscrizione del contratto, gli swap, che includevano lo scambio di obbli-
gazioni a tasso completamente variabile, facevano prevedere un importante 

1 In argomento, J. Braithwaite, Thirty Years of Ultra Vires: Local Authorities, National Courts 
and the Global Derivatives Markets, Current Legal Problems, Volume 71, Issue 1, 2018, pp. 369-402, 
https://doi.org/10.1093/clp/cuy005.

2 Cfr. D. Rossano, Gli swap e la gestione della finanza pubblica nella giurisprudenza 
civilistica e della corte dei conti, in Rivista corte dei conti, n. 3/2019, pp. 1-2.

3 Si veda, per un maggiore approfondimento, il paragrafo 56 del provvedimento in com-
mento.

4 Cfr. V. Lemma, The derivatives of Italy, Law and Economics Yearly Review, 2013, pp. 1 ss.
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beneficio per il Comune di Busto Arsizio. Tuttavia, come noto, con la crisi del 
2008, l’economia globale è radicalmente cambiata e, di conseguenza, gli swap 
non si sono rivelati vantaggiosi per l’ente comunale. 

Nel 2013, il Comune iniziava ad effettuare i pagamenti previsti dal Cash 
Flow Swap e, nel 2018, il totale dei propri pagamenti superava la somma 
complessiva versata dalla Banca. Pertanto, nel dicembre 2020, il Comune 
decideva di non effettuare ulteriori pagamenti sostenendo, a supporto della 
propria decisione, che i contratti non fossero legittimi, in quanto esso non era 
in possesso, ai sensi del diritto italiano, della necessaria capacità a contrarre. 

Di contro, la Banca adiva la Commercial Court al fine di veder confermata, 
inter alia, la piena validità dei contratti, i quali erano dunque vincolanti per 
entrambe le parti. 

Sul punto, rileva il diverso orientamento sostenuto dal Comune secondo 
cui gli enti locali non possano stipulare contratti di derivati speculativi. 

Il Comune sosteneva altresì che era compito del Consiglio Comunale ap-
provare gli swap, circostanza che, nel caso di specie, non si era verificata.

Le statuizioni difensive del Comune partono, dunque, dalla posizione per 
cui il caso de quo vada regolamentato sulla base del diritto italiano, adducendo 
che, i principi del diritto amministrativo italiano5 limitano i poteri del Comune 
tale da intendersi come ente pubblico locale. Pertanto, sulla base di quanto 
asserito dal Comune, quest’ultimo non aveva la capacità di stipulare le opera-
zioni di swap, con la conseguenza che esse siano da ritenersi nulle.

Nel contesto così delineato, con il caso Cattolica6, la cui decisione emessa 
dalla Suprema Corte di Cassazione ha costituito base centrale delle argomen-
tazioni in merito alla capacità contrattuale degli enti locali, si è affermato che il 
potere contrattuale degli enti locali detiene evidenti limiti e, «soprattutto, per 
essere ammissibile, il derivato doveva essere economicamente conveniente, 
poiché era vietata la stipula di derivati speculativi». È, così, d’obbligo richia-
mare la sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 52/2010 in cui si pun-
tualizza che il divieto di stipulare contratti speculativi è riconducibile, in primo 
luogo, ai commi 4 e 6 dell’art. 62 della Costituzione che, rispettivamente, im-
pongono il vincolo dell’equilibrio finanziario e richiedono che l’indebitamento 
sia finalizzato all’investimento.

La sentenza Cattolica, richiamata dalla High Court of Justice, prosegue 
affermando ancora che 

i contratti derivati, in quanto aleatori, non potrebbero di per sé essere stipulati 
dalla Pubblica Amministrazione, perché la loro natura aleatoria è fortemente in 
contrasto con le regole relative alla finanza pubblica e introducono variabili non 
compatibili con la natura fissa degli impegni di spesa riconoscendo la natura ec-

5 In particolare, in riferimento all’articolo 119 della Costituzione italiana e alle norme im-
perative di finanza pubblica italiana.

6 Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8770 del 12 maggio 2020.
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cezionale a tali contratti da essere interpretati, nella loro applicazione in modo 
restrittivamente. 

Sicché, il Giudice inglese ripercorre la sentenza Cattolica, basandosi sulla 
logica di adesione alle tesi dottrinali in merito alla “causa razionale dello swap”; 
ritenendo, pertanto, che per l’ordinamento italiano, la necessità di razionalità 
dello swap sia un problema di causa e, peraltro, comune a tutti i contratti di 
derivati e non solo a quelli conclusi dagli enti locali7. 

Nella decisione in commento, la Commercial Court, accogliendo la doman-
da della Banca e rigettando integralmente le argomentazioni del Comune, ha 
ritenuto, inter alia, che, sulla base del dettato costituzionale in merito alla capa-
cità di indebitamento degli enti locali italiani8, non sia possibile dedurre limiti 
per gli enti pubblici a stipulare contratti derivati, anche di natura speculativa. 

2. L’interest rate swap nell’ordinamento italiano

Ai fini di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie, è d’uopo 
richiamare la disciplina italiana e inglese in materia al fine di cogliere le pe-
culiarità di entrambe e valutare l’opportunità di ridurre le eventuali distanze.

Occorre, pertanto, ripercorrere la normativa nazionale in virtù della quale gli 
enti locali, nell’ambito dell’autonomia negoziale, possono ricorrere a strumenti 
di finanza derivata per coprire i rischi determinati dalla ristrutturazione del de-
bito. Questi sono rinvenibili, nel nostro ordinamento, principalmente, nell’art. 
41 della l. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l’anno 2002), le cui 
modalità operative sono state adottate con D.M. del Ministero dell’economia e 
delle Finanze del 1° dicembre 2003, n. 389 e con la Circolare di Banca di Italia 
del 27 maggio 2004. I contratti derivati sono disciplinati, inoltre, da specifiche 
disposizioni normative dettate dal T.U.F.9 e, infine, da comunicazioni Consob10.

L’obiettivo di tale disciplina è quello di assicurare l’accesso al mercato per gli 
enti comunali ponendo i limiti entro i quali questi ultimi possono ricorrere agli 
strumenti di finanza derivata. Emergono, in questo modo, le difficoltà connesse 
all’accertamento della possibile conformità delle operazioni di finanza derivata 
sottoscritte dai comuni sulla base della normativa di riferimento. In definitiva, 
l’art. 1, c. 572, l. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge Finanziaria per l’anno 2014) 
ha vietato agli enti comunali di stipulare strumenti finanziari derivati. 

7 A.M. Garofalo, Un anno dopo le Sezioni Unite: è davvero nella causa il rimedio migliore 
per gli swap conclusi da clienti disinformati?, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 
2022. 

8 Ex art. 119 della Costituzione italiana.
9 In particolare, si veda, Decreto legislativo n. 58 del 1998 (T.U.F.) all’art. 1, 3° comma, 

definisce come “strumenti finanziari derivati” quelli indicati al comma 1-bis e 2 del medesimo 
articolo, alle lettere d), e), f), g), h), i) e j).

10 Ex multis, si veda, Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009.
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Al fine di evidenziare le peculiarità della disciplina italiana circa il contratto 
che ci occupa, occorre ora analizzare le caratteristiche dello stesso; in parti-
colare, questo si contraddistingue dal meccanismo dello scambio di flussi di 
interessi parametrati su un ammontare, c.d. nozionale, di riferimento. Rientra, 
poi, nel novero dei contratti di scambio ed ha natura aleatoria11. 

Si tratta, poi, di un contratto a struttura sinallagmatica e a causa commuta-
tiva, pertanto, la prestazione che una parte deve all’altra viene stabilita in re-
lazione ad un parametro cui le parti devono necessariamente fare riferimento. 

Sotto il profilo dell’aleatorietà, la Corte di Cassazione richiamata dal Giu-
dice inglese parte dal presupposto ormai assodato dalla dottrina italiana12 che, 
in forza dell’art. 23, c. 5 TUF «agli strumenti finanziari derivati…. non si ap-
plica l’art. 1933 c.c.». Dunque, i derivati non rientrerebbero nella categoria 
delle scommesse tollerate, in quanto irrazionali, ma in quella delle scommesse 
autorizzate, sotto la inderogabile condizione di razionalità e ad essi, dunque, 
non si applica il principio della soluti retentio13.

Al fine di meglio comprendere la natura delle problematiche giuridiche 
sottese alle pronunce del Giudice italiano e di quello inglese è necessario 
richiamare brevemente le quaestiones inerenti alla corretta formazione della 
volontà negoziale, la determinazione, ovvero, determinabilità dell’oggetto del 
contratto e, infine, la causa negoziale. 

In primo luogo, occorre prendere le mosse dal noto principio civilistico per 
cui se non vi è accordo non vi è contratto e, di conseguenza, perché ci sia accor-
do è sufficiente che le dichiarazioni negoziali delle parti convergano all’interno 
del contratto. Di qui, discende che l’oggetto contrattuale sia determinato e 
determinabile, purché, appunto, dall’atto contrattuale si evinca l’obbligazione 
reciproca delle parti. In merito, consolidata giurisprudenza ha assunto che la 
ricorrenza degli elementi che fanno di un derivato una scommessa razionale 
sia rinvenibile nella «necessità che, ai sensi dell’art. 1346, l’oggetto del contrat-
to sia determinato o determinabile»14. Inoltre, è stato osservato dalle Sezioni 
Unite15 – affinché l’oggetto sia determinato o determinabile, ai sensi dell’art. 

11 In tal senso, si vedano: R. Sacco, Il contratto, in Trattato di dir. civ., diretto da F. Vassalli, 
Torino 1975, VI, tomo II, 988; G. Auletta, Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, 
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1949, p. 170. Ed ancora, l’alea “normale”, invece, si caratterizze-
rebbe essenzialmente come momento esterno alle determinazioni poste in essere dalle parti 
per dare concreta realizzazione al loro assetto di interessi, poiché a seguito della presenza di 
tale tipo di alea non si assisterà ad una vera e propria trasformazione causale del negozio. A tal 
proposito, invece, si veda ex multis: E. Gabrielli, Contratti di borsa, contratti aleatori e alea 
convenzionale implicita, in Banca, borsa e tit. cred., 1986, I, p. 573.

12 Cfr. G. Alpa, sub art. 23, in Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione finanziaria, diretto da G. Alpa e F. Capriglione, Padova, 1998, pp. 256 ss.

13 Cfr. M. Barcellona, I derivati e la circolazione della ricchezza: tra ragione sistemica 
e realismo interpretativo, in Eur. dir. priv., 2018, p. 4097.

14 M. Barcellona, La Cassazione e i derivati: tra pessime argomentazioni e condivisibili 
conclusioni, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 05-2022.

15 In particolare, secondo le Sezioni Unite n. 8770/2020, «Restano infatti aperti i problemi 
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1346 c.c., la misura dell’alea andrà calcolata secondo criteri riconosciuti ed 
oggettivamente condivisi, non limitandosi a quello del mark-to-market ma 
dovendo altresì comprendere gli scenari probabilistici. Ciò in quanto «il primo 
è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza 
dell’alea», nonché i c.d. costi impliciti. Tutto quanto sopra allo scopo precipuo 
di ridurre al minimo ogni aspetto di aleatorietà del contratto.

Nel contratto di swap, la «causa, ritenuta meritevole dal legislatore dell’in-
termediazione finanziaria, risiede nella consapevole e razionale creazione di 
alee che, nei contratti c.d. simmetrici, sono reciproche e bilaterali»16. Di qui, 
è possibile affermare che la causa dei contratti in oggetto è rinvenibile nella 
negoziazione e nella monetizzazione del rischio17. Ai fini dell’individuazione 
della causa, pertanto, deve escludersi rilievo alle funzioni, di speculazione o 
di copertura, dei derivati OTC perseguite dalle parti.

Partendo da tali premesse, la recente giurisprudenza italiana18 ritiene che, 
a pena di nullità, il contratto di swap debba necessariamente indicare la data 
di stipulazione del contratto (trade date); il capitale di riferimento, detto no-
zionale (notional principal amount), che non viene scambiato tra le parti, e 
serve unicamente per il calcolo degli interessi; la data di inizio (effective date), 
dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni la-
vorativi dopo la trade date); la data di scadenza (maturity date o termination 
date) del contratto; le date di pagamento (payment dates), e cioè le date in 
cui vengono scambiati i flussi di interessi; e, infine, i diversi tassi di interesse 
(interest rate) da applicare al detto capitale19. Tra gli elementi essenziali del 
contratto di interest rate swap, parte della giurisprudenza italiana20 fa rientra-

generali relativi alla determinatezza (o determinabilità) dell’oggetto del contratto; quelli secondo 
i quali la validità dell’accordo va verificato in presenza di un negozio (tra intermediario ed 
ente pubblico o investitore) che indichi (o meno) la misura dell’alea, calcolata secondo criteri 
riconosciuti ed oggettivamente condivisi, perché il legislatore autorizza solo questo genere di 
scommesse sul presupposto dell’utilità sociale di quelle razionali, intese come specie evoluta 
delle scommesse di pura abilità».

16 Così testualmente D. Maffeis, Costi impliciti nell’interest rate swap, in Giur. Comm., 
2013, p. 660.

17 Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 12 maggio 2020, n. 8770, cit., (punto 5.2). Concorde sul punto 
la più attenta dottrina, A. Sciarrone Alibrandi, Causa variabile e cause meritevole dei deri-
vati, in dirittobancario.it; F. Sartori, Contratti derivati e sezioni unite: tutela dell’efficienza e 
integrità del mercato, ivi; F. Patroni Griffi, Noterelle a margine di Cass., sez. un., 12 maggio 
2020, n. 8700: asimmetrie informative e meritevolezza dei contratti di IRS, in Banca, borsa, tit. 
cred., 2021, II, pp. 60 ss. Di contro, in termini opposti e, dunque, critici, si veda: A. Tucci, I 
contratti di derivati degli enti locali dopo le Sezioni Unite, in Giur. It., 2020, pp. 2403 ss. Ed 
ancora, la tesi che ascrive il patto di mark-to-market, inteso nell’accezione di valore di merca-
to del derivato, al requisito dell’oggetto contrattuale non è condivisa da ulteriore autorevole 
dottrina: A.A. Dolmetta – L.S. Lentini, Tra «prestazione» e «valore» del mark to market: a 
margine del derivato prodotto dall’impresa, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 
5/2022, cui si rimanda per un maggiore approfondimento.

18 Trib. Roma, 8 gennaio 2016 n. 212, in www.ilcaso.it.
19 Così testualmente, Cass. Civ., Sez. Un., 12 n. 8770/2020, cit., (punto 4.5).
20 Così Tribunale di Bari, 7 gennaio 2019; Corte d’appello di Milano 25 settembre 2018, 
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re, oltre ai requisiti di cui all’art. 1325 c.c., il mark-to-market, i costi impliciti 
e gli scenari probabilisti. 

Nel così delineato contesto, si è instaurata una rilevante diatrìba giurispru-
denziale e dottrinale sul punto, in cui si inserisce la pronuncia della High Court 
of Justice che ha affermato l’inapplicabilità dei principi espressi dal Giudice di 
legittimità italiano ai contratti disciplinati dal diritto inglese. Per converso, la 
Suprema Corte di Cassazione21, di recente, è tornata nuovamente sulla validità 
degli IRS, ribadendo fermamente l’orientamento già dominante in materia, 
seguendo, quindi, un approccio opposto a quello della Commercial Court. 

Orbene, con pronuncia del luglio 2021, la Cassazione ha rigettato il ricor-
so di un istituto di credito italiano, confermando la precedente impostazione 
della Corte di Appello di Milano che aveva dichiarato la nullità di un IRS plain 
vanilla, disciplinato dall’ordinamento italiano, poiché non è stato dichiarato il 
requisito del mark-to-market22.

Va osservato come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronun-
cia sopramenzionata, in particolare, hanno definito mark-to-market23 come «la 
stima del valore effettivo del contratto ad una certa data. Il mark-to-market è, 
dunque, tecnicamente un valore e non un prezzo, una grandezza monetaria 
teorica calcolata per l’ipotesi di cessazione del contratto prima del termine na-
turale». Si tratta, dunque, di un metodo di valutazione delle attività finanziarie 
che riconosce ad esse il valore che avrebbero nel caso di rinegoziazione del con-
tratto, ovvero, di scioglimento del rapporto prima della sua scadenza naturale24. 

Si intende poi sottolineare come la formulazione generica di criteri di cal-
colo ovvero l’indicazione di criteri di misurazione -che rimandano a quotazioni 
di mercato da parte degli intermediari- non soddisfi il raggiungimento dell’ac-
cordo tra le parti sull’elemento del mark-to-market. 

Quanto, invece, agli scenari probabilistici, questi sono «gli scenari di pro-
babilità del controvalore finale del capitale investito», capaci di «offrire una 
sintesi dei possibili esiti dell’investimento al netto dei costi applicati», in una 

n. 4242; Tribunale di Milano 9 marzo 2018; Tribunale di Milano 7 luglio 2016; Tribunale di 
Milano 9 marzo 2016, n. 3070; Tribunale di Milano 16 giugno 2015.

21 Cass. Civ., sez. I, 29 luglio 2021, n. 21830.
22 Corte Appello Milano, 25 settembre 2018, n. 4242 (già citata) nell’ambito della giuri-

sprudenza che interpreta il mark-to-market come elemento essenziale del contratto di interest 
rate swap.

23 Il mark-to-market è rinvenibile, seppur indirettamente nell’art. 203 TUF, che ai fini 
dell’applicazione dell’art. 76 legge fall. lo descrive come costo di sostituzione degli strumenti 
finanziari derivati e di quelli analoghi individuati ai sensi dell’art. 18, comma 5, lettera a) stesso 
TUF e delle operazioni a termine su valute nonché delle operazioni di prestito titoli, di pronti 
contro termine e di riporto; e l’art. 2427-bis, comma 1, n. 1 c.c., in base al quale nella nota 
integrativa del bilancio deve essere indicato per ciascuna categoria di strumenti finanziari de-
rivati il fair value, ossia il relativo prezzo di scambio in una transazione tra terzi indipendenti.

24 Da un punto di vista normativo questo metodo è regolamentato l’art. 203 TUF, che lo de-
scrive come costo di sostituzione dei derivati e di altre operazioni ivi indicate ai fini dell’articolo 
76 l. fall., e l’art. 2427-bis, comma 1, n. 1, c. c., per il quale, nella nota integrativa del bilancio, 
deve essere indicato per ogni categoria di derivati il fair value.
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logica di «trasparenza informativa sul profilo di rischio dei prodotti d’investi-
mento non-equity»25.

Dunque, gli scenari probabilistici, tali da intendersi in extenso con la mi-
surazione dei rischi assunti dal cliente, dovrebbero contenere delle previsioni 
attendibili sull’andamento delle variabili riguardanti il derivato sottoscritto. 
Pertanto, si differenziano dagli scenari di rendimento, che consistono in mere 
proiezioni di plausibili risultati che presentano un dubbio valore previsionale 
rispetto alle probabilità che le variabili del derivato possano detenere in un 
determinato periodo di tempo; si differenziano altresì dagli scenari di per-
formance26, che valgono come simulazioni pro futuro dei dati del passato e, 
dunque, non risultano essere attendibili previsioni per il futuro27.

Per quel che concerne i costi impliciti, la giurisprudenza28 ha dichiarato nul-
li contratti di collar swap che non esplicitavano tale elemento, insieme al valore 
probabilistico originario; ciò in quanto l’intermediario ha diritto al compenso 
per l’attività prestata nella predisposizione e nella negoziazione dei contratti. 

Orbene, i costi impliciti presentano profili problematici se manca l’accordo 
originario sul mark-to-market perché se vi è accordo su quest’ultimo, i costi 
risultano essere compresi nel valore finanziario e, pertanto, non sono impliciti. 
In questo modo, l’investitore ignora pericolosamente se le probabilità a vantag-
gio dell’intermediario siano giustificate dai costi impliciti; pertanto, qualora si 
configuri il contratto come una scommessa, la remunerazione del soggetto che 
ha predisposto la scommessa viene ricompresa nella distribuzione del rischio29. 
In tale contesto, l’alea razionale garantisce la liceità del compenso probabile 
dell’intermediario e responsabilizza l’investitore, eliminando la questione della 
liceità dei costi impliciti30.

25 Così Consob, Un approccio quantitativo risk-based per la trasparenza dei prodotti non-
equity. Quaderni di Finanza, n. 63, aprile 2009, rispettivamente pp. 14 e 1.

26 Per maggiori dettagli in merito, si rinvia a Joint ESA supervisory statement concerning 
the performance scenarios in the PRIIPs KID del 8 febbraio 2019.

27 Per ulteriori approfondimenti, si veda: E. Forcignanò, Osservazioni a margine della 
sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 12 maggio 2020 n. 8770, in Rivista di 
Studi giuridici, Diritto e finanza, https://www.rivistaianus.it, n. 21, giugno 2020.

28 Trib. Milano 13 maggio 2016, n. 6001, in www.ilcaso.it
29 Ampiamente D. Maffeis, Homo oeconomicus, homo ludens: l’incontrastabile ascesa 

della variante aliena di un tipo marginale, la scommessa legalmente autorizzata (art. 1935 c.c.), 
in Contratto e impr., 2014, 856. Sull’obbligo di informazione, si vedano: Cfr. A. Perrone, 
Obblighi di informazione, suitability e conflitti di interesse: un’analisi critica degli orientamenti 
giurisprudenziali e un confronto con la nuova disciplina Mifid, in I soldi degli altri. Servizi di 
investimento e regole di comportamento degli intermediari, a cura di A. Perrone, Milano, 2008, 
pp. 1 ss.; Id., Gli obblighi di informazione, in L’attuazione della Mifid in Italia, a cura di R. 
D’Apice, Bologna, 2010, pp. 499 s.; Id., Informazione al mercato e tutela dell’investitore, Milano, 
2003, pp. 2 ss.; Id., Gli obblighi di informazione nella prestazione dei servizi di investimento, 
Banca borsa tit. cred., I, 2006, pp. 372 ss.; F. Capriglione, Intermediari finanziari, investitori, 
mercati, Padova 2008, pp. 147 ss.

30 Cfr. F. Denozza, La funzione dei derivati nel mercato: tra disciplina del contratto e 
disciplina dell’impresa, reperibile al sito http://www.scuoladiculturapolitica.it/sitoSCP2013/ 
documentazione/Modulo4.
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Alla luce di quanto sopra, si può affermare che nel nostro ordinamento sia 
stata confermata l’impostazione per cui un contratto derivato in cui manchi 
l’indicazione del mark-to-market, degli scenari probabilistici o dei costi im-
pliciti, sia affetto da nullità. 

3. L’interest rate swap nell’ordinamento inglese

Nell’ordinamento inglese, in virtù di una più ampia strategia di deregola-
mentazione del settore finanziario, conosciuta come Big Bang31, è stata sancita, 
nel Financial Services Act del 1986, la garanzia di esecutività dei derivati OTC, 
compresi quelli speculativi. Tale garanzia è confermata, poi, nel successivo 
Financial Services and Markets Act del 2000 e affiancata a un più favorevo-
le regime regolamentare, sotto il puntuale controllo della Financial Services 
Authority32.

Il principale strumento attraverso il quale si realizza il regime di regola-
mentazione transnazionale privata nel mercato dei derivati OTC è il Master 
Agreement dell’International Swaps and Derivatives Association (d’ora in poi 
ISDA). 

Il primo modello, sviluppato nel 1987 e noto come ISDA Interest Rate and 
Currency Exchange Agreement, è stato oggetto di un ambizioso processo di 
revisione che ha portato alla pubblicazione del Master Agreement ISDA del 
1992, ancora oggi ancora utilizzato insieme al più aggiornato Master Agree-
ment ISDA del 200233.

31 Per maggiore approfondimento a riguardo del pacchetto di riforme di deregualtion, si 
veda M. Choudhry, The Repo Handbook, Oxford, Elsevier Science, 2010, p. 3. 

32 Così, D. Awrey, The FSA, Integrated Regulation and the Curious Case of OTC Deriva-
tives, University of Pennsylvania Journal of Business Law, 2010, 1; J.W. Markham, Super 
Regulator: A Comparative Analysis of Securities and Derivatives Regulation in the Unit-
ed States, the United Kingdom and Japan, in Brooklyn Journal of International Law, 2003, 
p. 319.

33 Per una maggiore comprensione di come sia negoziato un Master Agreement, P.C. Har-
ding, Mastering the ISDA Master Agreements 1992 and 2002: A Practical Guide for Negotia-
tion, Londra, 2010. Il Master Agreement è un modello contrattuale standard che disciplina in 
modo completo tutte le obbligazioni derivanti da questo tipo di transazioni, comprese quelle 
che ciascuna parte è tenuta a adempiere su base giornaliera. Inoltre, tale modello contiene 
tutte le disposizioni disciplinanti l’inadempimento, la risoluzione o l’impossibilità contrattuale. 
Il documento principale è accompagnato dalle c.d. confirmations che contengono i dettagli 
economici specifici della transazione, consentendo quindi di introdurre aspetti personalizzati 
e “su misura”. Ad esse si aggiungono le garanzie prestate, le quali sono generalmente regolate 
da un documento di supporto appositamente realizzato dall’ISDA, denominato “Credit Sup-
port Annex”. Per approfondimento in merito al Credit Support Annex, si veda C.A. Johnson, 
A Guide to Using and Negotiating OTC Derivatives Documentation, New York 2005. Infatti, 
le parti di una transazione in derivati OTC, di solito, si proteggono attraverso la costituzione 
di apposita garanzia nota come collateral. Questo rappresenta uno strumento estremamente 
importante nella corretta esecuzione dei contratti derivati OTC, anche e soprattutto in relazione 
alla risoluzione delle controversie.
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Ai fini di un corretto inquadramento del fenomeno che ci occupa, dal 
punto di vista dell’ordinamento inglese, occorre precisare dunque come la 
capacità di stipulare un contratto abbia un significato diverso quando si parla 
di persone fisiche od organismi statutari. In effetti, le regole sulla capacità 
delle persone fisiche derivano dal principio generale della libertà contrattuale. 
Di conseguenza, una persona con piena capacità è in grado di sottoscrivere 
contratti, essendo soggetto solo a una regolamentazione frammentaria, per 
esempio, in caso di influenza indebita, illegalità o frode. Il punto di partenza 
per un ente, come una società, una società di costruzioni o un’autorità locale 
(incluso un consiglio comunale) è differente. Invero, gli organi statutari pos-
sono agire solo nell’ambito della capacità che è stata loro conferita dall’ordi-
namento34.

È fatto noto come le Autorità locali inglesi siano state le prime a scambiare 
i loro tassi di interesse fissi con le banche, dopo che le élite finanziarie avevano 
avviato un dibattito politico sull’utilizzo o meno, da parte delle autorità locali, 
di tali strumenti. 

In tal senso, la prima causa ad analizzare l’interazione tra le nozioni di li-
bertà contrattuale e la regolamentazione delle finanze degli enti locali è stata 
Hazell v Hammersmith & Fulham35 in cui viene contestata la validità di una 
serie di contratti di swap su tassi di interesse stipulati dalle Autorità di Ham-
mersmith & Fulham negli esercizi finanziari terminati tra il 1987 e il 1988. 

In tale contesto, nello stesso anno della sopramenzionata causa, si inseri-
sce il Final Report of the Legal Risk Review Committee che, al paragrafo 22, 
dispone quanto segue: «If markets in this country [United Kingdom] are to 
continue to flourish and innovate as successfully as they have in the past, it is 
essential that participants should be as certain as they can be that what they 
are doing will be upheld by the law»36; in questo modo, è stata sottolineata la 
necessità di una regolamentazione dei mercati al fine di garantire maggiore 
certezza per gli operatori.

34 J. Braithwaite, Thirty Years of Ultra Vires: Local Authorities, National Courts and the Global 
Derivatives Markets, cit.

35 Causa [1992] 2 AC 1, 36F/G. Si tratta di uno dei casi principali riguardo all’argomento 
de quo. Nel 1988 il revisore distrettuale ha affermato di aver generato entrate da accordi di 
scambio commerciale. Immediatamente dopo questa accusa e prima che i tribunali britannici 
dichiarassero che gli accordi di swap erano al di là delle competenze delle Autorità locali, le 
istituzioni finanziarie britanniche e internazionali hanno lanciato una massiccia campagna di 
lobbying per l’autorizzazione legale. Tuttavia, la campagna delle banche è fallita. Questo crollo 
del potere delle banche è sconcertante perché le banche e gli intermediari monetari eserci-
tavano un notevole potere strutturale e strumentale in quel momento e anche il governatore 
delle banche, Lord Robin Leigh-Pemberton, ha sostenuto questa autorizzazione legale. Inol-
tre, banche e intermediari monetari all’unanimità preferivano tale legge e avevano un accesso 
istituzionale privilegiato alla Bank of England.

36 Lett. «Se i mercati in questo paese [Regno Unito] devono continuare a fiorire e innovare 
con il successo che hanno avuto in passato, è essenziale che i partecipanti siano il più possibile 
certi che quello che stanno facendo sarà sostenuto dalla legge».
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All’impostazione di Hazell v Hammersmith & Fulham, si pone in netto 
contrasto la pronuncia Westdeutsche Landesbank Girozentrale v. Islington 
London Borough Council37, suscitando grave preoccupazione tra le istituzioni 
finanziarie e, in particolare, le banche estere che avevano concluso tali tran-
sazioni con le autorità locali in buona fede. Successivamente, in altri casi38 – 
come Kleinwort Benson Ltd v Lincoln City Council39- tale posizione è stata 
consolidata, con il risultato che le transazioni sono state annullate. Tuttavia, 
nel tempo, l’approccio delle Corti inglesi in materia è mutato. 

Come ulteriormente sottolineato in ambito scientifico40, le critiche alla 
dottrina ultra vires hanno portato a riforme legislative incrementali come il 
Localism Act 2011 che ha introdotto un «potere di competenza generale» 
descritto come «fundamentally shifted the central presumption in this area of 
law»41. Questo general power of competence è stato definito dal Governo di 
coalizione come un’iniziativa per «riportare il potere al suo posto» ed è noto 
per aver capovolto le ipotesi tradizionali sulla capacità degli organi statutari. 
Significativamente, a differenza del suo predecessore, il potere di “benessere”, 
introdotto dal Local Government Act 2000, non comporta alcun obbligo per le 
Autorità locali di identificare un beneficio specifico quando si esercita il nuovo 
potere generale di competenza42.

In seguito, sono state sollevate questioni di capacità per quanto riguarda 
gli enti locali di molte giurisdizioni. Questi includono il caso Haugesund Kom-
mune e un altro v Depfa ACS Bank43 e altre cause che coinvolgono Autorità 
locali italiane. 

Ulteriormente, al fine di risolvere il dibattito giurisprudenziale instauratosi 
nelle Corti inglesi, è stata tracciata una linea di demarcazione tra speculazione 
e copertura, sebbene si tratti di una distinzione elusiva e insoddisfacente. Ciò 
viene analizzato in Standard Chartered Bank v Ceylon Petroleum Corpn44, 
caso in cui una società legale ha stipulato contratti di swap nel tentativo di 
proteggersi da un aumento del prezzo del petrolio; successivamente, la società, 

37 Causa [1996] AC 669.
38 Il primo filone giurisprudenziale che ha seguito Hazell ha sollevato altri motivi su cui le 

autorità hanno contestato la legittimità delle proprie operazioni in altri contesti. A volte queste 
sfide erano considerate poco attraenti. Come affermato in LJ in Stretch v West Dorset CC, 11 
novembre 199.

39 Causa [1999] 2 AC 349.
40 Professor Hieronymous dell’Università dell’Illinois, esperto in materia di derivati. Si veda, 

in proposito, paragrafo 101 della decisione in commento.
41 Lett. «Fondamentalmente spostato la presunzione generale in questo settore del diritto».
42 Cfr. A. Bowes – J. Stanton, The Localism Act 2011 and the general power of compe-

tence, Public Law, 2014, pp. 392, 392-394. Ed ancora, J. Braithwaite, Thirty Years of Ultra 
Vires: Local Authorities, National Courts and the Global Derivatives Markets, cit., dove l’Autore 
descrive tale potere come aver “spostato fondamentalmente la presunzione centrale in questo 
settore del diritto”.

43 Causa [2012] QB 549. In tale caso, le autorità locali norvegesi avevano stipulato swap al 
fine di realizzare profitti che potrebbero essere utilizzati per migliorare i servizi locali.

44 Causa [2011] EWHC 1785 (Comm).
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nel momento in cui il prezzo del petrolio è crollato, ha contestato la validità 
degli swap. Altri distinti punti di vista su tale demarcazione giurisprudenzia-
le possono essere trovati più di recente in Banco Santander Totta SA contro 
Companhia de Carris de Ferro de Lisboa SA45.

Sotto altro profilo, problematiche di non poco rilievo sono sorte dal mo-
mento in cui il Regno Unito ha cessato di essere Stato membro dell’Unione 
europea e, conseguentemente, la normativa europea non può più applicarsi 
nei suoi confronti e dei suoi cittadini46.

L’incertezza47 determinata dalla Brexit sta avendo e continuerà ad avere un 
impatto rilevante48 sul mercato dei derivati nell’Unione europea49. Inoltre, il 
Trade and Cooperation Agreement, sottoscritto in data 30 dicembre 2020, atto 
a regolare i rapporti tra il Regno Unito e gli Stati membri UE, non ha previsto 
una regolamentazione specifica in materia di servizi finanziari. Di tutta eviden-
za, ciò comporterà l’inevitabile incertezza sui futuri rapporti tra Regno Unito 

45 [2016] EWHC 465 (Comm) | [2016] 4 WLR 49 a [222-235].
46 Per un’analisi delle cause che hanno portato alla Brexit, si consiglia Clarke – Good-

win – Whiteley, Brexit, Cambridge, 2017; Arnorsson – Zoega, On the causes of Brexit, 
in European Journal of Political Economy, 2018, pp. 301-323; Matti – Zhou, The political 
economy of Brexit: explaining the vote, in Applied Economics Letters, 2017, 1131-1134. Sulle 
altre conseguenze della Brexit, si segnala Pettifor, Brexit and its Consequences, in Globali-
zations, 2017, pp. 127-132; Chang, Brexit and its economic consequences, in World Econ., 
2018, pp. 2349-2373. 

47 È stato siglato il Trade and Cooperation Agreement (“TCA”) il 30 dicembre 2020 che 
regolerà i futuri rapporti tra il Regno Unito e gli Stati membri UE. Questo non ha previsto una 
regolamentazione specifica in materia di servizi finanziari, con l’inevitabile incertezza sui futuri 
rapporti tra Regno Unito ed Unione europea anche nel settore dei derivati OTC. Più di recente, 
tuttavia, con l’annuncio del 26 marzo 2021, è stata confermata la conclusione delle discussioni 
tecniche sul testo del memorandum d’intesa sulla cooperazione in materia di regolamentazione 
dei servizi finanziari. Per maggiori approfondimenti, si veda: Accordo sugli Scambi Commerciali 
e la Cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’Energia Atomica, da una 
parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, 2020, in www.eur-lex.
europa.eu. Per un’analisi di tale accordo M. Riaz, UK’s Post-Brexit Economic Prospects in View 
of its Trade and Cooperation Agreement (TCA) with the EU, in Journal of European Studies, 
2021, pp. 20-35; N. Moloney, Financial Services under the Trade and Cooperation Agreement: 
Reflections on Unfinished Business for the EU and UK, in Brexit Institute Working Paper Series, 
2021, pp. 2-16; P. Birkinshaw, Brexit and the Trade and Cooperation Agreement: Endgame 
or Prolegomenon?, in European Public Law, 2021, pp. 229-264.

48 Cfr. International Swaps And Derivatives Association (ISDA), Brexit: Moving 
to Strategic Rivalry, The Swap Podcast, 2021. Ed ancora, in questo senso, si vedano: S. O’Sul-
livan, Brexit and choice of law in the law of obligations, in Australian International Law 
Journal, 2018, pp. 77-96; O. Espar – J. Castell, Choice of law and jurisdiction in banking 
and finance contracts after Brexit: a perspective from Europe, in Law and Financial Markets 
Review, 2020, pp. 121-127.

49 Nel 2019 infatti, secondo un primo report annuale dell’European Securities and Market 
Authority, questo mercato ha raggiunto un importo nozionale totale in essere di 681 trilioni di 
euro ed i contratti OTP hanno rappresentato ancora la maggior parte di tale importo (92%). Il 
restante 8% è in derivati negoziati in borsa (ETD). Si veda, in tal senso, European Securities 
And Market Authority (ESMA), Annual Statistical Report on EU Derivatives Markets, 
2020, in www.esma.europa.eu.
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ed Unione europea anche nel settore dei derivati OTC. Ed ancora, in data 26 
marzo 2021, è stata confermata la conclusione delle discussioni tecniche sul 
testo del memorandum d’intesa sulla cooperazione in materia di regolamen-
tazione dei servizi finanziari50. 

Ad ogni modo, l’incertezza determinata dalla Brexit avrà un impatto rile-
vante sul mercato dei derivati nell’Unione. Nel 2019 infatti, secondo il report 
annuale dell’European Securities and Market Authority questo mercato ha 
raggiunto un importo nozionale totale in essere di 681 trilioni di euro ed i 
contratti over-the-counter hanno rappresentato ancora la maggior parte di 
tale importo (92%)51.

Ed ancora, la Brexit ha aumentato la necessità di un’effettiva convergenza 
in materia di regolamentazione e di vigilanza finanziaria a livello europeo. In 
effetti, l’attività del mercato dei derivati, con l’uscita del Regno Unito dall’U-
nione Europea determina su quest’ultima l’esigenza di un maggiore coin-
volgimento di tutte le Autorità nazionali competenti. Orbene, si intende poi 
sottolineare come, più in generale, da un punto di vista eurocentrico, la Brexit 
dovrebbe costituire un ulteriore impulso al completamento dell’Unione dei 
mercati dei capitali52.

Nel contesto così delineato, si è dunque inserita la pronuncia della High 
Court of Justice che ha statuito che, qualora i derivati siano disciplinati dalla 
legge inglese, i requisiti di validità degli IRS previsti nella pronuncia Cattolica 
non siano applicabili, anche qualora una delle parti sia italiana. Orbene, la Cor-
te inglese si è posta in netto contrasto con l’orientamento ad oggi consolidato 
nella giurisprudenza italiana. 

Sicché la High Court, dopo una attenta analisi del panorama giurispru-
denziale italiano, ha, in buona sostanza, affermato che gli enti locali possano 
stipulare esclusivamente contratti derivati di copertura, con esclusione, dun-
que, di quelli speculativi. 

La Corte ha poi individuato che la mancata disclosure delle informazio-
ni (mark-to-market, scenari probabilistici e costi impliciti), non incide sulla 
capacità giuridica e negoziale dell’ente locale. Sicché, per la Corte inglese 
la verifica circa la consapevolezza da parte dell’ente locale di ogni aspetto di 
aleatorietà del rapporto deve essere condotta «caso per caso con un approccio 
concreto». Ciò è stato altresì ripreso dalla sentenza delle Sezioni Unite italiane; 

50 Al riguardo, Brunsden – Foster, UK and EU reach financial regulation deal in break-
through on co-operation, 2021, in www.ft.com.

51 Il restante 8% è in derivati negoziati in borsa (ETD). Inoltre, il Regno Unito è rimasto 
il luogo dove è avvenuta la maggior parte degli scambi di derivati in Europa, dato che l’82% 
dell’importo nozionale totale ha coinvolto almeno una controparte domiciliata sul territorio 
britannico. Si veda: European Securities And Market (ESMA), Annual Statistical Report 
on EU Derivatives Markets, 2020, in www.esma.europa.eu.

52 A tal proposito, Busch – Avgouleas – Ferrarini, Capital Markets Union after Brexit, 
Oxford 2018.
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di contro, la Corte critica ed evidenzia la mancanza di una hard and fast rule 
fornita dalla Corte di Cassazione. 

Ciò che rileva, pertanto, dall’orientamento inglese consolidato e ribadito 
nella pronuncia in commento, è che l’ente locale abbia assunto una decisione 
consapevole ed informata, con una ponderata valutazione dei rischi ad essa 
connessi. 

Ad ogni modo, secondo la Corte inglese, la mancanza della deliberazione da 
parte del Consiglio Comunale non è limitativa della capacità giuridica dell’ente 
locale, atteso che tale questione inerisce semplicemente al riparto interno di 
competenze tra Consiglio e Giunta Comunale. Ne consegue che, ai sensi del 
diritto inglese, trattandosi di una questione di authority e non di capacity, gli 
atti posti in essere dalla Giunta Comunale possono essere sempre successiva-
mente ratificati dal Consiglio Comunale mediante facta concludentia.

4. Considerazioni conclusive

Alla luce delle considerazioni suesposte, può dirsi che ad avviso della High 
Court l’esigenza di indicare nei contratti derivati il mark-to-market, gli scenari 
probabilistici, nonché i cd. costi impliciti non appare giustificata da oggettive 
ragioni di tutela delle parti negoziali e dunque sembra eccessivamente forma-
listica53. In effetti, è bene sottolineare come l’analisi sull’effettiva valutazione 
del rischio da parte della controparte della banca nei contratti derivati richie-
derebbe, secondo la recente giurisprudenza italiana, per come interpretata 
dalla Corte inglese, un approccio caso per caso. In tale ottica, il profilo critico, 
indipendentemente dal rimedio giuridico da applicarsi ad ogni fattispecie, è, 
dunque, quello per cui bisogna chiedersi se e con quale modalità siano stati 
assolti gli specifici obblighi informativi vigenti a carico dell’ente creditizio. 

Ed ancora, più nello specifico, la decisione della Commercial Court indica, 
in buona sostanza, che – dal punto di vista delle Corti inglesi – i contratti de-
rivati retti dall’ordinamento anglosassone, anche se conclusi con un soggetto 
di diritto italiano, non necessitano dei requisiti di validità richiesti invece dalla 
giurisprudenza italiana. 

Nella materia di cui ci si occupa ha impattato, tra l’altro, anche la Brexit che 
prospetta differenti e preoccupanti scenari per il futuro dei contratti derivati 
dal momento che da quando il Regno Unito ha cessato di essere Stato mem-
bro dell’Unione europea, la normativa comunitaria non può più applicarsi nei 
suoi confronti. Sicché, tenendo conto dell’importante ruolo ricoperto dal Re-
gno Unito nel mercato dei derivati in Europa, non è escluso che gli operatori 
preferiscano disciplinare i propri rapporti negoziali secondo la legge inglese la 

53 “Surprisingly formalistic, inefficient and impractical”. Testualmente nella decisione in 
commento, § 268.
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quale appare essere particolarmente flessibile. Tale eventualità contribuirebbe 
a creare improprie competizioni tra le differenti legislazioni esistenti in materia 
nella zona europea con il rischio che vengano violati i principi posti alla base 
di una libera concorrenza.

Sotto altro profilo ancora, si evidenzia come, sulla base della regolamen-
tazione prudenziale bancaria, l’intervenuta nullità del contratto comporti la 
necessità di coprire l’esposizione nei confronti del cliente, come avviene con i 
crediti deteriorati. Circostanza quest’ultima che può pesare ulteriormente sui 
bilanci degli istituti creditizi già messi a dura prova dai recenti eventi di crisi 
pandemica e dalle note vicende della guerra in corso in Ucraina.

Si è in presenza di criticità che ad avviso della dottrina sono rivelatrici di un 
futuro «scenario potenzialmente catastrofico»54, fintanto che non si arrivi ad 
una posizione mediana che veda il raggiungimento di un punto di incontro tra 
le posizioni improntate ad una logica formalistica posta a tutela del contraente 
debole del rapporto negoziale e quelle più flessibili tracciate dalla giurispru-
denza inglese qui commentata. 

La pronuncia in esame potrebbe rappresentare, comunque, un monito per 
il futuro, per le corti italiane ad assumere atteggiamenti meno rigidi rispetto al 
passato e dunque più inclini a favorire la libera prestazione dei servizi finanziari 
sul territorio europeo; obiettivo quest’ultimo che potrebbe essere, di contro, 
ostacolato da orientamenti disallineati in ambito sovranazionale55. 

54 A. Perrone, La Cassazione e i derivati. Una sentenza da maneggiare con cura, cit.
55 Sul punto cfr. l’articolo comparso sul Sole24Ore il 19 gennaio 2022 dal titolo Giurispru-

denza italiana divisa sulla validità dei derivati Irs.
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Abstract [Ita]

Il presente contributo ha l’obiettivo di analizzare criticamente gli orienta-
menti della giurisprudenza italiana con riferimento ai requisiti richiesti per 
la validità dei contratti derivati, alla luce di una sentenza della High Court of 
Justice. 

In particolare, il provvedimento qui in commento giudica negativamente 
l’orientamento, dominante in Italia, secondo cui i contratti di interest rate swap 
sono nulli in mancanza di indicazioni in ordine al mark-to-market, agli scenari 
probabilistici e ai cd. costi impliciti. 

Si ritiene, pertanto, che la giurisprudenza italiana dovrebbe assumere un 
approccio in materia più flessibile rispetto al presente al fine di assicurare 
adeguata tutela ai diversi interessi delle parti coinvolte nelle operazioni ne-
goziali di cui trattasi e con l’obiettivo ulteriore di evitare improprie violazioni 
dei principi di competitività e concorrenza.

Parole chiave: interest rate swap; enti locali; mark-to-market; scenari proba-
bilistici; costi impliciti.

Abstract [Eng]

The purpose of this contribution is to critically analyse the orientations of 
Italian case law with reference to the requirements for the validity of derivative 
contracts, considering a ruling of the High Court of Justice. 

In particular, the decision under comment herein negatively judges the 
orientation, dominant in Italy, according to which interest rate swap contracts 
are null and void in the absence of mark-to-market indications, probabilistic 
scenarios, and so-called implicit costs. 

It is therefore considered that Italian jurisprudence should adopt a more 
flexible approach to the matter to ensure adequate protection of the various 
interests of the parties involved in that kind of negotiation transaction. All 
that with the further aim of avoiding improper violations of the principles of 
competitiveness and competition.

Keywords: interest rate swaps; local authorities; mark-to-market; probabilistic 
scenarios; implicit costs.




