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1. INTRODUÇÃO1 

  

O Direito Romano não se extingue com a queda da sociedade que o desenvolveu. 

É possível observar que até pouquíssimo tempo – em termos históricos – era direito vigente 

em diversos países2.  

Mesmo que já não seja direito vigente, boa parte da sociedade ocidental – bem como 

o Direito Brasileiro3 – tem sua estrutura jurídica baseada nas regras do Direito Romano.  

É elemento civilizador, fonte do pensamento e da prática jurídica. Sua beleza não 

está no processo de legislativo (lá, muito mais próximo a um sistema consuetudinário). Pelo 

contrário, está na metodologia do raciocínio, na simplicidade com que os temas eram 

tratados e, ao mesmo tempo, profundidade e abrangência de matéria já prevista. Muitas das 

quais, discussões que se encontram espelhadas na doutrina e jurisprudência moderna4.   

Enfim, dentre todas estas qualidades, chama atenção, em especial, o afastamento 

do âmbito jurídico do âmbito da moral e da religião5. 

Pois bem; dentre os institutos do Direito Romano, um que certamente modelou o 

desenvolvimento do Direito é a noção de contrato. Conforme Ulp. 11 ad Ed., D. 50, 16, 19, 

que por sua vez cita Labeão, o contrato pode ser oposto ao ato e à gestão. Daí que o actum é 

aquilo que se faz através de palavras ou de atos, como a estipulatio ou a medição. A gestão 

é aquilo que se faz sem a palavra (“‘gestum’ rem significare sine verbis facta ”).  

Por sua vez, o contrato (“contractum”) é a obrigação mútua; aquilo que os gregos 

chamam de συvάλλαγμα (“synallagma”), explica. Enfim, como exemplos de contrato 

                                                 
1 Adota-se neste trabalho a metodologia de citação ítalo-francesa, apresentada pela obra E. C. SILVEIRA 

MARCHI, Guia de metodologia da pesquisa jurídica: teses, monografias, e artigos, 9ª ed., São Paulo, Saraiva, 

2009, p. 162. 

Ainda, duas ou mais citações da mesma obra, um de dois caminhos é adotado: se as citações são 

imediatas, utiliza-se o “idem” na segunda com propósito de evitar repetição. Se mediatas, então aponta-se o 

nome do autor e o início do título da obra de sorte a permitir que o leitor saiba qual a obra citada. Em seguida, 

entre parêntesis, é apontado o número da primeira nota em que aquela obra é citada. Desta forma, busca-se 

evitar a contínua citação completa da obra, ofertando ao leitor, contudo, a facilidade de encontrá-la. Por fim, 

expomos a página do texto que se cita. 
2 Na Alemanha, por exemplo, até 1900, quando iníciou da vigência do Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). 
3 Clóvis Beviláqua, na elaboração do Còdigo Civil Brasileiro de 1916, utilizou-se largamente de fontes 

romanas, bem como de outras legislações que, por sua vez, inspiraram-se também nas fontes ora estudadas. 

Quanto ao Código Civil pátrio, ora revogado, vide por exemplo, a obra C. BEVILAQUA, Código Civil dos 

Estados Unidos do Brasil Commentado, Rio de Janeiro-São Paulo-Belo Horizonte, Francisco Alves, 1938, na 

qual o jurista do século passado aponta as fontes em que se inspirou. 
4 Neste sentido, também J. NOUGUÉS, Pactos de vendendo y de retrovendendo entre historia y dogmatica, in 

RIDA XLV (1998), p. 390. 
5 M. REALE, Lições preliminares de direito, 4ª ed. Saraiva, São Paulo, 1977, p. 145-146. É possível buscar na 

lição de Paulo (Paul. 62 ad ed., Digesto 50, 17, 144pr.) esta separação: “non omne quod licet honestum est.”, 

em tradução livre: “nem tudo que é lícito é honesto”.  
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enumera a sociedade, a locação e, especial interesse, a compra e venda. M. SARGENTI, 

inclusive, ressalta esta descrição de Labeão – que qualificava o contractum como “ultro 

citroque obligatio”, i.e., o ato de obrigar-se reciprocamente – posto que o actum e o gestum 

que criavam obrigações unilaterais6. 

Por outro lado, conforme J. WOLF, no direito romano os contratos reconhecidos 

pelo ordenamento eram limitados. Um acordo não se constituía em contrato, a menos que 

correspondesse a um dos requisitos dos contratos reconhecidos7. 

Ainda sobre a noção de contrato, interessa registrar lição de C. A. CANNATA, que 

explica que a liberdade de conteúdo, dentro dos limites das prescrições vinculantes do 

ordenamento e a liberdade de forma, quando não descrita, são princípios genuinamente 

romanos. Ainda que não seja, obviamente, anunciado como regra geral, as fontes aplicam 

estes princípios de modo sistemático8.  

Em outro texto, C. A. CANNATA ressalta que casuística da ação contratual geral – 

nos casos que extrapolam ao esquema simplista “do ut des, do ut facias” e que não venham 

se não resolvidos por raciocínio formalista ou outra mecânica – está sempre presente em 

Ulpiano, ainda que talvez seja mais rico no início da descrição9. 

                                                 
6 M. SARGENTI, Labeon: la nascita dell’idea di contratto nel pensiero giuridico romano, in IURA 38 (1987), 

p. 27.  

Esta definição de Labeão pode ser encontrada em Ulp. 11 ad Ed., D. 50, 16, 19. Neste fragmento, 

citam-se como exemplos de contrato a emptio-venditio, a locatio-conducto e a sociedade. Curiosa a 

comparação que Ulpiano-Labeão  faz entre o contractum, o actum e gestum. Actum seria decorrente 

genericamente da palavra, seja da própria palavra, seja da ação com a coisa, como a estipulação ou a entrega 

de certa quantidade. Já gestum é a ação feita na coisa sem a palavra.  

De volta a M. SARGENTI, este autor afirma (à p. 28) que a relação actum-contractum apresentada por 

Labeão não surge ali, mas provém de distinção já estabelecida na jurisprudência republicana, escrita por Cícero 

e fazendo referência ao pensamento de outros juristas, especialmente Quinto Múcio Scevola.  

Ademais, afirma (à p. 51) haver uma tendência entre os romanistas de aproximar este modelo 

labeoniano da passagem aristotélica, na sua obra Ética a Nicômaco, que trata da figura do sinalagma 

(“συvάλλαγμα”). Entende, entretanto, que mesmo que Labeão conhecesse a obra de Aristóteles – hipótese 

fundamentada no pressuposto de que este livro tenha se difundido em Roma ainda no século I a.C. – não há 

possibilidade de aproximar o seu modelo de contrato da construção Aristotélica. Pelo contrário, assevera que 

(p. 52), se efetivamente foi esta a intenção de Labeão quando afirma no fragmento (Ulp. 11 ad Ed., D. 50, 16, 

19) “quod Graeci συvάλλαγμα vocant”, então o jurista romano interpretou mal o pensamento do filósofo grego. 

Enfim, a distinção estabelecida transcreve uma distinção e classificação, explícita, da forma 

processual dos negócios materiais (p. 29). 
7 J. WOLF, Per una storia dell’emptio venditio, in IURA 52 (2001), p. 33. 
8 C. A. CANNATA, Recensiones librorum: Klaus-Peter Nanz – Die Entstehung des allgemeinen Vertragsbegriffs 

im 16. bis 18. Jahrhundert, in SDHI 53 (1987), p. 466. Inclusive os fragmentos Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 1 

e Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 3, e.g., seriam casos de contrato atípico. Ainda, a liberdade de forma dos contratos 

consensuais, como demonstrado em Inst. 3, 22, 1. 
9 C. A. CANNATA, Labeone, Aristone e il sinallagma, in IURA 58 (2010), p. 95. Cita como exemplos, além de 

Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr. e 1, analisados profundamente nesta monografia, Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 

1 e 3 e Ulp. 42 ad Sab., D. 19, 5, 15. 
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Assim que M. SARGENTI acredita que não é excessivo afirmar que o esforço dos 

juristas romanos em definir a noção de contrato tenha sido uma das principais tentativas de 

conceituação daquele sistema, e um dos que deixou um traço mais amplo e profundo no 

pensamento e tradição jurídica romanista até a modernidade10. 

Pois bem, um dos contratos reconhecidos – e de grande importância na economia e 

sociedade romana – era a compra e venda (emptio et venditio). Classificado como 

consensual, este contrato determina(va) a transferência da propriedade de determinada coisa 

de uma pessoa para outra, mediante a contraprestação de um valor pecuniário.  

Segundo B. FRIER, para que as partes cheguem num acordo sobre a compra e venda, 

é necessário que concordem com as linhas básicas do negócio, como o fato em si de estarem 

realizando o negócio, o preço e o objeto da venda11. Este ponto é sobremaneira importante, 

especialmente quando se observa fragmentos em que uma das partes não concordou ainda 

em realizar o negócio, como Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 2. 

Nas Institutas de Justiniano aponta-se que o contrato de compra e venda podia ser 

feito por escrito, em demonstração da influência grega sobre o Direito Romano. Neste caso, 

o contrato só passa a existir quando firmada a peça (documento)12. Até este momento as 

partes podem desistir do negócio, por exemplo. Assim, enquanto lá se fala em 

aperfeiçoamento, aqui se refere à contratação. 

 

1.1.DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Tamanha a importância deste contrato, que diversos temas, dentro de sua estrutura, 

são comumente estudados. Assim com a noção de preço, de consenso, da individualização 

da coisa comprada, mas também da possibilidade de que sejam acrescentadas condições. 

Dentre estas, tem-se a Compra e Venda a Contento (pactum displicentiae).  

O grande problema da compra e venda a contento é saber, no caso concreto, se ao 

tempo do contrato já se observava uma compra perfeita ou se a coisa foi entregue apenas 

                                                 
10 M. SARGENTI, Labeon ob. cit. (nota 6), p. 25. Continua o autor afirmando que esta doutrina nasceu e 

desenvolveu-se seguindo duas vias absolutamente diversas: de um lado, a concepção objetiva; de outro, 

subjetiva ou consensual. Eventualmente, esta sobrepôs-se àquela, sem, contudo, retirar-lhe do sistema  
11 B. FRIER, Roman law and the wine trade: the problem of “vinegar sold as wine”, in ZSS 100 (1983), p. 261. 
12 Inst. 3, 23 pr. No mesmo sentido, ver C. 4, 21, 17. 
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para exame. Neste segundo caso, imprescindível identificar a relação jurídica entre o 

comprador, o vendedor e a coisa13. 

A título de curiosidade, N. OLSZAK aponta que o pactum displicentiae teria surgido 

através da atuação dos Edis Curuis. Policiando as transações urbanas, estes magistrados 

observaram que muitos mercadores estrangeiros, de má fama, vendiam produtos nos quais 

os vícios só apareciam posteriormente. Para proteger os compradores romanos, 

determinaram a utilização de ação redibitória ou ação para diminuir o preço14.  

Explica, ademais, que tal possibilidade foi estendida para o caso da compra de 

escravos. Os edis permitiam o estabelecimento de um pacto, mediante o qual os compradores 

poderiam devolver o servo se não lhes agradava após um período de exame. 

Outra curiosidade está em que o tempo “pactum displicentiae” não é uma 

denominação romana15. Também, a discussão sobre a forma como este pacto era constituído, 

se suspensiva ou resolutivamente, ou ainda de ambas as formas16. Há discussão, ainda, 

quanto à possibilidade de que, na forma suspensiva, não haveria efetivamente contrato, mas 

tão somente oferta. Por outro lado, se o comprador recebe a coisa, não parece haver dúvidas 

de que há algum tipo de liame ligando-o ao vendedor17.  

                                                 
13 C. A. CANNATA, Atto giuridico e rapporto giuridico, in SDHI 57 (1991), p. 378.  Inclusive, o fato de que o 

pactum esta expressamente descrito nas Institutas demonstra a sua importância econômica e social.  
14 N. Olszak, “Emptio ad gustum”: la vente à la degustation, de l’antiquité à l’article 1587 du code civil, in 

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 58 (1990), p. 374. Explica que os vícios ou qualidades de um escravo não 

podem ser conhecidos senão após um certo tempo. Ainda segundo este autor (p. 372), apenas a partir da 

Compilação Justinianeia é que este pactum passou a ser utilizado para todo tipo de coisa.  
15 Neste sentido também N. OLSZAK, “Emptio ad gustum” ob. cit. (nota 14), p. 368 e C. A. CANNATA, Atto e 

rapporto ob. cit. (nota 13), p. 377, nota 171. Registra-se, ademais, que esta inexistência de denominação salta 

aos olhos, especialmente quando os jurisconsultos nomeiam títulos do Livro 18 como De in Diem Addictio e 

De Lege Commissoria. 

Ademais, tamanha a indenfinição que W. FLUME (“Die Aufhebungsabreden beim Kauf – lex 

Commissoria, in diem addictio und sogenanntes pactum displicentiae – und die Bedingung nach der Lehre der 

römischen Klassiker” in Festschrift für Max Kaser, Munich, 1976) qualifica de “sogenanntes pacum 

displicentiae”, observando que isto implica uma crítica. 

Diversos outros institutos romanos hoje estudados também não foram denominados pelos 

jurisconsultos (é o caso do pactum de retroemendo e de retrovendendo). 
16 De um lado, observam-se fragmentos como Inst. 3, 23, 4 e Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 1, nos quais se 

deparam condições claramente suspensiva. De outro, o próprio Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 1, bem como Ulp. 

28 ad Sab., D. 18, 1, 3; Ulp. 8 Dig., D. 20, 6, 3; ou ainda Paul. 2 ad Ed., D. 18, 5, 6.  

Entretanto, como bem ressalta E. DIAZ (Antecedentes históricos del art. 1.453 del codigo civil español, 

in RIDA 45 (1998), p. 609, nota 50) nota-se uma prevalência da forma resolutiva, como parcela relevante da 

doutrina assim o define. Também J. NOUGUÉS, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 409 
17 No fragmento Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 1, Mela contrapõe a emptio contracta de um lado, e a emptio 

futura, de outro. Assim, coaduna-se com o parágrafo seguinte do mesmo fragmento de Ulpiano (Ulp. libro 32 

ad Ed., D. 19, 5, 20, 2) trata de mera oferta do vendedor. Este, deixa prata em sua casa para que veja se alguma 

te interessa.  

 Por outro lado, contrapõe-se a lição de Ulpiano na segunda parte do fragmento D. 19, 5, 20, 1: emptio 

perfecta e nondum perfecta esset. Parece que o autor do fragmento entendia que a compra era sim contratada, 

havendo a possibilidade de ela estar ou não perfeita, i.e., exigível. 
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O tema desta monografia (pactum displicentiae) é exemplo claro da atualidade das 

fontes antigas. Trata-se de “retorno das figuras jurídicas”, em que um instituto antigo pode 

ter caído em desuso pela sociedade durante séculos, mas logo voltar a ter utilidade devido a 

condições propícias. A compra e venda a contento parece estar bastante em voga na 

atualidade, por exemplo a compra e venda de animais de competição18, e mesmo de carros. 

Sendo o contrato de compra e venda romano consensual, pode-se imaginar que as 

partes eram livres para estabelecer os parâmetros que desejassem na elaboração do 

negócio19. Para que um contrato de compra e venda se realize, o mínimo necessário é que 

haja consenso quanto à coisa a ser vendida, e ao preço. Outros elementos podem constar, 

mas estes são essenciais20. 

Assim, podia ser estabelecido que a entrega da coisa seria realizada em determinado 

lugar, ou que o pagamento fosse feito em tantas parcelas. Também, as partes podiam acordar 

complementarmente que o contrato fosse rescindido em determinadas situações, que o 

vendedor garantiria as qualidades do objeto, etc. São, repete-se, elementos acidentais, não 

determinando a natureza do negócio21.  

Em que pese não haver um título específico sobre o tema22, daí, talvez, a falta de 

denominação clara pelos Compiladores, não parece haver dúvidas de que o conheciam e 

trataram dele em alguns fragmentos, ainda que não em muitos23. 

Enfim, por pactum displicentiae pode-se entender o “acordo por causa de 

descontentamento”24. É usual, modernamente, utilizar a expressão “compra a prova”25, a 

qual não traduz literalmente o conceito latino.  

                                                 
18 Vide exegese do fragmento Ulp. 32 ad ed., D. 19, 5, 20pr.  
19 Neste sentido J. A. C. THOMAS, Provisions for calling off a sale, in TR 35 (1967), p. 562-565, tratando da in 

diem addiction e da lex commissoria aponta algumas das fórmulas encontradas nas fontes, entretanto se recusa 

a limitar a constituição destes institutos a apenas uma fórmula, acreditando tratar-se de mero estilo. Então 

resume, afirmando que, independente da fórmula utilizada, se o resultado se adequar a um ou ao outro instituto, 

então ali se adaptará.  

Neste sentido, independente da fórmula utilizada, se o contrato puder ser substituído por outro com 

melhor oferta, então será in diem addictio; se, por outro lado, for resolvido pelo não pagamento, então é lex 

commissoria. Assim, independente da formulação utilizada, sendo perceptível que a condição limitava a 

ocorrência do negócio à satisfação – ou falta desta – do comprador, então estar-se-á frente a um pactum 

displicentiae. 
20 R. ZIMMERMANN, The law of obligations, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 234. 
21 Idem, ibidem. 
22 Diversamente da in diem addictio e da lex commissoria, ambos constantes expressamente no Digesto, 

respectivamente nos títulos D. 18, 2 e D. 18, 3.  
23 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 605. 
24 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 608; 
25 “Kauf auf Probe”, na doutrina alemã, segundo E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 608-609; 
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Ainda assim, a dissolução do negócio ocorre, em suma, por ato26 unilateral do 

adquirente, o qual poderá, pela simples declaração de desagrado, fazer com que o contrato 

seja tido por não celebrado (condição resolutória) ou jamais chegar a se constituir (condição 

suspensiva).  

Por outro lado, esta condição estabelece ao comprador, que deseja se liberar da 

venda, deve fazê-lo dentro de um prazo, com base no desagrado causado pela merx no 

adquirente, ou mesmo impedir que o contrato chegue a ser eficaz pelo mesmo motivo27.  

Assim, afirma-se que esta condicio28 pode ser suspensiva ou resolutiva da compra e venda.  

Ainda sobre as formas das condições, as Institutas de Justiniano são claras ao 

afirmar que o negócio pode ser contratado sub condicione ou puramente29. Pela interpretação 

moderna, significaria dizer “sob condição suspensiva” ou resolutiva. Naquela, apesar de 

existente o negócio, seus efeitos permanecem suspenso até a ocorrência de determinada 

condição. Assim, no caso do pactum displicentiae, a obrigação do comprador só aparece 

quando ocorre a aprovação ou a aceitação da coisa. Ulpiano se refere a este momento quando 

se refere à emptio perfecta no fragmento Ulp. 32 ad ed., D. 19, 5, 20, 1.  

Muitos discutem acerca da natureza jurídica do negócio de compra e venda com 

pactum displicentiae, especialmente o oneroso30. Recordando que o contrato de compra e 

venda em Roma era consensual, deve-se imaginar que as partes eram livres para estabelecer 

os parâmetros que desejassem na elaboração do negócio31.  

No fim das contas, é o interesse particular das partes, bem como a confiança mútua, 

que possibilitará a constituição de um negócio atípico na estrutura contratual romana. 

                                                 
26 E. DIAZ (idem, p. 599) afirma que o negócio se desfaz pela “voluntad unilateral”. Discordamos da utilização 

do vocábulo “vontade”. Aparenta afirmar que a mera decisão do comprador é suficiente para a ocorrência da 

condição. Entretanto é necessária a declaração desta vontade, a exteriorização da decisão. Em verdade, 

considerando se tratar de condição subjetiva, pode ocorrer mesmo que o comprador se sinta agradado pela 

coisa, mas decida pela dissolução do negócio, por inúmeros motivos.  
27 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 557. Este autor põe o pactum displicentiae, junto com a in 

diem addiction e a lex commissoria como principais pactos modificativos do contrato de compra e venda. 

Observa linhas abaixo, entretanto, que estes dois pactos são mais estudados do que o instituto tema desta 

monografia.  
28 B. B. QUEIROZ DE MORAES (Pacto de melhor comprador: configuração no direito romano (in diem addictio) 

e projeções no direito atual, Madrid, Dykinson, 2010, p. 76) existem diversas passagens em que o termo é 

escrito com o “t” ou invés do “c”, de condicio. 
29 Inst. 3, 23, 4; 
30 Apresentado em Ulp. 32 ad ed., D. 19, 5, 20, 1. 
31 Neste sentido J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 562-565, tratando da in diem addiction e da 

lex commissoria aponta algumas das fórmulas encontradas nas fontes, entretanto se recusa a limitar a 

constituição destes instituto a apenas uma fórmula, acreditando tratar-se de mero estilo. Então resume, 

afirmando que, independente da fórmula utilizada, se o resultado se adequar a um ou ao outro instituto, então 

ali se adaptará. É dizer, independente da fórmula utilizada, se o contrato poder ser substituído por outro com 

melhor oferta, então será in diem addictio; se, por outro lado, for resolvido pelo não pagamento, então é lex 

commissoria; 
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Portanto, também esta lealdade entre contratantes é que garante a tutela processual, a qual 

se dará por meio da praescriptis verbis agere32. 

Determinar de quem é a iniciativa, bem como em favor de quem se realiza o 

negócio, é de suma importância para se observar a distribuição do risco. Vemos, por 

exemplo, no fragmento Ulp. 28 ad ed., D. 19, 5, 17, 4, que a iniciativa do negócio é daquele 

que recebe a coisa. Não à toa, A. D’ORS determina que este seja responsável pela custodia33.  

Igualmente no fragmento Ulp. 29 ad Sab., D. 13, 6, 10, 1, em que há a entrega de 

determinada coisa ad inspiciendum sem a finalidade específica da venda. Neste fragmento, 

se a iniciativa do contrato foi daquele que recebe, então se encontra em situação idêntica à 

de comodatário, assumindo assim a custodia da res. Se, por outro lado, a iniciativa foi 

daquele que dá, então o receptor é um quasi-depositário, devendo responder apenas por 

dolo34.  

Convém observar ainda a larga discussão – que parece ter se iniciado pela 

divergência entre Sabinianos e Proculeianos – quanto à ação aplicável. Se o interesse 

particular das partes, bem como a confiança mútua possibilitava a constituição de um 

negócio atípico na estrutura contratual romana, este negócio deveria ser protegido por algum 

tipo de ação. Há constante questionamento pela aplicabilidade da ação contratual (actio 

empti e a actio venditi), de um lado, e da praescriptis verbis agere, de outro35.  

 

 

  

                                                 
32 C. L. GUILLAMÓN, Las transaciones comerciales a través de leasing en las fuentes jurídicas romanas, in 

RIDA XLVIII (2001), p. 210.  
33 A. D’ORS, Una nota sobre la contractualizacion de las entregas a prueba em derecho romano, in Anuario 

de Historia del Derecho Español, tomo XLV, Madrid, 1975, p. 600.  
34 Idem, p. 601; 
35 C. L. GUILLAMÓN, Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 210. 
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2. DA COMPRA E VENDA 

 

Em Inst. 3, 23, denominado “De emptione et venditione”, observa-se que, ao tempo 

de Justiniano, a Compra e Venda era efetivamente consensual; para sua contratação, bastava 

que as partes concordassem com o preço, sendo dispensável o seu pagamento ou mesmo a 

entrega de arras. Tal a natureza do consenso, que o contrato de compra e venda podia ser 

concluído entre pessoas ausentes (inter absentes)36. 

O preço é imprescindível posto que, sem esse elemento, o negócio é nulo37. Do 

outro lado, o vendedor deveria entregar a coisa (ou merx38) garantindo a posse e seu uso 

pacífico39. Assim, além do preço, também a coisa (res) objeto do negócio é elemento 

essencial. Inexistindo a coisa ao tempo do aperfeiçoamento, nulo o contrato40.  

                                                 
36 M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano, Giuffrè, 1990, p. 581. Esse autor explana a função 

sócio-econômica da compra e venda, explicando que o contrato serve para permitir o escambo entre a 

disponibilidade definitiva do objeto e o seu valor em dinheiro. Explica também que a forma consensual romana 

foi um fenômeno isolado na antiguidade. 
37 Ainda quanto ao preço, os Compiladores esclarecem em Inst. 3, 23, 1 que, em que pese a dúvida dos antigos, 

lhes parece clara e adequada a compra feita nos termos de que uma terceira pessoa estabeleça o preço. Assim, 

tratar-se-ia de contrato condicionado. Quando esse árbitro estabelecer o preço, o comprador deverá pagar o 

preço, podendo executar a ação de compra, e o vendedor deverá entregar a coisa, podendo utilizar-se da ação 

de venda. Caso, entretanto, o árbitro não possa ou não queira estabelecer o preço, então o negócio é nulo, posto 

que não tem preço. Afirma, ao fim, que a mesma lição pode ser empregada nas locações.  

Em Inst. 2, 23, 2, afirma-se que o preço deve ser estabelecido em dinheiro. Para fundamentar, explica 

que houve divergência doutrinária no passado, em que autores como Sabino e Cassio defendiam que o preço 

podia ser estabelecido e pago em bens outros que o dinheiro. Próculo, que os Compiladores afirmam ter mais 

razão nesse ponto, assegurava que a permuta é um contrato independente e diverso da compra e venda. Na 

permuta, argumenta, não é possível identificar qual coisa constitui o preço e qual é comprada, sendo que ambas 

podem representar as duas coisas simultaneamente. 

M. MARRONE (Istituzioni di diritto romano, 3ªed., Firenze, Palumbo, 2006, p. 461-462) esclarece 

ainda que o preço deveria ser justo. Essa “justiça” do preço era obtida pela análise do valor “real” de mercado. 

Se o preço fosse estabelecido em quantia inferior à metade do valor de mercado, então o vendedor poderia 

rescindir o negócio, reembolsando o comprador do quanto houvesse pago. Antes disso, porém, o comprador 

poderia confirmar o negócio, impedindo a rescisão, pagando a diferença entre o preço estabelecido e o valor 

de mercado.  
38 Conforme M. MARRONE (Istituzioni ob. cit. (nota 37), p. 460), o termo técnico para denominar o objeto 

sujeito à venda era “merx” ou “mercadoria”. Fundamenta-se em Paul. 33 ad Ed., D. 18, 1, 1, pr.-1 e Paul. 32 

ad Ed., D. 19, 4, 1, entre outros. Por outro lado, ressalva que este termo (“merx”) também pode representar um 

conceito mais estreito, de coisas móveis diversas do escravo, como em Ulp. 74 ad Ed., D. 50, 16, 66 e Afr. 3 

Quaest., D. 50, 16, 207. Ele próprio ressalva ser possível ainda a venda de direitos – logo não merx – como o 

direito de superfície, a servidão do imóvel ou o usufruto.  
39 J. C. MOREIRA ALVES, Direito Romano, 15ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2012, p. 516. Explica ainda esse 

autor, à p. 518, que a coisa pode ser corpórea ou incorpórea, bem como já em existência ou vindo a existir 

apenas no futuro.  

J. IGLESIAS (Direito Romano, 18ª ed., trad. Cláudia de Miranda Avena, São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 520-521), por sua vez, esclarece que as coisas corpóreas eram determinadas pela sua própria 

individualidade ou pela pertinência a um genus, i.e., um tipo de coisas.  
40 Interessante anotar ainda comentário de B. FRIER (Roman law ob. cit. (nota 11), p. 261, nota 17) no sentido 

que as fontes clássicas não costumam distinguir claramente entre nulo e anulável.  
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Os Compiladores ensinam em Inst. 3, 23, 3 que, haja vista que o negócio é firmado 

com a convenção do preço, naquele mesmo momento o periculum da coisa vendida é 

atribuído ao comprador, ainda que a tradição da coisa não tenha ocorrido. Nesse caminho, 

caso a coisa se deteriore ou pereça, como nos casos de incêndio, inundação ou tufão, ainda 

assim o comprador precisará pagar o preço, logo o prejuízo já é seu41.  

Como consequência lógica, se a coisa for melhorada ou aumentada – como pela 

aluvião o imóvel crescer –, então o benefício também é do comprador. Isso porque o 

benefício deve ser atribuído àquele que tem o periculum (“nam et commodum eius esse 

debet, cuius periculum est”). 

Em que pese admitir que, enquanto não houver a tradição, o vendedor é o dono, os 

Compiladores afirmam que essa parte deve transmitir ao comprador suas ações, como a 

vindicatione rei ou condictionem exhibere, ou ainda actio furti e actio iniuriae damnum. 

Estabelece o fragmento Inst. 3, 23, 4 que a compra pode ser feita puramente ou 

condicional. Já Inst. 3, 23, 5 observa-se outro tipo de situação: a coisa existe, mas não pode 

ser vendida, como lugares sagrados, religiosos ou públicos. Nesse caso, o negócio subsiste, 

ainda que o comprador não adquira a propriedade. Se o comprador tinha consciência da 

natureza do imóvel, então simplesmente deve cumprir sua parte. Se foi enganado, então terá 

direito a utilizar-se de uma actio empti contra o vendedor42.  

Observa G. PUGLIESE que a mais importante inovação do período pós-clássico e 

especialmente justinianeu foi a utilização de documentos escritos para a conclusão e início 

dos efeitos da compra e venda43. De qualquer sorte, explica que o pagamento do preço era 

                                                 
41 Esclarece ainda o mesmo fragmento Inst. 3, 23, 3 que o vendedor está seguro, em sua condição. Para tanto, 

basta que não tenha contribuído com culpa nem dolo. Por outro lado, esse fragmento afirma que deve ser 

observado se o vendedor encarregou-se pela custodia da coisa até a entrega. Se positivo, então o periculum é 

seu e deve responder pelo prejuízo.  
42 Diversas observações podem ser feitas quanto a esse fragmento. Primeiro, não explica qual o interesse ou 

pedido que seria feito na ação de compra. Supõe-se que o seu pleito deve tratar da restituição do preço pago. 

Caso se trate de uma indenização, imagino que seria mais adequada a utilização de actio praescriptis verbis, 

como em Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr.-1.  

Segundo, os compiladores afirmam, na parte final desse fragmento, que o comprador terá a mesma 

ação se comprar homem livre crendo comprar escravo. Acontece que A. GUARINO (I “gladiatores” e 

l’“auctoramentum”, in LABEO 29 (1983), p. 19), com base em Gai. 3.146 e Gai. 3.199, observa que os 

gladiadores, mesmo quando livres, podiam ser objeto de contrato de compra e venda. Também, J. C. MOREIRA 

ALVES (Direito ob. cit. (nota 39), p. 518, nota 17) relembra que, durante certa parte da história romana, as 

pessoas livres sujeitas à pátria potestas podiam ser vendidas. 
43 G. PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano, 3ª ed., Torino, Giappichelli, 1991, p. 895. Explica ainda que o 

início dos efeitos não se referia apenas à questão obrigacional, mas também à transmissão da propriedade em 

si. Explica, ademais, que esta não era apenas uma praxe, mas verdadeiramente uma regra consuetudinária. As 

partes podiam, isso sim, preferir concluir o negócio sem o documento escrito. Ademais, afirma, à p. 896, que 

outra importante alteração foi a aproximação do contrato de compra e venda da noção de um contrato real, 

além da esfera obrigatória. Explica que essa mudança não está escrita em nenhuma norma, mas, sim, observada 

pela maturação da praxe sob a influência do helenismo. 
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garantia e pressuposto para a eficácia translativa da traditio, ainda que o vendedor estivesse 

obrigado independentemente de receber o pagamento44. 

Tendo estabelecido as premissas básicas da compra e venda, registram-se ainda 

algumas observações preliminares sobre o pactum displicentiae. Como bem ressalta C. A. 

CANNATA, os jurisconsultos, em diversas passagens, aproximam o pacto ora analisado com 

a situação da redibição45.  

A compra e venda sujeita ao contentamento é uma condição cuja realização 

depende da vontade das partes; já o dever de responder pelos vícios ocultos é uma obrigação 

do vendedor, natural ao contrato. Naqueles, a devolução da coisa não significa que haja 

vícios, mas apenas que não agradou ao adquirente, ou que não apresenta os requisitos 

estabelecidos no contrato. Não exercita, por meio dessa devolução, ação redibitória46.  

O vício oculto não apenas era desconhecido do comprador no momento da 

contratação, como ainda torna a coisa imprópria aos usos a que se destina, 

independentemente dessa destinação ter sido ou não explicitada no contrato. O vício 

redibitório é, portanto, um defeito da coisa ocultado do adquirente, defeito este que só se 

torna perceptível após o uso. Ao tornar a coisa imprópria ao uso comum, esse vício gera 

direito do comprador de devolver a coisa.  

Há, portanto, diferenças essenciais entre esses institutos. A coisa vendida sob 

condição de prova pode não conter vícios e ainda assim o contrato não ter efetividade, dado 

que as qualidades específicas que levaram o comprador à aquisição não estão presentes47. 

Não se tratam de defeitos, per se, mas da presença ou não de qualidades. Em sentido inverso, 

o aperfeiçoamento da compra (pela comprovação das qualidades) não retira do adquirente a 

garantia comum quanto aos vícios redibitórios. 

Outra importante observação quanto ao contrato de compra e venda vem exposta 

no fragmento Pomp. 24 ad Sab., D. 18, 5, 2. Este afirma que, feita uma venda entre duas 

pessoas, elas podem realizar uma segunda venda da mesma coisa, por preço diferente. 

Conclui que o segundo negócio se sobreporá ao primeiro, visto que as partes podem anular 

                                                 
44 G. PUGLIESE, Istituzioni ob. cit. (nota 43), p. 897. Explica que ao pagamento do preço se equiparava a 

satisfactio, ou seja, uma adequada garantia do pagamento. 
45 C. A. CANNATA, Atto e rapporto ob. cit. (nota 13), p. 378 e nota 174.  

Citamos como exemplo de utilização da actio redhibitoria para casos de pactum displicentiae os 

fragmentos Ulp. 1 ad ed. aedil. curul., D. 21, 1, 31, 17 e Impp. Diocl. et Max. AA., C. 4, 58, 4. 

A título de explicação, segundo M. TALAMANCA (Istituzioni ob. cit. (nota 36), p. 591), uma vez 

observado o vício, o comprador podia utilizar-se da actio redhibitoria para deixar a coisa à disposição do 

vendedor, exigindo a restituição do preço pago. 
46 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 597. 
47 Idem, p. 589. 
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a compra por convênio próprio enquanto ela estiver subsistente. Assim, anulada a primeira, 

mantém-se a segunda48.  

Em outras palavras, sendo a compra e venda consensual, apesar de exigível, as 

partes podem convencionar a sua anulação49. Entretanto, uma vez pago o preço – ou 

realizada a transferência da propriedade da coisa50 –, o negócio é perfeito e não pode ser 

anulado.  

Esse entendimento pode ser muito útil para a compreensão do pactum displicentiae. 

Nos casos em que há contratação sob condição suspensiva, imagina-se que o preço somente 

será pago após a declaração de agrado51. Portanto, na prática, as partes tão somente 

convencionaram, previamente, a possibilidade de anular o negócio que não chegará a surtir 

efeitos. 

No mesmo horizonte do fragmento de Pompônio, observa-se o Paul. 33 ad Ed., D. 

18, 5, 3. Neste, Paulo afirma que a compra é contraída pelo consentimento e pode ser 

rescindida pelo consenso em sentido contrário (“consensu contrahitur, ita contrario 

consensu resolvitur”). 

 

2.1. EMPTIO AD GUSTUM OU VENDA SUJEITA À DEGUSTAÇÃO 

 

Como será visto oportunamente, a compra e venda pode ser contratada pura ou sub 

condição52. Nesse contexto, convém observar alguns tipos de condições que limitam o 

aperfeiçoamento do negócio, para melhor embasar o estudo do pactum displicentiae. Inicia-

se pela emptio ad gustum, pela sua proximidade com o tema central desta monografia. 

Este acordo, que permite ao comprador degustar a coisa após a contratação e antes 

da tradição, está essencialmente ligado ao comércio de vinho em Roma. A Compilação 

                                                 
48 O fragmento esclarece ainda que esse raciocínio não vale, entretanto, caso o segundo negócio tenha sido 

feito após o pagamento do preço do primeiro negócio. Isso porque, uma vez pago o preço, a compra não pode 

ser rescindida. 

Impende registrar, da leitura desse fragmento em contexto com o resto do Digesto, que essa rescisão 

não é possível genericamente. Caso seja incluído no contrato um pacto adjeto, como a in diem addictio, ou o 

pactum displicentiae, ora observado, essa rescisão seria sim possível, posto que, por meio da condição, entraria 

em efeito o pacto resolutório suspensivamente condicionado (vide capítulo desta monografia dedicado às 

condições). Também, nos casos em que se observe um vício redibitório, por exemplo. 
49 Paul. 33 ad Ed., D. 18, 5, 3. Nesse fragmento, Paulo afirma expressamente que a compra e venda é contraída 

por consenso, de sorte que o consenso contrário pode resolvê-la.  
50 Iul. 15 Dig., D. 18, 5, 5, 1.  
51 E.g., Inst. 3, 23, 4. Em sentido contrário, existem fragmentos que apresentam condição resolutiva, como 

Paul. 2 ad Ed., D. 18, 5, 6. No entendimento de E. DIAZ (Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 613), nesse caso o 

fundamento da ação será exatamente o pleito da devolução do preço pago. 
52 Inst. 3, 23, 4. 
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Justinianeia dedica inúmeros fragmentos – especial mas não exclusivamente concentrados 

nos Títulos D. 18, 6 “De periculo et commodo rei vendita” – a esse setor da economia. 

N. OLSZAK, observando essa quantidade de fragmentos, ressalta que o comércio do 

vinho era de grande interesse para os juristas romanos. Tal fato pode ser explicado, 

provavelmente, pelo grande consumo do produto e por ser esta a origem das enormes 

fortunas dos vinarii, mercadores de vinho que aparecem nas fontes literárias e epigráficas 

com reputação bastante duvidosa53. Também B. FRIER ressalta a importância dos problemas 

desse setor econômico, afirmando que aparentemente Sabino dedicou uma parte de seu 

trabalho exclusivamente à venda de vinho54.  

 O vinho é conhecido em Roma desde um momento bastante cedo da história. Plínio 

teria duvidado que Rômulo conhecesse tal bebida, posto que utilizava leite para os 

sacrifícios. Entretanto, o segundo rei, Numa Pompílio, determinou que não se utilizasse 

vinho de vinhas não podadas nos ritos religiosos, o que já demonstra o seu conhecimento da 

bebida.55. 

                                                 
53 N. Olszak, “Emptio ad gustum” ob. cit. (nota 14), p. 365-366. Explica, ademais, que este tema – compra e 

venda de vinho – supera em muito aquele da venda de óleo, o qual também criou grandes fortunas, mas que 

gerava bem menos problemas.  

Essa problemática desenvolvia-se pela qualidade inferior do produto, decorrente das alterações 

ocorridas no vinho pelo transporte ou nos armazéns, sem que se tivesse conhecimento das causas dessas 

alterações. Assim, o vendedor fazia esforço para “se livrar” dessa mercadoria instável, e o comprador deveria 

ter muita cautela, especialmente quanto ao que seria recebido das transações para entrega futura.  

Também B. FRIER (Roman law ob. cit. (nota 11), p. 258) comenta o tamanho da riqueza, bem como 

ressalta a má fama desses comerciantes. 
54 B. FRIER, Roman law ob. cit. (nota 11), p. 257. Segundo esse autor, era óbvio o motivo dessa atenção, uma 

vez que a Roma Imperial, com um número de aproximadamente um milhão de habitantes, consumia mais de 

cem milhões de litros de vinho por ano.  

Conforme A. CONISON (The Organization of Rome’s Wine Trade, Tese de Doutorado perante a 

Universidade de Michigan, 2012, p. 5, disponível em: 

<http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/91455/conison_1.pdf?sequence=1>, acessado em 

02/02/2014), é possível identificar, das ruínas de Pompeia, ao menos noventa e quatro estabelecimentos que 

serviam comida e bebida (popinae e tabernae), quarenta e dois estabelecimentos com quartos para alojamento 

que serviam comida e bebida (hospitium e cauponae), nove casas de alojamento com estábulos para cavalos e 

outros quadrúpedes (stabula), além de quarenta e sete outras de função indeterminada. Considerando uma 

população de aproximadamente 10.000 a 12.000 habitantes, é possível afirmar que houvesse um 

estabelecimento que servia bebidas para cada cem pessoas. Levando em conta uma concentração similar, 

tomando uma estimativa de população, em Roma, de setecentos e cinquenta a um milhão de habitantes (nos 

dois primeiros séculos d.C.), é possível imaginar um número entre sete e dez mil estabelecimentos do gênero. 

Segundo o mesmo autor, trata-se de uma densidade muito maior do que a encontrada em qualquer cidade 

moderna. Chicago, por exemplo, teria uma concentração de um bar para cada mil e quinhentas pessoas.  
55 Plin. HN 14.12. Registra-se que esse autor, no Livro 14, Cap. 21 da mesma obra, trata sobre as maneiras de 

se guardar o vinho e dos sinais de que a bebia está estragada.  

Conforme A. CONISON (The Organization ob. cit. (nota. 54), p. 5), que indicou a passagem acima, 

pode-se deduzir ainda que fosse elaborada a bebida de plantas selvagens ou apenas uma forma de incentivar 

os fazendeiros a cuidar de suas plantações, ao invés de dedicar todo o seu tempo ao plantio de grãos. Enfim, 

afirma que a importância da bebida era tão grande que há relatos do caso de um marido que matou sua esposa 

por ter aberto um casco de vinho indevidamente. Esse autor ressalta ainda que o fato de vinho passar a ser 

servido aos soldados certamente contribuiu para o crescimento de seu consumo. 

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/91455/conison_1.pdf?sequence=1


14 

 

À medida que a cidade de Roma crescia, crescia também a importância e a produção 

da bebida. Chegou-se a tal ponto em que produção de uva parecia superar a de grãos, 

havendo vinho de sobra e falta de comida. Assim, o imperador Domiciano determinou a 

proibição de novas plantações de vinícolas na Itália, bem como ordenou que as parreiras das 

províncias fossem cortadas, ao menos pela metade. Entretanto, não chegou a perseguir tais 

medidas56. 

Não restando dúvidas da importância do vinho, interessa retratar o seu comércio, 

do qual decorre o instituto da emptio ad gustum57. A primeira referência que se toma é 

Catão58, em sua obra De Agricultura, cujo propósito é aconselhar os donos de fazendas. 

Trata, para tanto, de técnicas agrícolas, entre outros temas, inclusive das formas de contratar. 

Assim, A. BURDESE entende que também a passagem que trata dos contratos de 

venda é voltada ao interesse do produtor do vinho, e não do futuro comprador59. A mesma 

opinião tem N. OLSZAK, que afirma que Catão tentou restringir ao máximo a função da 

degustação em seu contrato60. B. FRIER, por sua vez, cita o contrato de Catão, o velho, como 

um contrato modelo para a venda de vinho em dolia, entendendo que se trata de uma garantia 

para o comprador61. 

Enfim, Catão trata do contrato de compra e venda de vinho de duas formas 

diferentes: vinum pendens e vinum in doliis. Em ambos apresenta contratos formulares62. 

                                                 
Nesse sentido, em Iug. 44.5 há relatos de que os soldados se perderam em pilhagem, bebedeira e 

prostituição, não havendo sequer as rondas noturnas, durante a guerra contra Jugurta (109 a.C.), devendo ser 

retreinados pelo general Metelo quando ali chegou. Por sua vez, em Cat. 11.6, aponta que Sulla, para ganhar 

apoio de suas tropas, teria permitido que bebessem, à revelia do costume tradicional de manter a ordem nas 

tropas. 
56 Suet. Dom. 7.2  
57 Conforme N. OLSZAK (“Emptio ad gustum” ob. cit. (nota 14), p. 368), também o termo “emptio ad gustum” 

não é romano, mas, sim, reconhecido pela doutrina. 
58 Deve-se observar que esse autor é tido, pelos próprios romanos, como uma fonte confiável do estudo do 

Direito, como apresentado em Cíc., de orat. 1,171 ou mesmo em Pomp., Lib. Sin. Enchiridii, D. 1, 2, 2, 38. 

Também que, conforme A. BURDESE (Catone e la vendita di vino, in SDHI 46 (2000), p. 272), à época de 

Catão, o contrato de compra e venda já era considerado vinculante desde o momento do consenso entre as 

partes (contrato consensual). 
59 A. BURDESE, Catone ob. cit. (nota 58), p. 272. 
60 N. Olszak, “Emptio ad gustum” ob. cit. (nota 14), p. 372. Inclusive, esse autor fundamenta-se nessa 

passagem de Catão para, à p. 366 de seu trabalho, afirmar que a emptio ad gustum já era conhecida – e utilizada 

– muito antes da Compilação Justinianeia, ou das obras de Paulo, Ulpiano e Gaio.  
61 B. FRIER, Roman law ob. cit. (nota 11), p. 277.  
62 Respectivamente, em De Agricultura. 147 e 148.  

Segundo A. BURDESE (Catone ob. cit. (nota 58), p. 269-270), aplicam-se ao contrato de vinum 

pendens as mesmas regras atinentes aos contratos envolvendo olea pendens. Essa forma do contrato trata da 

bebida que será produzida da uva ainda não colhida e proveniente de determinada vinícola. Presume-se que o 

contrato seja firmado pouco antes da colheita, sob pena de se tratar de contrato excessivamente aleatório. O 

objetivo do contrato é o vinho a ser produzido, e não a colheita da uva em si. Logo, se esta ainda estiver distante, 

há grande risco de sequer haver a produção adequada dos frutos (talvez por uma seca ou excesso de frio), 

quanto mais da efetiva produção do vinho.  
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O primeiro contrato formular apresentado por Catão é constituído por duas 

cláusulas simples: i) impõe-se ao comprador do vinho que deixe os resíduos da produção da 

bebida com o fazendeiro; e ii) que o vendedor se comprometa a guardar o produto em sua 

adega até determinada data. Se o comprador não retirar o produto no prazo estabelecido, o 

fazendeiro terá direito de fazer o que bem entender com o líquido e, ainda assim, receber o 

preço estipulado no contrato63. 

O segundo contrato formular, referente ao vinum in doliis, i.e., compra e venda do 

vinho “engarrafado”, pressupunha um mínimo de maturação da bebida. A primeira cláusula 

desse contrato referir-se-ia à entrega da bebida alienada, transferida dos barris do vendedor 

para recipientes de determinado volume. Pode-se presumir que esses recipientes fossem 

oferecidos pelo próprio comprador. De qualquer sorte, o vinho perdido nessa operação de 

transferência de vasos era perda do comprador64. 

O vinho, pressupõe-se, não será ácido e nem conterá mofo. Para garantir a ausência 

dessas características, o comprador pode realizar, em até três dias após a aquisição, uma 

degustação do produto. Pode ainda indicar um examinador de reputação (boni viri arbitratu 

degustato) para que realize a experimentação. Caso a venda tenha sido realizada mediante 

leilão, essa degustação deve ser feita no mesmo prazo de três dias65. 

                                                 
Nesse tipo de compra e venda (de vinum pendens), o comprador assumiria apenas o risco da qualidade 

do vinho produzido, ou a qualidade e a quantidade de vinho a ser produzido. Assim, se o preço fosse 

estabelecido por volume (exemplo, tantos áureos por litro), então assume apenas o risco de o vinho ser de 

qualidade melhor ou pior. Mas, se o valor do contrato for fixado ad corpus (tantos áureos por todo o vinho 

produzido em tal vinícola durante o ano de 2014), assume ainda o risco de produzir muito ou pouco vinho. 
63 A. BURDESE, Catone ob. cit. (nota 58), p. 271. Ora, sendo o fazendeiro produtor de vinho, fá-lo-á todo ano. 

Assim, é necessário que retenha o seu direito a tanto, inclusive o espaço reservado à guarda do vinho produzido. 

Eis porque tem direito a dar cabo do vinho vendido e não retirado, inclusive despejando-o na rua. Por outro 

lado, se é dever do comprador retirar a coisa, e não o fez em tempo hábil, então é seu o prejuízo. Por isso, 

também, que deve pagar o preço ou não terá direito à restituição, se já quitado (à página 275). Esse mesmo 

direito assiste em caso de venda de vinum in doliis.  

De qualquer sorte, conforme Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 6, 1, 3, antes de verter o vinho, deveria o vendedor 

intimar o comprador, perante testemunhas, para que retirasse o vinho de sua adega, liberando-lhe o espaço. 

Nesse mesmo sentido, no parágrafo seguinte (D. 18, 6, 1, 4), Ulpiano aponta que os antigos aconselhavam o 

vendedor a medir o volume do produto desperdiçado antes de despejá-lo na rua. Somente assim poderia o 

comprador saber a extensão do seu prejuízo.  

Observa (à p. 272) que essa venda também podia ser feita em leilão. 
64 A. BURDESE, Catone ob. cit. (nota 58), p. 273. 
65 A. BURDESE, Catone ob. cit. (nota 58), p. 273. Aponta esse autor, ainda, que Catão refere-se a esse 

avaliador também nos itens 144, 2 e 3 e 149, 2 da mesma obra. 

Segundo N. Olszak (“Emptio ad gustum” ob. cit. (nota 14), p. 372), ao estabelecer a atuação de um 

especialista, estaria Catão buscando defender o vendedor da subjetividade do comprador. Nessa direção, 

continua sua argumentação de que Catão escrevia para os grandes produtores de vinho. Explica, outrossim, 

que não é estranho que o comprador se submetesse a este tipo de requisito – o “controle” por um especialista 

–, posto que tratava do contrato realizado para venda a atacado, e que o objetivo da experimentação era somente 

observar vício da coisa. 

Quanto ao prazo de três dias, este também é ressaltado por B. FRIER, Roman law ob. cit. (nota 11), p. 277) e 

por J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 571. 
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Segundo entende A. BURDESE, esse contrato não poderia ser feito sem o direito de 

examinar o produto, sob pena de se incidir em um risco demasiado para este tipo de venda, 

qual seja, o de vinho em barris. Por outro lado, se o comprador não providenciar a degustação 

dentro do prazo, então não mais poderia reclamar de acidez ou mofo, visto que se 

consideraria ficticiamente realizada a operação e aceita a bebida66. 

Questionando-se N. OLSZAK a função da degustação da venda de vinho em tonéis, 

levanta a possibilidade de que se trate da um indício da conclusão do negócio, mais do que 

uma condição indispensável para o seu aperfeiçoamento. Por outro lado, sugere que, numa 

situação de compra e venda, o aperfeiçoamento depende apenas do acordo quanto à coisa e 

ao preço, sendo que a degustação seria indispensável para “conhecer” a coisa negociada67. 

Observa esse autor que a emptio ad gustum não se aplicaria de maneira generalizada 

nos negócios de vinho, e mesmo quando prevista, não era indispensável ao aperfeiçoamento 

da venda. Portanto, é plausível concluir, por meio da construção de sua obra, que o autor 

italiano entende pela primeira das duas hipóteses: indício de conclusão do negócio68.  

Em sentido contrário, R. ZIMMERMANN afirma que esse pacto parece ser bastante 

comum na compra e venda de vinho de dolia69. Confirma esse raciocínio apontando o 

fragmento Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 6, 1, 2. Neste, Ulpiano afirma que era comum ao 

comprador experimentar vinho de diversos tonéis deixando sua marca naqueles aprovados. 

Disto, aponta que Trebátio entendia que esse ato representava a própria tradição do produto. 

Já Labeão discordava, explicando que a marca servia mais para impedir que o vendedor 

mudasse os tonéis do que para configurar a entrega70. 

                                                 
66A. BURDESE, Catone ob. cit. (nota 58), p. 273-174. O autor ainda deduz que, se há experimentação, é 

provável que a fermentação do vinho já tenha se concluído.  
67 N. Olszak, “Emptio ad gustum” ob. cit. (nota 14), p. 371.  
68 Idem, p. 366. Citando Gaio, entretanto, ressalta que é negligência do comprador não realizar a degustação 

do vinho. Ademais, ressalta N. OLSZAK que nesse fragmento catoniano é possível identificar que a compra já 

não era exclusivamente imediata ao final da República, não sendo necessariamente simultâneos o acordo, o 

pagamento do dinheiro e a tradição da coisa.  
69 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 286. Registra esse autor que nessa merx tal pacto passou a 

ser observável em basicamente todos os contratos. Já na compra e venda de vinho de amphora, parece que 

deveria ser sempre explícito.  

Acontece ainda, acrescenta B. FRIER (Roman law ob. cit. (nota 81, p. 18), p. 258-259), que a maior 

parte do vinho importado para Roma era de qualidade inferior. Devido ao deslocamento, à dificuldade de lacrar 

o recipiente e à própria qualidade do produto, era comum que o vinho estivesse estragado muito antes de que 

se sentisse o cheiro do vinagre. Plínio, o velho, teria afirmado (NH 14.131) que inúmeros volumes foram 

escritos na antiguidade no esforço de diminuir esses problemas, mas sem resultado. 

Ainda assim, os romanos não conheciam as bactérias e seus efeitos. Destarte, as causas da 

transformação do vinho em vinagre eram estranhas aos romanos. Acabaram atribuindo tal mutação à própria 

natureza do produto, apontando uvas que produziam vinhos duradouros e outros nem tanto. Ulpiano (18 ad 

ed., D. 9, 2, 27, 15), por exemplo, afirma que a transformação pode decorrer de ação humana. 
70 N. Olszak, “Emptio ad gustum” ob. cit. (nota 14), p. 371, nota 56. Da leitura do fragmento, ainda é possível 

observar que Ulpiano concordava com Labeão.  
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Assim, percebe-se que não apenas a importância do comércio do vinho ultrapassou 

a época de Catão, alcançando Ulpiano, como a doutrina do jurista republicano influenciou 

os juristas posteriores. Diversas são as referências à experimentação do vinho no Digesto. 

Buscando apontar as diferenças, explica N. OLSZAK que a venda de vinho podia ser 

feita de duas formas: em barris (dolia), nos quais se transportavam e guardavam grandes 

quantidades de vinho, geralmente novos e de qualidade inferior, muitas vezes ainda em fase 

de fermentação71. Nesse caso, o produto poderia estragar com bastante facilidade. Daí a 

necessidade da experimentação: para averiguar se estava com qualidade72. 

Por outro lado, também os vinhos guardados em ânforas (amphorae), geralmente 

de qualidade superior e muito mais caros, poderiam ser objeto da degustação. Assim, 

exatamente pelo maior investimento, com bastante razão o potencial comprador quereria 

garantir que se encontrava em boa qualidade73. 

Ressalta R. ZIMMERMANN que as ânforas tinham sistema de fechamento bastante 

avançado, podendo isolar o ar do líquido interno com grande eficácia; nestes (dolia), a 

vedação nem sempre era tão eficiente74. 

Enfim, tendo em vista a instabilidade do vinho, decorrente da possibilidade de 

alteração material durante o transporte ou estocagem, a degustação deveria tranquilizar o 

comprador, frente à falta de meios de análise físico-químicas75. 

Nesse sentido, citando o Gai. 2 Cott. Rer., D. 18, 6, 15, B., Frier explica, por 

exemplo, que para Gaio cabia ao comprador experimentar o vinho para averiguar se estava 

em boa qualidade. Caso não fizesse o exame ou, fazendo-o, avaliasse mal, então a 

responsabilidade pelo vinho estragado era sua76. 

Por sua vez, para Ulpiano (28 ad Sab., D. 18, 6, 4, 1), se não foi estabelecida a 

degustação do vinho no contrato de compra e venda, então o vendedor não deve prestar 

(responder) pela perda da sua qualidade. O próprio jurisconsulto afirma ser difícil não haver 

a previsão da degustação.  

                                                 
71 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 284-285. Esses recipientes podiam alcançar até mil litros.  
72 N. Olszak, “Emptio ad gustum” ob. cit. (nota 14), p. 368-369. 
73 N. Olszak, “Emptio ad gustum” ob. cit. (nota 14), p. 369. 
74 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 285. Segundo esse autor, Plínio teria registrado, durante o 

principado, ser possível encontrar ainda vinho da safra de 121 a.C. 
75 N. Olszak, “Emptio ad gustum” ob. cit. (nota 14), p. 366. 
76 B. FRIER, Roman law ob. cit. (nota 11), p. 278-280. Excetuava-se essa responsabilidade no caso de o 

vendedor ter afirmado a qualidade do vinho, ou que sabia que o vinho estragaria antes da retirada, pelo 

comprador, e não avisou. É possível entender que, para esse autor, a experimentação (degustatio) teria o condão 

de averiguar se o vinho não está estragado. No mesmo sentido, N. Olszak, “Emptio ad gustum” ob. cit. (nota 

14), p. 368. Também A. BURDESE (Catone ob. cit. (nota 58), p. 274) parece entender que a ressalva de que essa 

regra da aceitação fictícia caso o exame do vinho não tenha se realizado por fato do produtor. 
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Ainda nesse fragmento de Ulpiano, observa-se que, faltando a previsão de prazo, o 

comprador poderá realizar a degustatio quando quiser. Nessa linha, B. FRIER entende que o 

jurisconsulto estaria aconselhando o vendedor a insistir no estabelecimento de prazo para a 

experimentação77, de sorte a limitar a sua responsabilidade78. 

Segundo a análise que B. FRIER faz deste e de diversos fragmentos da compra e 

venda de vinho, não parece haver muita dúvida de que se trata de contrato sujeito à prova, e 

não ao contentamento. A análise não versa sobre o agrado que o produto causa no 

consumidor, mas, sim, sobre a qualidade, e busca responder à questão objetiva de saber se o 

líquido se converteu em vinagre ou se ainda mantém sua natureza de vinho79. 

A venda é válida e exigível até que o comprador, experimentando o produto, rejeite-

o por deterioração. Não pode rejeitar arbitrariamente o vinho; pelo contrário, citando a lição 

de Paulo (33 ad Ed., D. 18, 1, 34, 5), reafirma que o sentido da degustação é reprovar 

(improbare) ou aprovar o vinho adquirido80. Enfim, deve avaliá-lo como um homem 

razoável, sendo que sua rejeição pode ser revista posteriormente em tribunal. Conclui, enfim, 

que a aceitação pelo comprador é definitiva e irrevocável81. 

N. OLSZAK, por sua vez, cita o mesmo fragmento para afirmar que é o único, dentre 

aqueles destinados à compra e venda de vinho e à degustação, que trata do negócio sem 

nenhuma limitação82. Esse fragmento contrapõe a degustação à medição, afirmando que a 

primeira tem a função de desaprovar a coisa, enquanto a segunda, de garantir que não se 

venda mais nem menos do que o combinado. 

Em suma, parece ser a opinião da doutrina – com algumas exceções ressaltadas 

pelos próprios autores83 – que, nos fragmentos do Digesto dedicados à emptio ad gustum, 

                                                 
77 B. FRIER, Roman law ob. cit. (nota 11), p. 280-281. 
78 Além da passagem de Catão (De Agricultura, 148), E. C. SILVEIRA MARCHI (Da compra-e-venda sujeita a 

pesagem, contagem e medição e o problema dos riscos da coisa vendida (“periculum rei venditae”), in Revista 

da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 103 (2010), p. 100) aponta o Frag. Vat. 16 como 

fragmentos relevantes para a compreensão da distribuição do periculum em casos de compra e venda de vinho. 
79 B. FRIER, Roman law ob. cit. (nota 11), p. 281.  
80 E. FARIAS, Dicionário escolar latim-português, 3ªed., Ministério da Educação e Cultura, Brasília, 1962voc. 

“improbo, -as, -are, -avi, -atum”: verbo transitivo, 1) Desaprovar, censurar, condenar; 2) Rejeitar. 
81 B. FRIER, Roman law ob. cit. (nota 11), p. 281-282. 
82 N. Olszak, “Emptio ad gustum” ob. cit. (nota 14), p. 373. Com base nesse fragmento (Paul. 33 ad Ed., D. 

18, 1, 34, 5), explica, alguns autores defendem a tese do poder discricionário do comprador. Entende que essa 

justificativa é muito frágil, por exemplo, pelo fato de que o jurisconsulto se preocupa, nesse fragmento, apenas 

em comparar os efeitos da degustação com a medição, não se prendendo aos detalhes de cada ato. Ademais, o 

fragmento de Paulo utiliza o verbo “improbare”, mas não “placere” nem “displicere”, apontando que estes 

fazem referência ao prazer ou gosto do comprador, enquanto aquele sugere que a aceitação dependa de critérios 

objetivos e preestabelecidos.  
83 Segundo R. ZIMMERMANN (The law ob. cit. (nota 20), p. 285-286.), R. YARON entende que tal exame (da 

qualidade do vinho) teria se tornado pessoal – e subjetivo – no período clássico.  
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esta servia apenas para aferir o caráter comercial do vinho. Ademais, essa função parece ter 

se mantido durante o período clássico. Tratava, a experimentação, de descobrir se o vinho 

tinha se convertido em vinagre, ou se tinha sofrido – antes do aperfeiçoamento do negócio 

– alguma outra transformação84.   

Enfim, para N. OLSZAK, no período clássico, ou mesmo até o reinado de Justiniano, 

não é possível afirmar que a emptio ad gustum fosse apenas um caso de pactum displicentiae 

aplicado ao vinho. Isso porque o pactum displicentiae permitia ao comprador recusar a coisa 

que não o agradasse, e não apenas aquilo que não se achasse fisicamente bom. Entretanto, 

ressalta que esse último pacto somente foi ampliado para alcançar todo tipo de coisa – 

inclusive o vinho – a partir da compilação justinianeia85. 

Para E. DIAZ, este (pactum displicentiae) seria uma compra e venda pura, resolúvel. 

Aquele (emptio ad gustum), uma compra e venda sub condicione. Mesmo que se aceite o 

pactum displicentiae como suspensivo, as diferenças seriam claras86:  

i) a emptio ad gustum é objetiva, busca-se saber se o produto tem qualidade, se está 

dentro de sua validade etc. Pode, inclusive, ser submetido ao controle de um perito. Já no 

pactum displicentiae isso não é possível. 

ii) o pactum displicentiae é um pactum adiectum acrescentado ao negócio para 

garantir ao comprador o direito de rechaçar a coisa, caso num período de uso não se sinta 

agradado. O comprador pode conhecer a coisa anteriormente, mas não se sentir seguro sobre 

seu desejo de adquiri-la.  

O já citado prazo de três dias é muito interessante. Primeiro, chama atenção, 

especialmente quando comparado aos prazos consideravelmente mais longos estabelecidos 

pelo edito dos edis para o exame de animais. Ademais, pode ser indicado como uma das 

                                                 
84 Nesse sentido, tratava de analisar a essência da coisa comprada, saber não se agrada, mas, sim, se é aquilo 

que se deseja adquirir. B. FRIER (B. FRIER, Roman law ob. cit. (nota 11), p. 264) cita diversos outros fragmentos 

em que os juristas apresentam casos de compra em que houve erro quanto à coisa comprada, como quando há 

negócio de uma peça que se acredita feita de ouro, mas na verdade é feita de bronze, ou quando se vende uma 

mesa tida como de prata maciça, mas que é apenas folheada (p. 267).   
85 N. Olszak, “Emptio ad gustum” ob. cit. (nota 14), p. 372 e 374-375. Ressalva que isso não significa que o 

vinho não pudesse ser provado a título de agrado. Pelo contrário, antes de comprar, alguém poderia desejar 

degustar o vinho, ou tão somente ficar satisfeito com a reputação ou notoriedade do produtor. Mas seriam 

situações anteriores à contratação e, portanto, não interessariam ao direito.  

Diferente é a hipótese do pactum displicentiae, explica. Este regia os casos em que a coisa não poderia 

ser conhecida a menos que se realizasse um exame mais ou menos longo. Somente após a conclusão da compra 

e da tradição da coisa é que se pode observar se a coisa agrada ou não. 
86 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 644, nota 111. No caso do pactum displicentiae, é possível 

imaginar que o comprador já conheça, ainda que superficialmente, a coisa que deseja experimentar. Já a emptio 

ad gustum pressupõe o desconhecimento total ou parcial do comprador quanto à qualidade da coisa. É, portanto, 

uma condição acidental, tendente a lhe permitir conhecê-la, definir se está na validade, não a saber se lhe 

agrada. 
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causas da separação (relativamente cedo) entre emptio ad gustum e pactum displicentiae87-

88. 

 

2.2. OUTRAS CONDIÇÕES DA COMPRA E VENDA 

 

Existem outras hipóteses em que a compra e venda não surtirá efeitos imediatos – 

i.e., não será pura ou imediatamente perfeita89. Nesse sentido, é impossível elaborar uma 

lista de todos os pactos permitidos; quando se refere à emptio venditio, entretanto, a doutrina 

costuma estudar número bastante limitado90. Exemplos são a lex commissoria91 e a in diem 

addictio92 , bem como a compra com pacto de retroemendo e retrovendendo93, ou ainda a 

venda sujeita à medida, pesagem e contagem. 

                                                 
87 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 571.  

Outra possível diferença entre esses prazos é que o vinho, como a maioria das coisas sujeitas à emptio 

ad gustum, era extremamente perecível. Assim, o estabelecimento de prazos mais longos ofertaria tempo para 

que o produto “estragasse”. Diferente é a situação do cavalo ou do escravo, que exigem uma experimentação 

continuada e minuciosa, para conhecer as características e personalidade, bem como algum potencial vício.  
88 Antes de findar esse tópico, consigna-se o interessante fragmento Pap. Iust. 1 Const., D. 18, 1, 71, no qual o 

jurisconsulto anota rescriptum dos imperadores Antônio e Vero. Estes garantiram que os negociadores de vinho 

poderiam utilizar-se das medidas e dos preços que quisessem na comparação dos vinhos. Fundamentaram que 

ninguém é obrigado a vender se o preço ou a medida o desagradarem, especialmente se os comerciantes não 

agirem contra os costumes da região. 
89 Sobre a utilização das terminologias pura ou perfeita, ver fragmentos como Inst. 3, 23, 4 e Paul. 33 ad Ed., 

D. 18, 6, 8 pr., respectivamente. 
90 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 604; 
91 Vide D. 18, 3 – De lege commissoria; Vide ainda F. WIEACKER, Lex commissoria. Erfüllungszwang und 

Widerruf im römischen Kaufrecht, Berlin, 1932; C. LONGO, Sulla in diem addictio e sulla lex commissoria, 

BIDR 31 (1921), p. 40-50; J. H. MICHEL, L’influence de la lex venditionis sur les règles du contrat de vende, 

in RIDA 13 (1966), p. 336ss.; A. BURDESE, Lex commissoria e ius vendendi nella fiducia e nel pignus (1949); 

C. LONGO, Sulla “in diem addictio” e sulla “lex commissoria” nella vendita, BIDR 31 (1921); J. A. C. 

THOMAS, Provisions for calling off a sale, TR 35 (1967); 
92 Sobre a “in diem addictio”, ver: Digesto, Livro 18, Título 2 “de in diem addictio”. Também, H. SIEG, 

Quellenkritiche Studien zur Bessergebotsklausel (in diem addictio) im römischen Kaufrecht, Hamburg, 1933; 

R. HENLE, Die rechtliche Natur der in diem addictio beim Kaufvertrage, in Festschrift P. Koschaker, II Band, 

Weimar, 1939, p. 169-192; A. D’ORS, “In diem addictio”, AHDE 16 (1945), p. 13ss.; LONGO, Sulla in diem 

addictio, p. 40-50; B. B. QUEIROZ DE MORAES, O pacto de melhor comprador: configuração no direito romano 

(in diem addictio) e projeções no direito atual, Madrid, Dykinson, 2010; V. ARANGIO-RUIZ, La compravendita 

in diritto romano II, Napoli, Jovene, 1952; G. ARCHI, La restituzione dei frutti nelle vendite con “in diem 

addictio” e con “lex commissoria”, in Studi in memoria di Umberoto Ratti, Milano, Giuffrè, 1934; L. 

DEBONNAIRE, De in diem addictione emtioni venditioni addita, Erlangen, Jungii & filii, 1853; entre diversos 

outros. 
93 Convém registrar ainda a existência de um “pactum de non praestanda evictione”, este sem maiores 

influências ou proximidades com o tema desta monografia. Ainda assim, sobre o tema, sugere-se a leitura de: 

E. BEKKER, Zur Lehre Von der Evictionsleistung, in Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts, Leipzig, 6 

(1863), p. 229ss; A. MEDIO, Il patto di non praestare l’evizione e il dolo del venditore nel diritto romano 

classico, BIDR 16 (1904), p. 5ss.; M. RICCA-BARBERIS, Altro ancora sull’efficacia del “pactum de non 

praestanda evictione”, in Festschrift P. De Francisci, II, Milano, 1956, p. 11ss.; G. IMPALLOMENI, Nota sulla 

limitazione della garanzia per l’evictione” nella dottrina di Giuliano e di Ulpiano e i riflessi nelle codificazioni 

moderne, in Atti del seminatio sulla problematica contrattuale in diritto romano, I, Milano, 1988, p. 233ss.; 
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Pois bem, a compra e venda sujeita à pesagem, medida e contagem também tem 

grande interesse para o pactum displicentiae; se não pelo tipo da condição, mas certamente 

pelo problema da atribuição do periculum da coisa vendida no interregno entre a celebração 

e a entrega da coisa94.  

Chamada simplesmente de emptio venditio ad mensuram pela doutrina romanística, 

é o contrato pelo qual se realiza a compra de coisa que exige individualização por meio de 

mensuração. I.e., a compra e venda sujeita à pesagem, contagem e medição é aquela em que 

o objeto do contrato é res quae pondere numero mensura constant95, ou seja, coisa que pode 

(ou deve) ser pesada, contada ou medida, de sorte que o preço será estipulado conforme a 

quantidade presente (seja parcial ou pela totalidade) em determinado local. 

O jurisconsulto Paulo, comparando a condição degustandi (supra-analisada) com a 

metendi (de medir), esclarece sua diferença: naquela, busca-se desaprovar a coisa; nesta, 

medir para que não se venda nem mais nem menos do que o estabelecido, ou para que saiba 

quanto é vendido96. 

São exemplos desse pacto: a compra de cinquenta quilos de trigo – ou de todo o 

trigo – guardados no armazém de Tício a um determinado valor por quilo (pesagem); dez 

cavalos do rebanho de Caio – ou todo o seu rebanho – a um preço específico por cabeça 

(contagem); e, por fim, a compra de trinta litros de vinho – ou todo o vinho – disponível na 

estalagem de Mário a preço preestabelecido por litro (medida)97.  

A venda ad mensuram tem por objeto coisa fungível. Vende-se um gênero (genus), 

tendo lugar uma obrigação genérica. Eis que, no Direito Romano, isso poderia converter-se 

num problema.  

O genus illimitatum (puro) é a mera categoria da mercadoria, é o caso quando se 

realiza a compra de “azeite”, ou mesmo de “azeite da Andaluzia”. Tal contrato, que tivesse 

por objeto “azeite da Andaluzia”, não era válido por ter objeto não específico. A venda de 

gênero deveria ser, ainda que fungível, especificada.  

Assim, somente o genus limitatum, i.e., gênero com delimitação, poderia ser alvo 

de negócio. O “azeite da Andaluzia na Espanha” não poderia ser vendido enquanto tal. Outra 

é a situação caso houvesse identificação do mesmo gênero, limitando-o, entretanto, àquela 

                                                 
94 Sobre a atribuição do periculum na emptio ad mensuram, ver: E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda 

ob. cit. (nota 78), p. 85.  
95 Gai. 10 ed. Prov., D. 18, 1, 35, 5.  
96 Paul. 33 ad. Ed., D. 18, 1, 34, 5. 
97 E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda sujeita ob. cit. (nota 78), p. 82. Noutras palavras, busca-se 

calcular a massa, a quantidade de unidades ou o volume da coisa comprada, respectivamente. 
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estocada no armazém do Tício ou no porto de Pozzuoli na Itália (colônia Iulia Augusta 

Puteoli). Nesse segundo caso sim poderia haver contrato98. 

Observando as condições supra-analisadas (a emptio ad gustum e a emptio ad 

mensuram), observa-se que ambas foram, em certa medida, condições tidas como essenciais 

ao negócio. Melhor explicando, faziam parte do contrato pela própria natureza da coisa 

vendida: essencial à compra e venda de grãos a medida ou pesagem da merx para 

possibilidade de delimitar o quanto deve ser entregue ou qual o preço a ser cobrado99. Na 

mesma perspectiva, em caso de compra e venda de vinho, deveria ser garantida ao comprador 

a possibilidade de experimentar o produto para saber se estava em boas condições100.  

Por outro lado, existia a possibilidade de que as partes estabelecessem, mediante 

pactos, cláusulas que alteravam o contrato da compra e venda. Nestes, limitavam os efeitos, 

sujeitando-os a condições. Segundo Ulpiano, “est pactio duorum pluriumve in idem placitum 

et consensus” (“é <denominado> pacto o que agrada e consentem duas ou mais 

<pessoas>”)101.  

A formulação dos pactos rompe com a tipicidade, tão marcante no sistema 

contratual romano. Em verdade, os pactos prescindiam de forma ou tipicidade. Desde que 

lícito o objeto, e sem fraude na negociação, as partes poderiam realizar pactos com qualquer 

conteúdo e sobre qualquer objeto102. 

J. C. MOREIRA ALVES explica que o pactum era um acordo de vontades pelo qual 

se resolvia uma controvérsia, mas evolui para representar genericamente um acordo de 

vontades. Ademais, o termo técnico utilizado no desenvolvimento desse pacto era 

“conventio”.  

Continuando sua explicação, afirma que o pactum e o contractus eram próximos, 

ambos representando o acordo de vontades. Entretanto, diferenciavam-se porque o 

contractus agregava um elemento objetivo, e dele decorria uma obrigação e também uma 

ação pela qual exigi-la. De outro lado, o pactum não exige causa nem gera obrigação, mas 

tão somente uma exceptio, i.e., uma exceção contra a ação da outra parte. Fundamenta-o 

                                                 
98 E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda sujeita ob. cit. (nota 78), p. 83-84.  
99  A menos que se esteja frente a um contrato ad corpus, i.e., em que se negocia todo o volume em certo local 

por um preço fixo, independentemente de quanto seja. 
100 Pela natural conversão em vinagre e em decorrência da importância do produto para a economia. 
101 Excerto retirado de Ulp. 4 ad ed., D. 2, 14, 1, 2.  
102 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 601. Também nesse sentido, Ulp. 4 ad ed., D. 2, 14, 7, 7.  
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citando Ulp. 4 ad Ed., D. 2, 14, 7, 4. No Direito pós-clássico, essa regra sofre alterações: o 

pretor eventualmente concede, além da exceptio, actiones in factum, explica103. 

Estando, entretanto, fora do círculo limitado e típico dos contratos, os pactos eram 

ineficazes para a produção de obrigações, tampouco possuindo ação para reclamar o seu 

cumprimento.  

A função do pacto era apenas criar exceções104 à regra geral do contrato. Essa 

exceção impedia o exercício de um direito subjetivo, mesmo em juízo. Por outro lado, o 

exercício de exceção exigia tutela do pretor por meio de editos (ius honorarium). 

Modernamente, entretanto, parece haver uma mudança na doutrina no sentido de aceitar que 

o pacto fosse constitutivo de obrigações, permitindo não apenas a apresentação de 

exceptio105. 

O Direito Romano previu ainda a possibilidade de o pacto ser tácito106. Ainda sobre 

os pactos, no Digesto observa-se a sua divisão em três tipos: os públicos, os privados-legais 

e os privados de ius gentium107.  

Esse terceiro tipo subdivide-se novamente. Ulpiano afirma que destes, os que geram 

ação não existem independentemente, estando associadas a um contrato, como o de compra 

e venda ou de locação. Nesse sentido, citando Pompônio, afirma que se o pacto pode mudar 

todo o contrato, pode alterar apenas uma parcela dele. Assim, o pacto podia ser integrado ao 

contrato, alterando seus efeitos típicos108.  

Não produziria obrigações independentemente, mas apenas enquanto somado a 

contratos, sendo, portanto, possível a utilização de ação judicial respectiva (do contrato) para 

garantir o seu cumprimento109. Estes seriam os pactos ab intrinseco, cláusulas do contrato 

que geram efeitos desde seu interior.  

                                                 
103 J. C. MOREIRA ALVES, Direito ob. cit. (nota 39), p. 552.  

Observando essa explicação, acrescentamos além da ação in factum o quanto observado nas exegeses 

desta monografia, como do fragmento Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr.: actio praescriptis verbis, na qual, 

literalmente, garante-se ação pelo quanto prescrito mediante palavras, i.e., pelo quanto as partes acordaram 

verbalmente. 
104 Ulp. 4 ad ed., D. 2, 14, 7, 4.  
105 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 601-602 e nota 37; 
106 Paul. 3 ad Ed., D. 2, 14, 4. Assim, forme o §1º, também o mudo poderia pactuar. 
107 A divisão em três tipos está no fragmento Ulp. 4 ad Ed., D. 2, 14, 5. Esse fragmento também explica o que 

são pactos públicos, exemplificando como aqueles estabelecidos entre dois líderes belicosos para alcançar a 

paz. Já em Paul. 3 ad Ed., D. 2, 14, 6 explica-se que os pactos privados-legais são aqueles baseadas em leis ou 

Senado consultos, gerando o nascimento ou a perda de uma ação. 
108 Ulp. 4 ad Ed., D. 2, 14, 7 pr., 1 e 6.  
109 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 603 e nota 41; 
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Se a denominação “pactum displicentiae” não é romana, sendo construída pela 

análise de textos e fragmentos que a ele fazem referência110, o mesmo não pode ser dito da 

in diem addictio e da lex commissoria. Esses últimos pagos geram vantagens claras ao 

vendedor, que pode reaver a coisa em determinadas situações. Já o pactum displicentiae é 

favorável ao vendedor, garantindo-lhe o direito de resolver a venda, mas aquele é a favor do 

comprador111.  

Outra diferença pode ser vista em Ulp. 8 Dig., D. 20, 6, 3: tratando da in diem 

addictio, Ulpiano explica o seguinte: “A” comprou algo com pacto de in diem addictio 

resolutivo. Enquanto detinha a coisa como sua, deu-a em garantia a um terceiro. 

Posteriormente, o vendedor recebe uma oferta melhor, exercendo seu direito de resolver o 

primeiro negócio. Neste caso, extingue-se qualquer limitação estabelecida pelo comprador 

que se vê privado da coisa. Ao final, entretanto, afirma que essa mesma solução não pode 

ser ofertada ao pactum displicentiae112. 

Por outro lado, também existem diversas semelhanças. Fazendo uma análise dos 

fragmentos da lex commissoria e da in diem addictio, J. A. C. THOMAS
113

 chega à conclusão 

de que a formulação terminológica é menos importante do que o conteúdo do pacto.  

Mesmo que algum pacto não seja denominado conforme esses termos, ainda assim 

é possível identificá-los com os respectivos pactos adjetos à compra e venda, desde que 

estabeleçam a condição adequada. Na mesma direção, o pactum displicentiae, especialmente 

analisando fragmentos como Alf. 2 Dig., D. 9, 2, 52, 3 e Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr. 

Outra proximidade entre o pactum displicentiae e a lex commissoria é vista em Ulp. 

71 ad Ed., D. 43, 24, 11, 13. Nesse fragmento, Ulpiano afirma que, caso um imóvel tenha 

sido vendido tal que, se desagradara ao comprador, fosse inapto o negócio, mais fácil é 

considerar que o comprador tivesse interdicto. À mesma conclusão se chega, afirma, caso o 

negócio tenha sido desfeito pelo arbítrio de outra pessoa, ou por outra condição, como no 

caso de pacto comissório.  

                                                 
110 C. A. CANNATA, Atto e rapporto ob. cit. (nota 13), p. 377, nota 171. Cita como algumas dessas fontes o 

fragmento Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 1, 3 e Paul. 54 ad Ed., D. 41, 4, 2, 5. 
111 C. A. CANNATA, Atto giuridico ob. cit. (nota 13), p. 378. Em contrapartida, o próprio autor anota, na nota 

de rodapé 173, os fragmentos Ulp. 8 Disp., D. 20, 6, 3, que relaciona o pactum displicentiae com a in diem 

addictio, Ulp. 71 ad Ed., D. 43, 24, 11, 13, que compara com a lex commissoria. 
112 Não sem razão a restrição. No caso da in diem addictio a resolução está fora do controle do comprador, que 

deu a coisa – que ao tempo era sua – e depois perdeu o seu direito de propriedade. Já no pactum displicentiae, 

é o mesmo comprador que dá a coisa em garantia, e depois resolve a sua propriedade. Portanto, seria venire 

contra factum proprium permitir tal cumulação. 
113 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 564 
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Há grande confusão na doutrina quanto à definição de determinados institutos. O 

pactum de retroemendo é um dos melhores exemplos. Para alguns, este seria o pacto que 

permite ao vendedor readquirir a coisa, devolvendo ao comprador o preço por esse pago. 

Para outros, esse pacto garante ao comprador o direito de resolver o contrato, exigindo de 

volta o preço pago. Essa confusão é, efetivamente, fundada. Os termos utilizados, somados 

à escassez de fonte sobre o pacto, são causa suficiente para a confusão114.  

Pacto de retroemendo significa (pacto) de recompra. Em outras palavras, o 

vendedor se reserva o direito de comprar a coisa, de quem quer que a possua, dentro de certo 

prazo, mediante a devolução do preço115.  

Já retrovendendo é o contrato oposto. Por meio dele, o comprador tem o poder de 

devolver a coisa ao comprador dentro de certo tempo. Nesse sentido, também terá o direito 

de exigir a devolução do dinheiro pago116.  

De qualquer sorte, interessa apontar que esta segunda possibilidade (de o 

comprador obrigar o vendedor a reaver a coisa) se aproxima enormemente do pactum 

displicentiae117. Nesse caso, entretanto, parece que não haveria sequer a necessidade de a 

coisa agradar ou não agradar o comprador, sendo um pacto potestativo – e não condicional.  

É possível observar ainda alguns outros pactos adjetos à compra e venda, os quais 

estão constituídos por meio de condição diversa daqueles já estudados. Dentre estes, 

apresentam-se o que hoje resta descrito como compra e venda sujeita a prova e o contrato 

aestimatorio118.  

                                                 
114 J. NOUGUÉS, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 394-396 e notas de rodapé 9, 11 e 12. Esse autor realiza uma análise 

relativamente aprofundada sobre a adequação de um e d’outro termos, remontando a ANDRÉ TIRAQUEAU 

(Commentarii de utroque retractu, et municipali et conventionali, Lyon, 1549), DIEGO DE COBARRUBIAS 

(Operum Tomus Secundus, Variarum Resolutionum, Lib. III, Ginebra, 1762), ANTONIO PÉREZ (Praelectiones 

in duodecim libros Codicis Iustiniani, Tomus Primus, Venetiis, 1783) e a DIEGO BALMASEDA (Tratactus de 

Collectis et Tributis praesertim iis in Hispania indictis et usitatis, Lugduni, 1692), pesquisadores dos séculos 

XVI a XVIII que discorreram sobre a matéria; também à Lei das Sete Partidas (lei XLII da Quinta Partida).  
115 J. IGLESIAS (Direito ob. cit. (nota 39), p. 531. M. MARONE ob. cit. (nota 37), p. 468, nota 173) afirma que 

esse pacto era realizado “puro”. Em outras palavras, resolutivo. Acrescenta que o pacto também poderia ser 

uma reserva do direito de preferência, cf. Paul. 33 ad Ed., D. 19, 1, 21, 5. 
116 J. IGLESIAS (Direito ob. cit. (nota 39), p. 531. 
117 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 606, nota 46; 
118 Da comparação desses dois tipos de fattispecies, observa-se ainda as expressões “datio ad vendendum” e 

“datio ad inspiciendum”, presentes nas fontes.  

Para A. BURDESE (Sul riconoscimento civile dei c.d. contratti innominati, in IURA 36 (1985), p. 59), 

por exemplo, Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 2 apresenta datio ad experiundum (mesma natureza da datio ad 

inspiciendum, i.e., dar para experimentar, ou para que seja experimentado). Tendo em vista, entretanto, que 

está no mesmo excerto de dois outros fragmentos que tratam do pactum displicentiae, bem como da condição 

posta – “si displicuisset tibi” –, entendo tratar-se de pactum displicentiae, e não de mera datio ad experiendum. 

Diferente é, pois, a fattispecie apresentada em Alf. 3 Dig. Paul. Epit., D. 19, 5, 23. Nesse fragmento, 

Alfeno apresenta um caso em que duas pessoas estão passeando, quando uma entrega a outra um anel para que 

esta segunda o observe mais de perto. Nesta, claramente, trata-se de datio ad inspiciendum, isto é, uma entrega 

para que se observe algo.  
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É possível definir a venda sujeita a prova como aquela em que o contrato tem sua 

eficácia subordinada à comprovação ou determinação da existência, na coisa, de 

determinadas qualidades. Estas devem fazem parte da declaração de vontade do comprador 

e devem ser conhecidas pelo vendedor119. 

O fragmento Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 4 parece ser um exemplo desse tipo de 

negócio. Nele, uma pessoa “A” vende vestidos para “B”. “B”, por sua vez, pede a “A” que 

deixe os vestidos em sua mão, para que leve para outra pessoa, mais perita, dar sua opinião.  

Comparando-se esse fragmento com outros, como Inst. 3, 23, 4, ou D. 19, 5, 20 pr., 

que são expressamente pactum displicentiae, é possível notar a clara diferença da forma de 

satisfação da condição. Nestes, é subjetivo, é o próprio comprador quem examinará e dará 

sua declaração de agrado ou desagrado. Já naquele, uma pessoa perita é quem avaliará os 

vestidos.  

Em que pese não haver descrição da consequência caso o comprador negue o 

negócio, é possível supor que não tem a mesma liberdade daquele que recebe a coisa e, si 

placuerit, compre. 

                                                 
Registra-se ainda que segundo A. BURDESE (idem, p. 22, nota 27), nos casos de inspiciendum dare, a 

parte que entrega a coisa responde sim pelo vício ou pela evicção da coisa entregue. Em outro texto, A. 

BURDESE (Ancora in tema di contratti innominati, in SDHI 52 (1986), p. 448.) afirma ser difícil, muitas vezes, 

determinar no caso concreto a passagem do período preliminar de tratativas para o do acordo concluído e 

imperativo. A datio pode ser um indício. 
119 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 586-587. N’outras palavras, o negócio moderno realizado sob 

condição que a merx seja apta a realizar determinada função ou serviço previamente estabelecido. Trata-se de 

característica atestável por meio de prova pericial, sendo, portanto, indiferente à vontade das partes envolvidas. 

Assim, o comprador não poderá se opor validamente ao aperfeiçoamento do contrato caso haja prova das 

qualidades da coisa. É, portanto, impossível falsear a situação. Não há subjetividade. Pelo contrato, trata-se de 

prova objetiva, pericial, podendo a vontade negativa do comprador ser desconsiderada frente à conclusão 

positiva do perito. I.e., declarando um perito que a coisa é apta à realização do fim, ou que possui as qualidades 

alegadas, então o negócio se aperfeiçoa e se mantém, independentemente da vontade do comprador. 

Considerando que nesse contrato as qualidades da coisa determinarão a existência ou o 

aperfeiçoamento do negócio, importa analisar a natureza dos exames. Considerando que o vendedor deseja 

alienar a coisa, caso o comprador aceite-a (independentemente de ter ou não realizado exames), então não há 

problema, aperfeiçoando-se o contrato. Por outro lado, já restou apontado que a recusa da mercadoria implica 

na possibilidade de exame por perito.  

Também é verdade que o comprador tem interesse na aquisição da coisa; caso contrário, não haveria 

razão para receber a coisa. Seu interesse, entretanto, é nas qualidades (declaradas) da coisa. Assim, também 

ele pode apontar perito para fundamentar sua recusa.  

Segundo E. DIAZ (Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 591-592), parte da doutrina que, não havendo 

prazo pré-fixado, o vendedor pode reclamar uma prova pericial, provando assim a existência das qualidades e 

comprometendo o comprador à aquisição da coisa. Por outro lado, parcela relevante da doutrina afirma que, na 

falta de prazo, o vendedor deve intimar o comprador para que realize a prova. Para estes, a lide somente poderá 

ser levada a juízo caso o adquirente mantenha o silêncio.  

Haja vista que o contrato é celebrado com a condição da prova, é plausível o posicionamento que essa 

obrigação seja do comprador. A não realização da prova institui inadimplência contratual, permitindo que o 

vendedor resolva o contrato (se a condição for resolutiva), bem como que venha a reclamar indenização. Isso 

ocorre quando o comprador, comprometido a realizar a prova, voluntariamente impede a satisfação da 

condição, gerando também ao vendedor direito de obrigá-lo ao contrato. 
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M. TALAMANCA o define o contrato aestimatum, por sua vez, como aquele no qual 

alguém transferia uma res aestimata a outra pessoa. Essa segunda parte deveria vendê-la, 

entregando o preço à primeira, ou devolver a coisa em si mesma120. Ulpiano (Ulp. 32 ad Ed., 

D. 19, 3, 1, 1) determina que o periculum seja distribuído àquele que recebe a coisa em 

decorrência desse contrato. Assim, deve necessariamente devolver a coisa ou o valor 

estimado.  

Mais um indício da proximidade desse tipo de contrato com o pactum displicentiae 

é o fato de que o fragmento em que Ulpiano o estuda – especialmente quanto à 

responsabilidade e à ação – está localizado no mesmo livro em que esse jurisconsulto faz 

análise do pactum displicentiae, expressamente Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr., 1 e 2121.   

 

 

  

                                                 
120 M. TALAMANCA, Istituzioni ob. cit. (nota 36), p. 556. Segundo esse autor, Ulpiano (32 ad Ed., D. 19, 3, 1 

pr.) tenta classificar esse contrato dentro da compra e venda, da locação, da prestação de serviço e mesmo do 

mandato. Haja vista ser insolúvel o dilema, conclui o jurisconsulto por propor uma ação própria para o contrato 

aestimatio, mediante uma aestimatoriam praescriptis verbis actionem. Acrescentamos que em Paul. 30 ad Ed., 

D. 19, 3, 2 estabelece-se uma actio utile caso o contrato tenha sido estabelecido de tal forma que o receptor 

seja remunerado. 
121 Ainda sobre o contrato de aestimatum, cita-se o fragmento Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 1. Neste, algumas 

pérolas são entregues para que o receptor as venda, entregando de volta o seu preço (valor) ou as próprias 

pedras. Em seguida, o receptor avisa que elas se perderam.  

Nesse fragmento, o mesmo Ulpiano do fragmento D. 19, 3, 1, 1 afirma que a atribuição do periculum 

dependerá da definição de quem teve interesse no negócio. I.e., se o proprietário pediu a outrem que as 

recebesse para vender, então o periculum será dessa primeira pessoa. Se foi a segunda quem pediu, então será 

atribuído a ela. 
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3. DO PACTUM DISPLICENTIAE 

 

Em que pese o pactum displicentiae não ter um título específico no Digesto, é 

possível identificá-lo em diversos fragmentos espalhados por toda a compilação. Nesse 

sentido, questionam alguns autores a denominação adotada pelos romanistas122. C. A. 

CANNATA, por outro lado, embasa-se nos fragmentos Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 1, 3 e Paul. 54 

ad Ed., D. 41, 4, 2, 5 para fundamentar a denominação123. 

Pois bem, diversos fragmentos parecem tratar direta ou indiretamente do pactum 

displicentiae124: 

Inst. 3, 23, 4; 

D. 9, 2, 52, 3, Alf. 2 Dig.; 

D. 13, 6, 13, 1, Pomp. 11 ad Sab.; 

D. 18, 1, 3, Ulp. 28 ad Sab.; 

D. 18, 5, 6, Paul. 2 ad Ed.; 

D. 19, 5, 20 pr., 1 e 2, Ulp. 32 ad Ed.; 

D. 20, 6, 3, Ulp. 8 Dig. (in fine); 

D. 21, 1, 31, 22 e 23, Ulp. 1 ad. Ed. Curul.; 

D. 41, 4, 2, 5, Paul. 54 ad Ed.; 

D. 43, 24, 11, 13, Ulp. 71 ad Ed.; 

C. 4, 28, 4, Max et Dioc. 

Até pela grande quantidade de fragmentos dispersos pelo Digesto, é possível supor 

que esse pacto fosse bastante utilizado125. Outro indício é que os Compiladores, na 

                                                 
122 Citamos como exemplo WERNER FLUME, que denomina seu artigo “Die Aufhebungsabreden beim Kauf – 

lex Commissoria, in diem addictio und sogenanntes pactum displicentiae – und die Bedingung nach der Lehre 

der römischen Klassiker” (nota 15). Talvez em decorrência da utilização de in diem addictio e lex commissoria 

em títulos do Digesto, esse autor não tem dúvidas quanto à denominação desses dois tipos de condição. Já para 

falar do pactum displcientiae, ele utiliza o termo “sogenanntes”, que pode ser traduzido como “assim 

chamados”.  

Também J. C. MOREIRA ALVES (Direito ob. cit. (nota 39), p. 526) que afirma tratar-se, na verdade, de 

dois pactos diferentes: um pactum displicentiae, caracterizado pela expressão “pactum ut se res displicuerit 

intra certum diem inempta sit”, e outro, que conceitua pactum si res placuerit. Esse segundo, explica, só 

aparece em Inst. 3, 23, 4.  

Acrescentamos a este o fragmento Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 1, que apresenta cumulativamente a 

forma negativa e a forma positiva. Também, como será analisado no momento adequado, Alf. 3 Dig., D. 9, 2, 

52, 3, que apesar de não utilizar os termos placuerit e displicuisset, entendemos tratar-se pactum displicentiae.  
123 C. A. CANNATA, Atto giuridico ob. cit. (nota 13), p. 377, nota 171. O autor cita esses fragmentos como 

exemplos de citação do pactum displicentiae em relação com actio ex empto e actio praescriptis verbis. 
124 Utiliza-se a forma de citar diferenciada abaixo, exclusivamente, posto que o interesse é apenas demonstrar 

os fragmentos e sua dispersão pelas Fontes Justinianeias, não tanto a origem de seus autores.  
125 J. C. MOREIRA ALVES, Direito ob. cit. (nota 39), p. 526.  



29 

 

elaboração das Institutas de Justiniano, incluem-no expressamente em Inst. 3, 23 – “De 

emptione et venditione”126.  

Por meio desse pacto adjeto ao contrato de compra e venda127, o comprador se 

reserva o poder de apartar-se do negócio se a coisa, após o experimento, não lhe agradar. 

Também pode ser constituído de forma tal que o negócio apenas se aperfeiçoe caso lhe 

desperte o interesse. 

 

3.1. DEFINIÇÃO 

 

Enfim, a doutrina romanista entende a compra e venda sujeita a contentamento 

como aquela em que o comprador pode liberar-se da venda, dentro de um prazo, com base 

no desagrado causado pela merx no adquirente, ou mesmo impedir que o contrato chegue a 

ser eficaz pelo mesmo motivo128.   

Assim, trata-se de um contrato condicionado ao agrado – contentamento ou 

satisfação do comprador –, não às qualidades propriamente inerentes à coisa. Assim, a 

rejeição pelo comprador do aperfeiçoamento da compra torna-se possível mesmo que o 

objeto possua todas as qualidades alegadas. O inverso também é verdadeiro: mesmo que a 

coisa esteja aquém do esperado, o comprador pode decidir pela manutenção do negócio. 

Analisando a doutrina e os trabalhos já escritos sobre o tema, percebe-se que o 

pactum displicentiae tem uma essência bastante simples: trata-se do negócio em que a 

compra e venda está sujeita à experimentação e ao agrado do comprador. Os doutrinadores 

estão em consenso quanto a esse ponto central. Há divergência, entretanto, quanto à forma 

como a condição é implementada.   

A. D’ORS, por exemplo, define pactum displicentiae como um pacto de resolução 

da venda consensual perfeita dependente da vontade do comprador e dentro de certo 

prazo129. C. L. GUILLAMÓN parece seguir a tese de que o pactum displicentiae é um pacto 

                                                 
126 Inst. 3, 23, 4. 
127 M. Marrone, Istituzioni ob. cit. (nota 37), p. 468. Esse autor utiliza-se da expressão “in continenti”. 
128 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 598. Essa autora registra, à p. 606 e nota 45, que a doutrina 

alemã utiliza a expressão Rucktrittsvorbehalt (“reserva de renúncia”). Já à p. 608-609, relembra também a 

utilização da expressão “Kauf auf Probe” (Compra <Sujeita> a Prova). 

No mesmo sentido: A. BERGER, Encyclopedic dictionary of roman law, Philadelphia, American Philosophical 

Society, voc. “pactum displicentiae”. Segundo esse dicionário, o pactum displicentiae é uma cláusula adicional 

ao contrato de compra e venda pela qual o comprador tem o direito de devolver a coisa ao vendedor e anular a 

venda se a coisa não o agradar.  
129 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 595.  
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resolutório (suspensivamente condicionado), em que o negócio puro e originariamente 

perfeito pode ser desfeito pelo desagrado da coisa130. 

Já J. A. C. THOMAS entende esse pacto como aquele em que a total efetividade da 

compra e venda resta dependente da condição de que o comprador esteja satisfeito com a 

mercadoria após um período de uso ou de teste131. Assim, em sentido contrário dos 

anteriores, o doutrinador inglês entende tratar-se de negócio suspensivo. 

A compra e venda sujeita a contentamento, no Direito Romano, decorria do 

acréscimo de uma cláusula especial ao contrato comum de emptio venditio. Bastante 

elucidativa a formulação dos fragmentos neste ponto: 

Em Paul. 2 ad Ed., D. 18, 5, 6, por exemplo, Paulo utiliza a expressão “convenio”: 

“Si convenit, ut res, quae venit, displicuisset”. Na mesma direção, também em Ulp. 1 ad. Ed. 

Curul., D. 21, 1, 31, 22 se usa o mesmo verbo: “Si venierit, ut, nisi placuerit, redhibeatur, 

ea conventio rata habetur”. Também Paul. 54 ad Ed., D. 41, 4, 2, 5: “emptio pura est, ubi 

convenit, ut, si displicuerit”.  

Já Alf. 2 Dig., D. 9, 2, 52, 3 afirma que o negócio foi feito sob “ea lege”: “Quidam 

vendidit ea lege, uti daret experiundos”. Também Max et Dioc., C. 4, 28, 4 se utiliza desta 

formulação: “Si sub ea lege comparavit, ut, si displicuerit”. 

Registra-se, ademais, a utilização corriqueira do verbo “reddo” nos fragmentos Ulp. 

32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr.; Ulp. 1 ad Ed. Curul., D. 21, 1, 31, 23 e Paul. 2 ad Ed., D. 18, 5, 

6. Segundo E. FARIAS, esse verbo significa “devolver, restituir, entregar”132. 

Outro termo bastante utilizado nas fontes é “inemptus”133. Segundo A. BERGER
134, 

significa “não comprado”. Na sua própria explicação, esse latinista esclarece que o termo 

era utilizado em certas situações – citando especialmente a lex commissoria e o pactum 

                                                 
130 C. L. GUILLAMÓN, Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 203, nota 64. 
131 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 557. Esse autor põe o pactum displicentiae, junto com a 

in diem addiction e a lex commissoria, como principais pactos modificativos do contrato de compra e venda. 

Observa linhas abaixo, entretanto, que esses dois pactos são mais estudados do que o instituto tema desta 

monografia. Registra-se, inclusive, que esse trabalho do jurista inglês, apesar de tangenciar em pontos 

importantes a lex commissoria e o pactum displicentiae, trata específica e prioritariamente da in diem addictio, 

conforme o próprio admite na segunda página de seu artigo. 

No mesmo sentido, A. BERGER, Encyclopedic dictionary of roman law, Philadelphia, American Philosophical 

Society, voc. “pactum displicentiae”. Apesar de não se tratar de um trabalho doutrinário sobre a matéria, esse 

dicionário afirma que “its validity depends upon the approval of the buyer” – ou seja, a compra somente passará 

a ser válida, a surtir efeitos, após a declaração do comprador de que aprova o objeto do negócio. 
132 E. FARIA, Dicionário ob. cit. (nota 80), voc. “reddo”.  
133 Por exemplo, Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 1,3; Ulp. 71 ad Ed., D. 43, 24, 11, 13; bem como Paul. 54 ad Ed., D. 

41, 4, 2, 5 e C. 4, 58, 4.  
134 A. BERGER, Encyclopedic dictionary of roman law, Philadelphia, American Philosophical Society, voc. 

“inemptus”. No mesmo prisma, E. FARIAS, Dicionário ob. cit. (nota 80), voc. “inemptus”, que acrescenta tratar-

se de um adjetivo. 
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displicentiae – para deixar claro que a venda deveria ser considerada como não realizada, e 

a coisa como não comprada. 

Concluindo-se, portanto, da mesma forma que J. A. C. THOMAS
135, também com 

base no quanto visto no capítulo anterior, que esse pacto é acrescentado ao contrato principal 

(da compra e venda), alterando-lhe elementos – como o momento em que se aperfeiçoa o 

negócio – ou então concedendo ao comprador o direito de utilizar-se de ação para restituir a 

coisa e reaver o preço pago. 

O pactum displicentiae toma como condição o agrado gerado pela coisa no 

comprador. Não havendo agrado, então pode desfazer o negócio, seja resolvendo-o, seja 

impedindo que venha a surtir efeitos. Compreende-se que o agrado é uma noção íntima do 

adquirente, não podendo ser avaliada por um terceiro.  

Essa noção advém dos próprios fragmentos, que se utilizam dos termos “placere” 

e “displiceo”. E. FARIA descreve “displiceo” como “desagradar, não se sentir bem, não estar 

em estado satisfatório”136. Já “placeo” define como “agradar a, ser agradável”137. 

Aproveita-se o ensejo para tratar também da questão do prazo. Efetivamente, sendo 

um pacto que suspende ou que permite a resolução do negócio, gera insegurança – 

especialmente para o vendedor.  

A. D’ORS, por exemplo, afirma que o prazo é elemento central do pacto138. No 

mesmo sentido escreve B. DE MORAES, afirmando que o pactum displicentiae sempre é 

estruturado considerando uma limitação temporal para que o comprador se manifeste. 

Afirma-o tomando por base diversos fragmentos, citando ainda a parte que faz referência ao 

prazo, senão vejamos: Paul. 2 ad Ed., D. 18, 5, 6 (...intra certum tempus...); Ulp. 32 ad Ed., 

D. 19, 5, 20, pr. e 1 (...in tríduo..., ...intra dies experimenti...); Paul. 54 ad Ed., D. 41, 4, 2, 5 

(...intra diem certum...); Inst. 3, 23, 4 (...intra certum diem...)139. 

                                                 
135 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 559. Afirma esse autor tratar-se de pacto subsidiário 

(“ancillary”) ao contrato de compra e venda. 
136 E. FARIA, Dicionário ob. cit. (nota 80), voc. “displiceo”. 
137 Idem, voc. “placeo”.  
138 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 596. Isso porque, enquanto houver a possibilidade de resolução do 

negócio, então não há segurança jurídica, e a venda não se pode qualificar como definitiva. Tanto assim, 

continua, que o Frag. Vat. 14, de autoria de Papiniano, faz referência à actio in factum apenas para o caso de 

não haver prazo preestabelecido. Também E. DIAZ (Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 598) afirma que o prazo 

é elemento central desse pactum.  
139 B. B. QUEIROZ DE MORAES, Pacto ob. cit. (nota 28), p. 127.  

Ressalva-se que, especificamente quanto ao fragmento Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 1, essa referência 

não parece adequada. Observa-se que, nesta passagem (...intra dies experimenti...), Ulpiano está apontando 

que o fato ocorre durante o período de exame, e não que há um prazo para a manifestação do comprador. 

Referência idêntica àquela observada em Alf. 2 Dig., D. 9, 2, 52, 3, quando afirma (...in experiundo...).  
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De volta ao jurista espanhol, A. D’ORS entende que o pactum displicentiae é 

necessariamente resolutivo. Por outro lado, o negócio sub condicione (condição suspensiva) 

é, na verdade, uma relação pré-contratual, ou de contrato preparatório140. Nesses casos, não 

há impedimento a que a entrega seja feita sem prazo determinado para a declaração do 

agrado ou desagrado do adquirente141.  

Enfim, estabelecido o prazo, este é fatal e deve ser respeitado, ainda que a prova 

não tenha sido realizada por motivos alheios às partes, como força maior ou caso fortuito. 

Tal prazo somente pode ser prorrogado por liberalidade do vendedor, isto é, cabe ao alienante 

permitir que o comprador tenha novo prazo para testar a coisa.  

O que acontece se foi o vendedor quem atrapalhou a realização das provas? E. DIAZ 

explica que, excepcionalmente, é permitida também a prorrogação do prazo nesses casos, 

mesmo contra a vontade do vendedor, posto que o exame se realizou por culpa (ou dolo) 

seus142.  

Sendo condição resolutiva, firma-se o negócio não sendo mais permitido ao 

comprador rescindir o contrato. Por outro lado, tratando-se de condição suspensiva, o 

vendedor pode realizar algumas ações diferentes: libera-se da obrigação da venda, podendo 

reclamar a coisa e resolver ele mesmo o contrato; pode, ainda, manter-se também silente, 

quando entenderá ter desejado a prorrogação do prazo143; pode, por fim, intimar o comprador 

para que declare sua decisão.  

Analisando o Digesto, é possível observar que a Compilação trata, nos fragmentos 

Ulp. 1 ad Ed. Curul., D. 21, 1, 31, 22-23144, do prazo.  

Ulpiano, tratando expressamente do pactum displicentiae, afirma que é permitido 

que o prazo seja preestabelecido (“praefinitum tempus”). Explica que, se as partes não 

convencionarem nada quanto ao prazo, é concedido um prazo de sessenta dias, e não mais, 

                                                 
Mais, em comparação com os demais fragmentos apontados pelo próprio autor, observa-se que neles 

aparece referência expressa a um prazo final no termo “certum” ou, no caso de Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr., 

no termo “triduo". Aqui, repete-se, apenas se afirma que o fato ocorre durante o período de experimentação, 

não há qualquer indício de que esse período fosse limitado.  
140 Sobre a condição suspensiva e resolutiva, bem como a possibilidade de constituição do instituto n’uma ou 

n’outra forma, ver item 4.3.2 desta obra.  
141 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 598;  
142 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 590. 
143 Idem, p. 590-591; 
144 Para N. OLSZAK (“Emptio ad gustum” ob. cit. (nota 14), p. 374), o fragmento Ulp. 1 ad. Ed. Curul., D. 21, 

1, 31, 22 trata exclusivamente da compra e venda de escravos. Afirma isso com base no fato de que, se esse 

fragmento não o afirma expressamente, é possível observá-lo com base nos demais parágrafos do mesmo 

fragmento de Ulpiano, todos os quais tratam de escravos especificamente. Admite, entretanto, que outros 

autores observam, nesse fragmento, a permissão para a aplicação do pactum displicentiae a qualquer coisa. 
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para que exerça actio in factum145. Como terceira alternativa, explana aceitar como válida a 

convenção de que seja redibida a compra em qualquer momento, i.e., seja “in perpetuum”. 

No final do primeiro fragmento, Ulpiano relativiza a “fatalidade” do prazo: garante 

ao comprador que comparece no dia número sessenta e um ou seguintes causa cognita 

iudicium (ação de conhecimento). Isso porque, continua no fragmento seguinte (Ulp. 1 ad 

Ed. Curul., D. 21, 1, 31, 23), deverá ser analisado se a mora foi do vendedor, ou se a pessoa 

a quem se deveria entregar a coisa não estava presente, ou se por alguma outra justa causa 

não foi devolvida a coisa que já não estava satisfeito146. 

 

3.2. ELEMENTOS DO PACTO 

 

Conforme se depreende de diversos fragmentos147, determinar quem teve a 

iniciativa do negócio ou quem se beneficia dele é de grande importância para o 

estabelecimento da responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa, bem como para 

conhecer o próprio negócio. 

Muito se discute acerca da possibilidade de o pactum displicentiae ser elaborado 

em favor do vendedor. Segundo E. DIAZ, alguns doutrinadores defendem a possibilidade de 

que o pacto – exatamente por se tratar de pacto – pudesse ser elaborado de sorte a permitir 

que qualquer das partes rescindisse o contrato. Admitem, porém, que caso fosse acordada a 

permissão apenas para uma das partes, esta geralmente seria o comprador148.  

Em sentido contrário, R. ZIMMERMANN afirma expressamente que o pactum 

displicentiae seria realizado no interesse único do comprador149. 

A. D’ORS levanta a possibilidade de que o fragmento Ulp. 32 ad ed., D. 19, 5, 20, 

1 apresente o negócio na sua forma suspensiva, buscando assim facilitar a venda, i.e., no 

interesse daquele que deseja vender as mulas. Explica que nesse caso o pagamento das 

                                                 
145 A. GUARINO, Diritto privato romano. 8ª ed. Napoli: Ed. Jovene, 1988, p. 799-800. 
146 J. B. MOYLE, The contracts of sale in the civil law: with reference to the laws of England, Scotland and 

France, Oxford, Clarendon Press, 1892, p. 175-176. 
147 Como Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 1; Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 2; Ulp. 28 ad Ed., D. 13, 6, 5, 2 ou Ulp. 

29 ad Sab., D. 50, 17, 23.  
148 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 606, nota 46. 
149 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 739. E. DIAZ (Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 606, nota 

46) concorda com esse posicionamento, afirmando não haver nenhum embasamento nas fontes para tal 

entendimento, haja vista que estas sempre se referem à resolução ou não concretização da compra. Essa 

realmente é a lição observada em Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 1, 3; Ulp. 71 ad Ed., D. 43, 24, 11, 13; Paul. 54 ad 

Ed., D. 41, 4, 2, 5 e no C. 4, 58, 4, que utilizam o adjetivo “inemptus”.  



34 

 

merces servia exatamente para afastar a responsabilidade por custodia do potencial 

comprador150.  

Por mais desenvolvida que fosse a sociedade romana, à exceção dos grandes 

comerciantes, os quais se tornavam conhecidos e procurados exatamente por sua profissão, 

o comércio era uma coisa casual. Um indivíduo comum, como um fazendeiro, poderia ter 

dificuldade em encontrar potenciais compradores para suas coisas. Não fechar o contrato 

com o primeiro interessado poderia significar continuar preso ao bem151.  

Nesse contexto, pode-se imaginar que o alienante, na tentativa de vender, se abrisse 

à possibilidade de facilitar ao máximo a aquisição. Garantir-lhe um prazo para que avalie a 

coisa, usando-a, é uma ótima forma de convencer o comprador a contratar152. Nasce, assim, 

o pactum displicentiae, o qual seria, portanto, do interesse também do vendedor.  

Comenta-se ainda sobre as coisas que as fontes citam como objetos do pactum 

displicentiae. Com exceção de Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 2153, os exemplos de pactum 

displicentiae se referem, genericamente, a semoventes (cavalos, bois e mulas), bem como a 

propriedades imóveis154, tratando-se, portanto, de res mancipi. Nem por isso deixava de 

transferir a propriedade, conforme C. A. CANNATA
155-156.  

                                                 
150 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 600. É possível explicar a aparente contradição de ter afirmado 

que A. D’ORS entende o pactum displicentiae como resolutivo e, quanto ao fragmento Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 

5, 20, 1 anotar agora que o mesmo autor tomava essa fattispecie como suspensiva. É que, à p. 598, esse autor 

efetivamente toma o pactum displicentiae como resolutivo. A forma suspensiva apresentada nesse fragmento 

é, aos seus olhos, um contrato preliminar. Assim, não haveria compra e venda suspensivamente condicionada, 

antes há contrato preliminar, ou mesmo meras tratativas iniciais. 
151 B. B. QUEIROZ DE MORAES, Pacto ob. cit. (nota 28), p. 9. 
152 Exemplo pode ser visto em Ulp. 32 ad ed., D. 19, 5, 20, 2 – a definição de se tratar ou não de pactum 

displicentiae será feita em momento adequado –, apresenta situação que se coaduna com essa possibilidade. 

Ali, aponta que a entrega de joias para exame do comprador fora feita no interesse do vendedor. Nesse sentido, 

ratificamos o posicionamento de B. B. QUEIROZ DE MORAES (Pacto ob. cit. (nota 28), p. 10) que, tratando do 

in diem addictio, afirma ser necessária muita cautela ao afirmar que esse pacto seria exclusivamente no 

interesse do vendedor. Se é verdade que o pactum displicentiae é feito prioritariamente em favor do comprador, 

pode ser beneficial também ao vendedor. 
153 Entendemos que Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 1, que trata de pérolas e Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 4, que 

trata de vestidos, não apresentam hipóteses de pactum displicentiae, mas antes casos de contrato aestimatum e 

compra e venda sujeita a prova, respectivamente.  
154 Impp. Diocl. et Max. AA., C. 4, 58, 4 versa sobre a compra e venda a contento de uma fazenda; já Ulp. 71 

ad Ed., D. 43, 24, 11, 13 trata de negócio envolvendo praedium. 
155 C. A. CANNATA, Atto giuridico ob. cit. (nota 13), p. 378. Segundo esse autor, o pactum displicentiae é justa 

causa para a traditio de uma res nec mancipi, e, no caso das res mancipi, a mancipatio não ficava postergada, 

o que pode ser entendido no sentido de que a mancipatio era imediata, nos casos de condição resolutiva. 
156 Outra interessante discussão, ainda quanto às coisas que podem ser vendidas com o pactum displicentiae, 

é: o pactum displicentiae pode ter por objeto coisa fungível? Ou, no momento em que se dá o contrato, há, 

necessariamente, individualização da coisa? Equivale questionar: se há um contrato de compra e venda com 

pactum displicentiae de duas vacas dentre um rebanho, ficando à escolha do comprador quais seriam elas, 

então se trata de coisa fungível. Entretanto, nesse momento ainda não há contrato perfeito por dois motivos: a 

um, falta a contagem dos animais; a dois, a experimentação.  

Tem-se, então, quatro momentos bastante distinguíveis: i) celebração do contrato; ii) individualização 

dos animais; iii) experimentação dos semoventes; iv) aceitação pelo comprador. Nesse sentido, não parece 



35 

 

Questionamento interessantíssimo, e de grande valia para a compreensão do pactum 

displicentiae, refere-se à natureza das provas a serem realizadas na coisa objeto do 

contrato157. No pactum displicentiae, tratando-se de condição subjetiva (displiceo, placeo), 

não parece haver necessidade de se falar em perícia técnica, tampouco em exame por 

especialista.  

Conforme as premissas estabelecidas, a única opinião relevante é a do adquirente158, 

i.e., o negócio está condicionado à declaração do adquirente, o qual só pode ser observado 

mediante experimentação. Três são as formas que se observa a descrição do pactum 

displicentiae nas fontes: agrado159, desagrado160 e experiendus161. Curioso anotar que o 

                                                 
haver impedimento à celebração do pactum displicentiae sobre coisas fungíveis. Entretanto, quando da entrega, 

há necessariamente individualização, i.e., aquela coisa entregue e que está sendo experimentada ou testada é 

que é o objeto do negócio. Caso o teste ou a experimentação verse apenas sobre um exemplar, mas o contrato 

envolva todo um conjunto (como uma vaca e um rebanho, respectivamente), parece estar-se frente a negócio 

muito mais próximo da emptio ad gustum do que do pactum displicentiae. 
157 Esse tema será melhor aprofundado nos fragmentos que se faz exegese, especialmente em Ulp. 32 ad Ed., 

D. 19, 5, 20 pr.  
158 Na elaboração desta monografia, apareceu a seguinte pergunta: pode o pacto estabelecer que outra pessoa, 

um terceiro estranho ao contrato, seja o avaliador da coisa? No caso da compra e venda sujeita a prova, não 

parece haver maiores dificuldades; posto que os requisitos são objetivos, qualquer pessoa pode examiná-los.  

Mas, no caso do agrado pessoal, também é possível? Considerando que os pactos retratavam a 

liberdade entre as partes, não se imagina que houvesse qualquer impedimento. Este tipo de acordo é utilizado, 

por exemplo, quando se deseja presentear alguém: imagine-se um pai que vê um brinquedo interessante, ou 

um namorado, que vê uma jóia bonita. Desejando adquiri-la, porém sem saber se a pessoa presenteada ficará 

feliz com aquele presente, pode estabelecer um acordo com a loja (comerciante) de forma que possa devolver 

a coisa, recebendo de volta o preço. 

Registra-se, por outro lado, que nas livrarias, atualmente, é comum comprar livros e, informando que 

se trata de presente, eles colarão um selo. Através deste selo a pessoa presenteada tem direito a trocar o livro 

comprado por outro que lhe agrade mais. Em que pese a condição subjetiva do agrado, não nos parece tratar-

se de condição classificável como pactum displicentiae posto que não há devolução do dinheiro nem rescisão 

da compra, mas apenas troca do objeto. 

No mesmo sentido, ainda, Ulp. 71 ad Ed., D. 43, 24, 11, 13: “Si ita praedium venierit, ut, si 

displicuisset, inemptum esset, facilius admittimus interdictum emptorem habere, si modo est in possessione: et 

si rescissio emptionis in alterius arbitrium conferatur, idem erit probandum: idemque et si ita venisset, ut, si 

aliquid evenisset, inemptum esset praedium: et si forte commissoria venierit, idem dicendum est.” = “Se o 

imóvel foi vendido assim, tal que, se desagradar, seja inepto <o negócio>, admitimos com facilidade que o 

comprador tem interdictum, se estiver na posse <da coisa>. E, se a rescisão da compra estiver conferida ao 

arbítrio de outra pessoa, isto deve ser provado. Ainda, se assim vendesse, tal que, alguma outra coisa ocorrera, 

inepta fosse a compra do imóvel. E se por eventualidade fosse vendido com lex commissoria, é dito o mesmo.” 
159 “Placeo” (ou “placere”, “placuerit”). Aparece nos fragmentos Inst. 3, 23, 4 e Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 

1, Ulp. 1 ad Ed. Curul., D. 21, 1, 31, 22. 
160 “Displiceo” (ou “displicere”, “displicuisset”), cf. E. FARIAS, Dicionário ob. cit. (nota 80). Aparece nos 

fragmentos Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr., 1 e 2; Ulp. 71 ad Ed., D. 43, 24, 11, 13; Ulp. 28 ad Ed., D. 18, 1, 

3; Ulp. 8 Dig., D. 20, 6, 3; Paul. 2 ad Ed., D. 18, 5, 6; Paul. 54 ad Ed., D. 41, 4, 2, 5; C. 4, 58, 4; 
161 E. FARIAS, Dicionário ob. cit. (nota 80), voc. “experior”: ensaiar, tentar, submeter à prova, provar, enfim, 

experimentar. Esse termo aparece como meio de realizar a condição da venda, pela qual se entregou a coisa 

em: Alf. 2 Dig., D. 9, 2, 52, 3 (...vendidit ea lege, uti daret experiundos...), mas também outros, como nos 

seguintes fragmentos, e.g.: Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr. (...si tibi equos venales experiendos dedero...); Ulp. 

32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 1 (...si mulas tibi dedero ut experiaris...). Nos mesmos fragmentos, também aparece 

como atividade que o potencial comprador exercia ao tempo em que ocorreu algum factum.  
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fragmento Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 1162 utiliza-se de todos os três: os dois primeiros 

alternativamente (...si placuissent, emeres, si displicuissent, ut in dies singulos aliquid 

praestares...); o terceiro como atividade em exercício quando da ocorrência do evento 

(...fuerint ablatae intra dies experimenti...). 

 Enfim, qualquer pessoa pode exercer a experimentação, sentido em que o pactum 

displicentiae se aproxima da emptio ad gustum, bem como da venda sujeita a prova – cf. 

Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 4 – e do contatro aestimatum.  

O pactum displicentia diferencia-se daqueles, entretanto, pela noção do placeo-

displiceo. Naqueles, o exame deve ser feito conforme boni viris familae ou peritioribus 

(pessoa mais perita), tanto que a declaração do comprador pode ser substituída pela opinião 

de um perito. Já neste, exatamente por ser contrato de compra e venda sujeita ao 

contentamento, apenas o (des)contentamento do comprador (ou de outra pessoa que ele 

mesmo indique) pode confirmar ou rescindir o negócio163. 

 

3.3. DA AÇÃO CABÍVEL 

 

É curioso observar que a maior parte dos fragmentos citados na primeira parte deste 

capítulo versam sobre algum fato incidental no pactum displicentiae, tratando da ação 

cabível para as partes. Acontece que não apresentam uniformidade entre si, havendo 

fragmentos que permitem a aplicação da actio empti ou actio venditi, de um lado, e outros 

que permitem ou defendem a actio praescriptis verbis164 ou a actio in factum165, de outro.  

                                                 
162 Para J. NOUGUÉS (Pactos ob. cit. (nota 4, p. 1), p. 407. Tratando desse fragmento, afirma que para haver 

desagrado, é necessário ter havido o exame da coisa. Entretanto, no caso em tela, isso parece não ter acontecido. 

Equivale dizer, se as mulas foram roubadas no período de testes, antes do contratante declarar o seu julgamento, 

significa que o exame não tinha sido concluído. 
163 No fragmento Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, pr., o contratante-comprador de cavalos utiliza-os em 

competição, vence e depois decide pela rescisão do contrato. Para melhores explicações, vide exegese nesta 

monografia.  

De qualquer sorte, analisando essa situação em que os cavalos demonstraram sua qualidade, mas o 

comprador optou pela devolução, J. NOUGUÉS (Pactos ob. cit. (nota 4), p. 401) afirma tratar-se de conduta 

legalmente irrepreensível, dado que faz parte do acordo. Sua crítica à conduta do comprador restringe-se apenas 

ao abuso do contrato, posto que o jurisconsulto deixa claro que não era permitido, pelo acordo, utilizá-los em 

competição. Demonstra-se, portanto, que se trata efetivamente de condição subjetiva com comprador. Também 

A. GUARINO (Diritto ob. cit. (nota 145), p. 799-800) afirma que ninguém, nem o vendedor nem um terceiro, 

poderá rever a decisão do comprador. 
164 Interessante anotar que C. A. CANNATA (Recensioni critiche: DE ROBERTIS F.M., La responsabilità 

contratuale nel sistema della grande compilazione, in IURA 33 (1982), p. 185) ressalta a necessidade de 

diferenciar a aplicação da condictio e da actio de praescriptis verbis. Essa ação é de boa-fé, e por meio dela a 

responsabilidade é avaliada pelo princípio da utilidade. Por outro lado, explica que, em geral, à exceção da 

condictio indebiti, ambas as ações eram concorrentes. 
165 Sem contar com fragmentos como Ulp. 1 ad ed. aedil. curul., D. 21, 1, 31, 17 e Impp. Diocl. et Max. AA., 

C. 4, 58, 4, que oferecem a actio redhibitoria para os casos de pactum displicentiae. Acrescenta-se que em 
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Muito já se discutiu sobre a classicidade dessas últimas ações, que tutelam os 

contratos inominados. Segundo A. D’ORS
166, atualmente é aceito que essas ações são do 

período clássico, sendo provavelmente precedente para a teoria que se desenvolveria sobre 

a contratualização de alguns contratos atípicos.  

No mesmo sentido, da leitura de A. BURDESE é possível entender que, já no período 

clássico, os jurisconsultos reconheciam a possibilidade de acionar judicialmente outrem com 

base em acordos atípicos, ainda que não se integrassem nas ações previstas no Edito para os 

quatro contratos consensuais típicos167. Entende, ademais – considerando tratar-se de 

contrato em que uma parte entrega a outra alguma coisa para que seja vendida, tal que se 

devolva a coisa ou o seu preço – que a ação cabível seria a actio in factum ou a praescriptis 

verbis168. 

De volta à construção elaborada pelo jurista espanhol, o pactum displicentiae seria 

necessariamente resolutório, sendo cabíveis as ações decorrentes dos contratos: ação do 

comprador para exigir a devolução do preço ao entregar a mercadoria; ação do vendedor 

para exigir o preço, ainda que o objeto do contrato tenha se perdido ou perecido. De qualquer 

forma, Ulpiano apoia-se novamente na actio in factum no fragmento Ulp. 1 ad ed. aedil. 

curul., D. 21, 1, 31, 17, estabelecendo-a como complemento da actio redhibitoria169.  

                                                 
Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 1, Ulpiano parece criticar Mela por não ter comentado sobre qual ação seria cabível 

para pleitear o direito. Acrescenta-se que A. BURDESE (Sul riconoscimento ob. cit. (nota 118), p. 19) entende 

que a actio in factum poderia ser uma extensão da actio legis Aquiliae, por exemplo, quando utilizada nos casos 

de inspicientum dare, como em Alf. 3 Dig. Paul. Epit., D. 19, 5, 23. 
166 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 595; Acrescenta esse autor (p. 597) que a actio in factum teria sido 

proposta pelos edis. Provavelmente referindo-se à passagem “iudicium ab aedilibus in factum de reciperando 

pretio mancipi<i> redditur”. Segundo ele, tal afirmação estaria expressa no Frag. Vat. 14, de Papiniano. 

Igualmente, quando Ulpiano comenta a actio in factum no fragmento D. 21, 1, 31, 22, está escrevendo em sua 

obra de comentários ao edito dos Edis Curul. 
167 A. BURDESE, Ancora in tema di contratti innominati, in SDHI 52 (1986), p. 448. Cita como fundamentação 

diversos dos fragmentos que baseiam esta monografia, como Ulp. 11 ad Ed., D. 18, 1, 50; Ulp. 28 ad Ed., D. 

19, 5, 17, 1 e Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr.  
168 A. BURDESE, Sul riconoscimento ob. cit. (nota 118), p. 16. Segundo afirma, M. KASER teria inclusive 

defendido especificamente a agere praescriptis verbis. Descrevendo a fórmula, conclui que a ação seria 

concedida em referência à hipótese próxima àquela de contrato de prestação recíproca típica, mas somente 

quando uma das partes já tivesse exercitado a sua própria prestação. Repete esta exigência – de que a parte já 

tivesse exercido sua prestação – à página 17, quando afirma que os contratos inominados eram vistos como 

pacto produtivo de obrigações recíprocas e sujeitos a ação. 
169 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 596-597. Esse segundo posicionamento é explicável; considerando-

se o comprador já como proprietário (resolutivo), então é seu o risco da coisa. Diferencia-se desta, entretanto, 

porque não exige o apontamento do vício que dá causa à redibição. É cabível desde que o vendedor tenha 

aceitado a devolução da coisa (objeto do negócio que se deseja desfazer), mas se recuse a realizar a entrega do 

preço combinado. É possível mesmo que essa ação não esteja limitada pelo prazo de sessenta dias. 
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Aceitavam os Pretores, igualmente, a actio in factum quando não cabível a actio 

empti170. Paulo é expresso nesse sentido quando afirma (Paul. 2 ad Ed., D. 18, 5, 6) que, caso 

seja convencionado que o comprador pode devolver a coisa comprada se dentro de certo 

tempo não quedar-se satisfeito, então ou cabe ação de venda, como defende Sabino, ou cabe 

actio in factum proxima empti171. Disto, pode-se entender que a actio in factum seria 

subsidiária à ação contratual.  

Ainda conforme Paul. 2 ad Ed., D. 18, 5, 6, observa-se que Paulo aponta, por um 

lado, a actio empti (corrente defendida por Sabino) e por outro, a actio in factum. É possível 

explicar o cabimento daquela posto tratar-se de pacto adjeto ao contrato. 

Registra-se que é cabível a ação contratual para a defesa dos pactos acrescentados 

aos contratos consensuais, desde que in continenti172, i.e., façam parte da essência do 

negócio.  

O grande problema para o exercício da actio empti em caso de pactum displicentiae 

está no fato de que a execução do pacto significa exatamente a extinção do contrato principal. 

Assim, extinto o contrato de compra e venda, difícil defender o exercício da actio empti173. 

Talvez por isso os jurisconsultos tenham proposto o exercício da actio in factum.  

Ao que parece, Sabino – e seus seguidores – aceitava o exercício das ações 

contratuais, uma vez que o pacto adjeto (in continenti), ainda que resolutivo, fazia parte do 

negócio. Já os Proculeianos defendiam o cabimento apenas da actio in factum, posto que o 

contrato estava resolvido. Nesse sentido, a actio empti teria função de exigir do vendedor o 

cumprimento de sua obrigação, e não de extinguir o negócio174.  

Em defesa da tese de Sabino, pode-se argumentar que a aceitação da devolução da 

coisa e do preço seria uma das obrigações do vendedor desde o momento em que firmou o 

                                                 
170 Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 3: dois vizinhos, “A” e “B”, estabelecem em acordo posto que precisam de 

dois bois para determinada atividade, mas cada um deles tem apenas um animal. Assim, “B” emprestaria seu 

boi a “A” pelo prazo de dez dias, e depois “A” emprestaria o seu boi a “B”, de tal sorte que ambos poderiam 

realizar as tarefas que precisavam com os dois bois.  

No decorrer de um desses comodatos, o boi do vizinho morre. Entende Ulpiano não ser possível o 

exercício da ação de comodato, visto que não foi gratuito (a contraprestação, entendo, seria o empréstimo do 

próprio animal ao vizinho). Enfim, conclui ser cabível a actio praescriptis verbis. 
171 Tratando desse fragmento, E. DIAZ (Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 613) entende que, apesar de não vir 

expresso, o objetivo da actio empti nesse fragmento se refere ao pleito de devolução do preço pago. Já à p. 620, 

observa que se trata de um pacto resolutório que torna ineficaz a venda pura.  

Por sua vez, B. B. QUEIROZ DE MORAES (Pacto ob. cit. (nota 28), p. 38) levanta a hipótese de que 

Sabino tenha tratado especificamente do pactum displicentiae numa de suas obras. 
172 Tal afirmação é baseada nos fragmentos: Ulp. 4 ad ed., D. 2, 14, 7, 5 e Ulp. 32 ad ed., D. 19, 1, 13, 30 cf. 

E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 614; 
173 Idem, ibidem. 
174 Idem, p. 614-615; Interessante observar o fragmento Proc. 11 epist., D. 19, 5, 12, no qual se verifica a 

opinião de Próculo, em oposição ao fragmento Paul. 2 ad ed., D. 18, 5, 6, em que Sabino é citado.  
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contrato. Eis porque estaria dentre as obrigações defensáveis pela actio empti. Mais, o 

contrato somente será extinto após a devolução da coisa e do preço. Até lá, tendo o pacto 

sido incluído no negócio, o contrato é vigente.  

Aponta E. DIAZ quatro correntes doutrinárias que explicam essa divergência entre 

Sabino e Próculo quanto à ação cabível: 

a) Próculo teria mantido uma corrente anterior, em que era cabível a actio in factum, 

enquanto Sabino teria inovado, aceitando a actio empti. Explica-se: antes desses 

juristas, sendo a compra e venda realizada sob a jurisdição dos edis curul, utilizava-

se uma actio redhibitoria175 para a persecução das obrigações decorrentes do 

pactum displicentiae. Caso fossem realizadas fora dessa jurisdição, então cabível a 

actio in factum. Assim, Próculo nada mais teria feito do que manter a tradição.  

b) Que ambas as correntes teriam alcançado seus resultados simultaneamente. Uma 

entendendo cabível a ação contratual por se tratar de pacto adjeto. Outra, não o ser, 

pela natureza resolutiva do pacto. 

c) Pode-se entender, ainda, que a actio in factum seria na verdade subsidiária à actio 

empti. Nesse sentido, seria cabível sempre que esta não o fosse, como na perda do 

prazo.  

d) Por fim, a actio in factum poderia na verdade referir-se à ação cabível para os 

contratos inominados. Nessa perspectiva, a controvérsia entre as duas escolas 

estaria em estabelecer se a resolução do contrato seria decorrente do exercício da 

ação, ou se seria necessário constituir-se um outro contrato, inominado, tutelado 

para actio praescriptis verbis176. 

Para C. L. GUILLAMON, dentre as diversas matérias de controvérsia para os 

Sabinianos e os Proculianos, observa-se a questão de qual tipo de ação utilizar nos casos de 

pactos adjetos aos contratos típicos. Para aqueles, tendo havido contrato – ainda que 

resolvido –, é cabível a ação contratual. Já os seguidores de Próculo entendem que, tendo o 

comprador optado por devolver a coisa (ou o contrato sido resolvido por outra condição 

preestabelecida), o contrato já não existe. Portanto, impossível utilizar as ações dele 

                                                 
175 Deve-se observar que o fragmento Impp. Diocl. e Max. AA., C. 4, 58, 4 aponta a possibilidade de se tutelar 

o pactum displicentiae por meio da actio redhibitoria. 
176 Assim, E. DIAZ (Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 615-616, nota 66) aponta ser partidário do cabimento da 

actio empti. Afirma, entretanto, que não há dúvidas, conforme os fragmentos romanos, de que a actio in factum 

também fosse cabível. 
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decorrentes, como a actio venditi nesse caso. Assim, optam pela utilização das actiones in 

factum177. 

J. A. C. THOMAS afirma que, assim como a lex commissoria, o pactum displicentiae 

não era tutelado apenas pela ação contratual178. Coadunando-se com esse posicionamento, 

para A. D’ORS a actio praescriptis verbis realiza as funções da actio venditi: exige-se o preço 

ainda não pago ou a devolução da coisa. Por outro lado, a actio in facum substitui a actio 

emptio, sendo a forma adequada para cobrar a devolução do preço já pago, nos casos de 

condição resolutiva179.  

Tal diferença se daria pelo surgimento de cada uma dessas duas ações. Quando 

ocorresse dationes ob rem verdadeira (com transferência da propriedade), como no caso da 

permuta, a forma adequada de se tutelar judicialmente o problema era a condictio. Nesta não 

se reclamava o valor da coisa, mas a contraprestação não satisfeita. No decorrer do tempo e 

em favor da contratualização dessa dactio, a condictio foi substituída pela actio in factum. 

Poderia acontecer, entretanto, que essas dationes não gerassem a efetiva transmissão da 

propriedade. Estas passaram a ser defendidas, por sua vez, pela actio praescriptis verbis. Por 

outro lado, o potencial vendedor não realizou, no negócio suspensivo, verdadeira datio, mas 

mera entrega da posse 180. 

Reforça sua argumentação pela divergência de significados entre actio in factum e 

actio praescriptis verbis com base no fato de ambas constarem como título do D. 19, 5; seria 

temerário, afirma, “entender como simple redundancia” 181.  

Já THOMAS afirma que a referência à actio praescriptis verbis no fragmento Ulp. 

28 ad ed., D. 19, 5, 20pr. seria interpolação; no original deveria constar actio in factum. 

Esclarece que esta é uma marca da divergência entre os Sabinianos e os Proculeianos: os 

primeiros utilizavam-se das ações contratuais (actio venditi e actio empti) de maneira geral, 

inclusive para os pactos; os segundos restringiam essas ações aos casos de reclamação da 

coisa paga, ou do pagamento do preço pela coisa entregue182. 

                                                 
177 C. L. GUILLAMÓN, Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 203, nota 66. Esse autor cita os fragmentos Paul. 

2 ad Ed., D. 18, 5, 6 e Pomp. 9 ad Sab., D. 18, 1, 6, 1, bem como Cels. 8 Dig., D. 19, 5, 2. 
178 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 560; 
179 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 602; 
180 Idem, p. 602-603. Assim, supõe-se que o adquirente, nos casos de compra e venda resolutiva, paga o preço, 

transferindo a propriedade do dinheiro para o vendedor. Ao reclamar a sua devolução, por sua vez, deve fazê-

lo pela actio in factum. 
181 Idem, p. 603; 
182 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 570, nota 70; 
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Ulpiano183, observando um contrato atípico – ao qual não cabe ação decorrente de 

contrato comum –, determina a utilização de uma tutela processual de acordo com as 

palavras preestabelecidas no momento da negociação. Também Celso184 afirma que se deve 

agir pela praescriptis verbis185 sempre que não houver ação nominada. 

R. ZIMMERMANN
186, por fim, entende que as partes poderiam utilizar-se das ações 

contratuais (actio empti e actio venditi) para exigir a devolução do preço ou da coisa mesmo 

após a resolução do negócio. J. NOUGUES, por sua vez, afirma não ser possível utilizar a actio 

venditi para exigir o preço, posto que tal pleito seria incoerente187. 

 

 

  

                                                 
183 Ulp. 32 ad ed., D. 19, 3, 1; 
184 Cels. 8 digest., D. 19, 5, 2; 
185 Registra-se que, segundo C. L. GUILLAMÓN (Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 201-202, nota 62), a 

expressão actio praescriptis verbis seria uma corruptela pós-clássica e justinianeia da forma praescriptis verbis 

agendum, esta clássica. 
186 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 733-734. Utiliza como fundamentação a Frag. Vat. 14; Pomp. 

9 ad Sab., D. 18, 1, 6, 1 e Ulp. 32 ad ed., D. 18, 3, 4pr. 
187 J. NOUGUÉS, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 401. Afirma-o tratando de Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 1. Segundo 

explica, o pactum displicentiae garante ao adquirente o poder de recusar o animal sem ofertar motivação. 

Assim, a recusa é formalmente correta nesse fragmento. 
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4. DAS CONDIÇÕES 

 

Um dos grandes problemas para a compreensão do pactum displicentiae está no 

estudo e na definição da condição. Primeiramente, saber se há propriamente uma condição 

ou mera análise do objeto em suas qualidades. Em segundo lugar, saber se a configuração 

da condição como o agrado do comprador é jurídica e, posteriormente, aceita. Ainda, 

convém observar a larga discussão doutrinária sobre a sua natureza resolutiva – e de que 

forma esta se produziria – ou suspensiva 

Portanto, toma-se primeiro, com bastante simplicidade, o conceito de condição.  

Condição é uma cláusula que torna a efetividade do negócio jurídico dependente da 

ocorrência ou da não ocorrência de um evento futuro e incerto188. Por exemplo, uma venda 

de um bem pode estar condicionada à ocorrência de chuva dentro de certo tempo. Assim, se 

chover, o vendedor aceitará vender; se a chuva não vier, o comprador não adquirirá a coisa.  

Segundo W. FLUME, em direito romano clássico apenas a condição suspensiva era 

conhecida. Quanto ao que atualmente se denomina condição resolutiva, eles admitiam, 

limitadamente, a vinculação ao negócio de um pacto de dissolução suspensivamente 

condicionado189.  

J. A. C. THOMAS
190

 ressalta que a condição não está restrita aos contratos de compra 

e venda – nem mesmo aos contratos em si –, sendo aplicáveis em diversas relações legais. 

A regra é que, sendo condicional, a relação jurídica somente surtiria todos seus efeitos 

quando da ocorrência do evento.  

R. ZIMMERMANN relimita-se, no direito romano, em três questões: não pode ser 

impossível, ilícita nem imoral191. B. DE MORAES, por sua vez, ressalta que a condição 

costuma ser um elemento acidental, não natural, do negócio jurídico192. 

Sobre a diferença entre a venda pura e a venda condicional, J. A. C. THOMAS aponta 

o fragmento Iul. 3 ad Urseium Ferocem, D. 18, 1, 41 pr. Trata-se do caso da venda de um 

imóvel entre “A” e “B” com o compromisso de que o vendedor (“A”) liberasse o bem até o 

primeiro dia de julho (kalendas Iulias).  

                                                 
188 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 717. 
189 W. FLUME, El negocio juridico, 3ª ed., Trad. José Maria Miguel Gonzales et al., Fundación Cultural del 

Notariado, Madrid, 1998, p. 795. 
190 J. A. C. THOMAS, Fictitious satisfaction and conditional sales in roman law, in The Irish Jurist 1 (1966), p. 

120.  
191 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 719-720. 
192 B. B. QUEIROZ DE MORAES, Pacto ob. cit. (nota 28), p. 74. 
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Esse fragmento levanta questionamento sobre a possibilidade de “B” utilizar a actio 

empti para exigir o cumprimento da condição, i.e., a liberação do imóvel. O próprio Urseio 

– jurista de quem Juliano retirou o caso – teria respondido ser necessário observar a forma 

como as partes se comprometeram mutuamente193: 

Caso o vendedor tenha se comprometido a liberar o imóvel até o dia primeiro de 

julho, então há ação de compra para forçar a liberação, mas entende-se que a compra não foi 

feita condicionalmente. Por outro lado, se o acordo foi “erit mihi fundus emtus, ita ut eum 

intra kalendas Iulias liberes” (“seja o imóvel por mim comprado, contanto que o liberes até 

as calendas de julho”) ou “ut eum intra kalendas a Titio redimas” (“tal que o redimas a Titio 

até as calendas de julho”), então se trata de compra condicionada à liberação do ônus sobre 

o imóvel. Nesse caso, enfim, entenderam os jurisconsultos romanos que não pode ser 

exercitada a ação contratual para exigir a implementação da condição. 

Essa análise é de grande valia nos fragmentos que serão estudados para o pactum 

displicentiae: não há possibilidade de exercer a actio venditi nos contratos condicionais para 

exigir o cumprimento da condição (suspensiva) por não haver efetiva compra no intervalo 

entre a contratação e a efetivação da condição. 

Ainda sobre a condição, P. MEYLAN contrapõe o dia em que o contrato é concluído 

e o dia determinado para o pagamento do preço194. Essa preocupação, inclusive, já era visível 

nos jurisconsultos romanos. 

Paulo195 explica que é necessário saber o momento em que a compra se aperfeiçoa 

(“Necessario sciendum est, quando perfecta sit emtio”), posto que então pode atribuir-se o 

periculum: perfeita a compra, o risco é do comprador, determina.  

Explica o romano que, uma vez definida a qualidade, quantidade e o preço, bem 

como tendo a venda sido pura, perfeita está a compra. Diferente é o caso quando a venda foi 

feita sob condição. Enquanto não advier a condição, não há compra alguma, esclarece. 

Afirma inclusive que Próculo, Octaveno e Pompônio explicam também que o periculum é 

do comprador, desde quando se tiver cumprido a condição. 

                                                 
193 J. A. C. THOMAS, ob. cit. (nota 190), p. 117. Faz, em verdade, uma extensa análise do fragmento. Observa, 

primeiro, que se trata de imóvel hipotecado – disto decorreria o compromisso de liberá-lo. Segundo, que a 

resposta é proveniente de Urseio, e não de Juliano, pela utilização da expressão “respondit”. Terceiro, que esse 

fragmento provavelmente foi originado da função dos juristas de responder a demandas privadas. Por fim, que 

se torna claro que Urseio, bem como uma concepção romana uniforme, de que os contratos poderiam ter uma 

condição verdadeira, um dispositivo que deixe todo o acordo dependente de evento futuro e incerto.  
194 P. MEYLAN, Fr. Vat. 16 et la question des risques dans le contrat de vente, in  IURA 1 (1950), p. 254.  
195 Paul. 33 ad Ed., D. 18, 6, 8 pr. 
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Ademais, determina que se a condição somente se satisfizer após a morte de 

qualquer das partes, ou mesmo de ambas, ainda assim os herdeiros estarão obrigados. 

Obrigados estarão como se a compra e venda tivesse sido perfeita antes do falecimento. 

Também, se a coisa for entregue ao comprador pendente condição para o aperfeiçoamento 

da compra e venda, então este não poderá usucapir a coisa vendida. No mesmo sentido, os 

frutos são do vendedor, devendo o comprador devolvê-los.  

Quanto ao periculum, extinguem-se as estipulações e outras limitações condicionais 

se, pendente a condição, perecer a coisa. Por outro lado, Paulo conclui que se a coisa se 

deteriorar, mas continuar existindo, então se pode afirmar que o dano (prejuízo) é do 

comprador.  

Explicando essa situação, P. MEYLAN afirma que o contrato de venda condicional 

somente se forma efetivamente no momento em que ocorrer o evento. Consequentemente, 

caso a coisa seja inexistente nesse momento, as obrigações não nascem196. Também B. FRIER 

registra que, se incluída em contrato de compra e venda, é necessário que a coisa ainda exista 

ao tempo da satisfação da condição, para que o negócio seja concluído197. Em direção inversa 

C. L. GUILLAMÓN: segundo este, na época clássica, a venda existia desde o momento em que 

as partes decidissem pelo contrato198.  

                                                 
196 P. MEYLAN, Fr. Vat. 16 et la question des risques dans le contrat de vente, in IURA 1 (1950), p. 260. Afirma-

o, citando os fragmentos Paul.  33 ad Ed., D. 18, 6, 8 pr.; Marcell. 20 Dig., D. 18, 1, 61;; Ulp. 7 Disp., D. 46, 

2, 14 pr.; Pomp. 24 ad Sab., D. 45, 1, 31 e Pomp. 26 ad Sab., D. 46, 4, 12, bem como Gai. 3.179.  
197 B. FRIER, Roman law ob. cit. (nota 11), p. 262. Cita esse autor dois fragmentos para fundamentar sua tese: 

I) Paul. 5 ad Plaucio, D. 18, 1, 57 pr. em que é formalizado um contrato de compra, mas tanto o comprador 

quanto o vendedor desconheciam o fato de que a casa fora queimada antes da contratação; II) Pap. 10 Quaest., 

D. 18, 1, 58, em que ambas as partes desconheciam que as árvores da fazenda – razão da aquisição no primeiro 

momento – pereceram, antes da contratação, seja em decorrência do vento, de fogo ou qualquer outro motivo. 

B. FRIER entende que em ambos os fragmentos o negócio seria nulo por falta de existência da coisa vendida. 
198 C. L. GUILLAMÓN, Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 206-207. Entretanto, o aperfeiçoamento do negócio 

dependia do consentimento quanto ao preço, à coisa, aos pactos adjetos etc. Assim, apesar de existente o 

contrato, seus efeitos restariam postergados até o momento de sua perfeição.  

Baseia-se esse autor no fragmento Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 1, no qual existiria um paralelismo 

entre as formas “si placuissent” e “emptio contracta”, bem como entre “si displicuissent” e “emptio futura”. 

No primeiro paralelo, ter-se-á uma condição suspensiva dependente da declaração de agrado do comprador. 

Somente surtirá efeito o negócio após essa declaração positiva. Ainda assim, já seria existente, como se deduz 

da noção de “compra contratada”.  

Por outro lado, havendo “si displicuissent”, tratar-se-ia de condição resolutiva pendente condicione, 

em que a compra ainda não se realizara, e em que inexistem efeitos além da expectativa (spes debitum iri). 

Respectivamente, haveria direito a cobrar o preço naquela e a merces nesta. 

Por outro lado, a segunda forma elaborada pelo autor seria resolutiva. Assim, esta é que está suspensa 

até a ocorrência do evento. O contrato que traz essa forma da condição, pelo contrário, é puro e válido até que 

seja resolvido (por exemplo, Inst. 3, 23, 4). Enganou-se, portanto, quando afirmou tratar-se de emptio futura, 

porque a resolução é que está pendente condicione. 

Sobre a noção de contratação e aperfeiçoamento da compra e venda, E. C. SILVEIRA MARCHI (Da 

compra-e-venda ob. cit. (nota 78), p. 96-97) afirma que é possível entender que a contagem, pesagem ou 

medição da coisa comprada não é condição, mas antes obrigação das partes. Dessa forma, não a satisfazendo 

(essa obrigação), estaria o comprador incorrendo em mora e tornando-se detentor do risco da coisa. 
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Portanto, a fixação do dia em que o contrato é concluído é de suma importância 

para contratos de compra e venda condicionados. Mas também o é a data da ocorrência do 

fato199. 

Entretanto, havia exceções a essa regra. Apontando os fragmentos Ulp. 77 ad Ed., 

D. 50, 17, 161 e Iul. 55 Dig., D. 35, 24, 1, J. A. C. THOMAS explica que, caso o indivíduo 

que tenha interesse que a condição não seja implementada vier a agir contra a ocorrência do 

evento, então a condição será tida como implementada. Cita como exemplo o fragmento 

Ulp. 11 ad Ed., D. 18, 1, 50200. 

Nessa passagem, Labeão apresenta o seguinte caso: uma pessoa “A” vende à pessoa 

“B” uma biblioteca com a condição de que os administradores de uma região vendessem à 

mesma pessoa “B” um espaço para colocá-la. Cabendo a “B” procurar o imóvel para comprar 

naquela região, não providencia a satisfação da condição, i.e., não diligencia para que os 

administradores vendam o imóvel. Assim, porque “B” não cumpriu ou se esforçou para 

cumprir a condição perante a pessoa “A”, esta pode exercer a actio praescriptis verbis,  

Ulpiano, por sua vez, entende cabível a ação de venda (actio ex venditio), posto que 

é possível observar uma situação paralela à da satisfação da condição quando o comprador 

não implementa sua parte.  

J. A. C. THOMAS (idem, ibidem) questiona diversos destes pontos: por exemplo, a 

possibilidade de o comprador, no caso da biblioteca, ter tentado sem sucesso comprar o 

imóvel em Cápua, se ainda assim teria o vendedor direito a aplicar a regra da satisfação 

fictícia; alternativamente, sendo a condição da aquisição do imóvel em Cápua em favor do 

                                                 
Inversamente, há doutrina no sentido da inexistência do contrato antes de seu aperfeiçoamento, ou seja, 

enquanto não houver a satisfação da condição. Nesse sentido, não produziria efeito algum. Para ele, não se 

trata de saber quando o emptor assume o risco, mas antes de saber quando o contrato se perfaz. 
199 P. MEYLAN, Fr. Vat. 16 et la question des risques dans le contrat de vente, in  IURA 1 (1950), p. 260. 
200 J. A. C. THOMAS (Fictitious ob. cit. (nota 190), p. 120-123).  

Enfim, com base nesses fragmentos, bem como Iul. 3 ad Urseium Ferocem, D. 18, 1, 41 pr., ele 

discorre sobre a teoria da “regra da satisfação fictícia”, desenvolvida por DAUBE. Essa teoria não é essencial 

para este trabalho, por isso se resumem os argumentos.  

Primeiro, afirma que a regra geral das condições – de que o efeito da condição só existe após a 

ocorrência do evento – não pode beneficiar o indivíduo que age inadequadamente. No caso dos contratos de 

boa-fé, como de compra e venda, a regra da “satisfação fictícia” só pode ser aplicada contra aquele que preveniu 

a genuína realização da condição.  

Nesse sentido, no caso apresentado por Juliano, não há que se aplicar essa regra excepcional porque 

quem age inadequadamente é o vendedor, ao não liberar o imóvel, mas o interesse do comprador não é 

meramente a compra do imóvel, mas sim a compra do imóvel livre. No sentido contrário, em Ulp. 11 ad Ed., 

D. 18, 1, 50, tanto faz para o vendedor da biblioteca se o comprador tem efetivamente onde colocar a biblioteca 

ou não. Esse problema é do adquirente, que é a mesma pessoa que agiu – no caso se omitiu quando deveria ter 

agido comissivamente – contra a satisfação da condição. 

J. A. C. THOMAS afirma, ademais, não haver dúvidas de que houve alguma alteração entre a redação 

original de Ulpiano e aquela que ficou consolidada na compilação. 
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vendedor, se o próprio comprador poderia aplicar a regra para forçar a alienação da coleção. 

Enfim, conclui não serem satisfatórias as bases da distinção entre esses dois fragmentos201. 

Também A. BURDESE
202

 utiliza o fragmento Ulp. 11 ad Ed., D. 18, 1, 50 como 

exemplo de adimplemento fictício da condição. Define, ademais, que o exercício da ação 

prescinde do exercício da própria prestação, pelo acionante. Já M. SARGENTI afirma tratar-

se de conduta desleal de um dos contratantes203. 

Também Juliano estabelece regra neste sentido (Iul. 55 Dig., D. 35, 1, 24), de que 

se alguém age para que a condição não seja realizada, então deve-se tomá-la como se 

implementada. Tamanha a importância dessa regra, que foi insculpida ainda no Título “De 

Diversis Regulis Antiquis” (D. 50, 17), em lição de Ulpiano (77 ad Ed., D. 50, 17, 161). 

 

4.1. CONDIÇÃO SUSPENSIVA E CONDIÇÃO RESOLUTIVA 

 

Denomina-se condição suspensiva aquela na qual o negócio somente passa a ter 

efeitos após a ocorrência do evento. Essa forma era tida como a condição por excelência, 

referindo-se a ela quando nas fontes se lê a expressão “sub condicione”204.  

Nessa forma, o devedor somente se tornava obrigado a realizar a prestação caso a 

condição se realizasse. Assim, era incerto se a obrigação chegaria a acontecer. Já apontamos 

acima que o evento não poderia ser pretérito – ou mesmo presente – sob pena de inexistência 

de suspensão dos efeitos. Noutras palavras, se o evento condicionante for presente ou 

                                                 
201 J. A. C. THOMAS Fictitious ob. cit. (nota 190), p. 120-123. Pede-se vênia para transcrever excerto de outra 

obra de J.A.C. THOMAS: Provisions ob. cit. (nota 19), p. 570, sobre o mesmo fragmento Ulp. 11 ad Ed., D. 18, 

1, 50: 

“This would, of course, suggest a term in the contract – you sell me your library and further require 

me to get a space for it from the Capua council: when I do not apply, this is a breach of undertaking 

for which Labeo, in the general Proculian manner, would give only an actio in factum but for which 

Ulpian, much later when the Sabinian attitude has prevailed, will give an action ex vendito.” 
202 A. BURDESE, Sul riconoscimento ob. cit. (nota 118), p. 21. 
203 M. SARGENTI, Labeon ob. cit. (nota 6), p. 66. Explica também que o princípio de ter a condição como 

realizada somente aparece gradualmente, não sendo aplicada efetivamente à compra e venda antes da segunda 

metade do século II d.C.  

Ainda sobre esse fragmento, relembra que ele é extraído do livro 11 de comentários ao edito da autoria 

de Ulpiano, o mesmo do qual provém D. 4, 3, 9, 3 e outros que tratam do dolo malo. Nesse sentido, entende 

que Labeão dificilmente falaria de praescriptis verbis nesse caso.  

Enfim, descrevendo o caso, afirma que, depois de se ver comprometido a adquirir uma biblioteca sob 

condição de que conseguisse comprar um local no qual colocá-la, agia de modo a não verificar a condição. 

Explica que, para Labeão, bem como para outros juristas posteriores, não era possível recorrer à ação de compra 

ou de venda, em casos como esse, contra a parte que tornava impossível o aperfeiçoamento do contrato. 
204 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 717. Com base em Ulpiani Epitome 2, 4, o autor afirma 

ainda – na mesma página, à nota de rodapé nº 9 – que a condição suspensiva, historicamente mais antiga, pode 

ser encontrada já na Lei das XII Tábuas. 
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pretérito, a condição suspensiva se realizará concomitantemente à celebração do negócio, 

inexistindo, portanto, condição.  

Celebrado o negócio, as partes ficam num estado de incerteza enquanto não 

sobrevier a condição. Se esta realizar-se, o negócio é perfeito e a obrigação devida. Se falhar, 

então as partes encontrar-se-ão em condição similar à de não ter sido realizado negócio 

algum205. 

Para J. A. C. Thomas, a condição em Roma era sempre a suspensiva (“condition 

precedent”). Explica que até a ocorrência do evento – seja ou não dependente da vontade 

dos envolvidos –, não surgiam direitos nem responsabilidades contratuais entre as partes206. 

No período de interregno, entretanto, os jurisconsultos não eram claros. Paulo 

afirma “Quod pendent, non est pro eo, quasi sit”207, isto é, aquilo que está pendente, ainda 

não é. Dessa forma, enquanto a condição suspensiva não tivesse se realizado, a prestação 

não poderia ser exigida. No mesmo sentido, o alienante ainda se mantinha proprietário da 

coisa208. 

Por outro lado, não há que se duvidar que o negócio fosse existente. As partes já 

tinham acordado quanto à obrigação, havendo certamente um vínculo entre elas. Tinham 

expectativa – relativamente segura – do direito, sendo denominados credores 

condicionais209.  

A condição resolutiva, por outro lado, finda o negócio já eficaz quando observado 

o fato condicionante. Esta noção de que uma obrigação surgisse e, posteriormente, deixasse 

                                                 
205 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 723. 
206 J. A. C. THOMAS, Fictitious ob. cit. (nota 190), p. 119-120. Esse autor diferencia, no direito moderno, as 

condições suspensiva e resolutiva pela noção de serem precedentes (“precedent”) ou subsequentes 

(“subsequente”). Essa forma de observar as condições modernamente parece bastante interessante: na condição 

suspensiva, o evento precede o aperfeiçoamento do ato ou do negócio jurídico. Já na condição resolutiva, o 

evento condicionante é posterior ao início dos efeitos jurídicos.  

 Quanto à falta de efeitos do negócio suspensivamente condicionado, esta é a explicação para a falta 

de ação contratual para o comprador em Iul. 3 ad Urseium Ferocem, D. 18, 1, 41 pr. 
207 Paul. 2 ad Plauc., D. 50, 17, 169, 1; 
208 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 724. 
209 Ulp. 62 ad ed., D. 50, 16, 54. Sobre isso, R. ZIMMERMANN (The law ob. cit. (nota 20), p. 725) aponta ainda 

que os herdeiros das partes, quando da situação, encontrar-se-iam na mesma situação de pendência. Também, 

o proprietário passaria a ter diversas limitações: por exemplo, se escravo, então já não poderia manumiti-lo 

(Gai. 1 Manum., D. 40, 9, 29, 1; Jav. 2 ad Cass., D. 33, 5, 14) enquanto pendente a condição; tampouco, se um 

pedaço de terra, poderia criar servidão nem tornar religioso (Pomp. 5 epist., D. 35, 1, 105) o espaço, nem 

mesmo enterrando ali alguém (Paul. 64 ad ed., D. 11, 7, 34).  



48 

 

de existir era estranha aos juristas arcaicos, devido ao seu pensamento formalista210. No 

período clássico, entretanto, a noção já existia, ainda que não se lhe desse nome211.  

Alguns exemplos podem ser encontrados no Digesto, como “constat non esse sub 

condicione distractam, sed resolvi emptionem sub condicione”212 ou “magis est, ut sub 

condicione resolvi emptio, quam sub condicione contrahi videatur”213. Observa-se ainda, em 

ambas as passagens, o claro afastamento da forma suspensiva.  

A condição resolutiva no sistema romano era, na verdade, uma construção 

interessante. Usualmente, tratava-se de um negócio puro e perfeito, ao qual se acrescentava 

um pacto ou estipulação. Por meio deste, determinava-se que o negócio principal poderia ser 

resolvido caso se observasse um evento condicionante214. Assim, esclarecedora a frase de 

Ulpiano: “pura emptio est, sed sub condicione resolvitur”215. 

Por outro lado, há larga discussão se essa construção representa um negócio 

condicional, ou se seriam dois negócios jurídicos216. Tal afirmação gera consequências 

divergentes, mas pode-se afirmar que o resultado geralmente será o mesmo.  

                                                 
210 B. B. QUEIROZ DE MORAES (Pacto ob. cit. (nota 28), p. 78) entende que ainda no período clássico havia 

muita resistência à noção de que a relação jurídica surgisse por prazo limitado, sendo impossível falar em 

propriedade resolúvel ainda nessa fase. Por outro lado, afirma páginas abaixo que o termo condicio, já no 

período clássico, poderia correntemente – mas não em sentido técnico –, significar condição resolutiva.  

 No mesmo sentido, E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 610. Acredita-se que ao negócio feito 

sob condição resolutiva era, na verdade, adicionado um pacto resolutivo suspensivamente condicionado. Dessa 

forma, o negócio principal era existente e válido, com um pacto suspensivo (este sempre foi aceito). Sobrevindo 

a situação “resolutiva”, como no caso do desagrado do comprador, aí sim o pacto suspensivo passava a surtir 

efeitos, dando à parte o direito de desistir da compra. 

Por outro lado, E. DIAZ admite, à mesma página, nota de rodapé nº 55, que alguns doutrinadores 

discordam dessa teoria, entendendo que os juristas clássicos teriam sim conhecido a condição resolutiva. 
211 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 717-718. Em verdade, é possível notar que os juristas 

“percebiam” as duas formas diversas, ainda que reconhecessem, propriamente dita, apenas a condição 

suspensiva. No lugar da condição resolutiva, adicionavam um pacto suspensivamente condicionado que 

garantia o direito a resolver o negócio puro. Esse ponto será melhor destrinchado abaixo. 
212 Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 1, 3. Nesse fragmento pode-se observar, ainda, o claro afastamento da forma 

suspensiva e a definição de uma resolução do contrato. Registra-se que o fragmento não deixa dúvidas acerca 

da possibilidade de que o pacto fosse elaborado resolutivamente. Ou melhor, que o negócio fosse resolvido sub 

condicionem. Esse ponto será melhor analisado abaixo. 
213 Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 3, 1.  
214 Nesse sentido, J. A. C. (Fictitious ob. cit. (nota 190), p. 120), para quem o dispositivo que permitia a 

resolução do contrato em situações específicas era tratado como uma cláusula em contrato simples, prevendo 

a rescisão quando da ocorrência do evento indicado. A. D’ORS (Una ob. cit. (nota 33), p. 595) também descreve 

a condição resolutiva como um pacto resolutivo suspensivamente condicionado. Em sentido similar, C. A. 

CANNATA (Atto e rapporto ob. cit. (nota 15), p. 377-378) explica que esse pacto previa um mecanismo 

resolutivo não condicionado, que funcionaria de certo modo e apenas eventualmente. 
215 Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 2, 2pr. No mesmo sentido também R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 

731-732. 
216 B. B. QUEIROZ DE MORAES, Pacto ob. cit. (nota 28), p. 78. Os dois negócios jurídicos seriam: i) a compra e 

venda pura, i.e., não condicional; ii) o pacto de resolução do contrato, este condicional e dependente da melhor 

oferta no caso da in diem addictio, ou de não ser agradado no pactum displicentiae. Para fundamentar essa 

discussão, aponta o fragmento Paul. 54 ad ed., D. 41, 4, 2, 4, que afirma na sua parte final: “alii et hanc sub 

condicione esse contractam, ille non contrahi, sed resolvi dicebat, quae sententia vera est”, (traduzindo em 
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Contratado o negócio com condição resolutiva, esta (a condição) não surtia efeito 

algum enquanto não se observasse o evento condicionante. Em outras palavras, o negócio 

era válido e puro, surtindo todos os efeitos como se não houvesse condição alguma. Assim, 

na compra e venda, se fazia necessária a traditio, bem como o direito do adquirente de 

usucapir a coisa comprada.  

Uma vez observada a condição, o negócio se resolvia, devendo as prestações ser 

restituídas. Portanto, já tendo sido pago o preço e entregue a coisa, ambos deveriam ser 

devolvidos217.  

C. L. GUILLAMÓN explica que, uma vez resolvido o negócio jurídico, o comprador 

deverá entregar a coisa ao vendedor no estado em que estava no momento da contratação e 

da primeira entrega. Assim, responderá pela deterioração, se tiver contribuído com dolo ou 

culpa. Ademais, deve ressarcir o alienante também dos frutos eventualmente percebidos 

durante o seu período de posse da coisa218. 

Há discussão doutrinária quanto aos efeitos efetivos da condição. Uma parcela da 

doutrina entende que a devolução da coisa não era automática, posto que a propriedade não 

poderia ser temporária. Por outro lado, observam-se fragmentos que determinam que o 

vendedor teria direito a propor ação reivindicatória contra quem quer que a detivesse219 

mesmo que a título de penhor220. 

 

 

 

                                                 
seguida para:) “para outros <juristas>, que também era contratada sob condição; <e ele> dizia que ela não era 

celebrada <sob condição>, mas, sim, que se desfazia <sob condição>; e essa opinião é a correta.”  
217 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 733. 
218 C. L GUILLAMÓN, Las transaciones ob. cit. (nota 32). Apontando os fragmentos Pomp. 9 ad Sab., D. 18, 1, 

6, 1; Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 2, 4 pr.; Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 2, 4, 4; e Paul. 5 ad Sab., D. 18, 2, 14, 1 como 

referências para os negócios sob condição resolutiva e com efeitos retroativos. 
219 Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 2, 4, 3; 
220 Tratando da in diem addictio, J. A. C. THOMAS (Provisions ob. cit. (nota 19), p. 565 e 569-570) afirma que 

Sabino teria desenvolvido esse instituto de forma a ter efeitos suspensivos, mas que Juliano e seus seguidores 

passaram a tratar o contrato como imediatamente efetivo, mas com o pacto resolutivo suspensivamente 

condicionado de que o negócio seria desfeito caso oferta melhor aparecesse. É de se imaginar que o pactum 

displicentiae tenha se desenvolvido na mesma ordem cronológica. 

Observa-se, entretanto, que o fragmento Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 2, 4pr. determina que, conforme lição 

de Juliano, em caso de condição resolutiva, o comprador pode colher os frutos e usucapir. Por outro lado, 

segundo Pompônio, se suspensiva, ambas as ações estão impedidas. Interessante que, apesar do posicionamento 

estático desses dois jurisconsultos (Juliano e Pompônio), Ulpiano aceita ambas as formações – suspensiva e 

resolutiva.  

Aponta ainda como fundamentação dessa posição ambivalente de Ulpiano e de outros jurisconsultos, 

como Alfeno, os fragmentos D. 19, 5, 20pr. e D. 9, 2, 52, 3, respectivamente. 
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4.3.1. O PACTUM DISPLICENTIAE: SUSPENSIVO OU RESOLUTIVO 

 

Tendo estabelecido as premissas do que é a condição suspensiva e resolutiva, passa-

se à análise do pactum displicentiae221. 

Para C. A. CANNATA, a jurisprudência romana construía o pactum displicentiae 

como venda pura, ao qual se acrescentava um pacto de resolução, que estabelecia um 

mecanismo resolutivo não condicionado. Esse pacto era exercido apenas eventualmente, e 

em certo modo. Entretanto, não se trata de construção exclusiva, sendo possível identificar 

casos em que a venda fosse suspensivamente condicionada222. 

Sobre esse ponto, interessantíssimo incluir fragmento da autoria de Ulpiano: 

 

Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 1, 3 - Si res ita 

distracta sit, ut si displicuisset inempta esset, 

constat non esse sub condicione distractam, 

sed resolvi emptionem sub condicione. 

Ulpiano, no livro 28 de Comentário a 

Sabino – Se a coisa foi assim distratada, 

tal que se desagradar seja inepto, consta 

que não se distrata sub condição, sim que 

resolvi a compra sub condição. 

 

Ulpiano explica nesse fragmento que, em caso de pactum displicentiae (“ut si 

displicuisset inempta esset”), não é o distrato que é incondicional, mas, sim, a resolução da 

compra que é feita sob condição suspensiva223. 

Bastante curiosa a construção desse fragmento. Primeiro, pela utilização e 

contraposição dos vocábulos “distractio” e “resolvo”224, percebe-se que o jurisconsulto está 

falando, efetivamente, de um negócio realizado. Não apenas o contrato existiu, como ele não 

é distratado, e sim quebrado, desfeito.  

                                                 
221 E. DIAZ (Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 645) relembra que no caso do pactum displicentiae, a condição 

é a declaração do desagrado do comprador pela coisa.  
222 C. A. CANNATA, Atto giuridico ob. cit. (nota 13), p. 377-378.  
223 Outro fragmento de grande importância, ainda que mais direto, é apresentado por Ulpiano nos seus livros 

de comentário a Sabino. Tamanha a importância desse excerto que os compiladores o colocaram no início do 

título “De contrahenda emptione et de pactis inter emptorem et venditorem compositis et quae res venire non 

possunt.” (D. 18, 1). Assim, esse fragmento serve, inclusive, como indício de que o pactum displicentiae não 

era incomum. 
224 E. FARIAS, Dicionário ob. cit. (nota 80), voc. “resolvo”: em sentido próprio, 1) Desligar, separar, desamarrar; 

2) abrir. Em sentido figurado, 3) resolver, explicar, esclarecer; 4) dissolver, desfazer, dissipar; 5) estender, 

relaxar, soltar; 6) quebrar, romper, violar, anular; 7) pagar, compensar. 

Desses sentidos, o que melhor parece se adequar é o 4º, mas também o 6º tem proximidade, posto que 

se coaduna com a noção de “distractio”, cf. o mesmo dicionário, seria 1) divisão, separação; 2) desacordo, 

discórdia.  



51 

 

A. D’ORS fundamenta nesse fragmento a sua afirmação de que o Direito Romano 

não favorece a condição resolutiva225. Para J. A. C. THOMAS, por outro lado, o fragmento 

demonstra que Ulpiano não tem dúvidas quanto à possibilidade de resolução do negócio226.  

Registra-se que, ao tratar dos “chamados” pactum displicentiae, W. FLUME inicia 

seu trabalho apontando esse fragmento – afirma que “soa como uma fanfarra”227, para em 

seguida passar para Paul. 54 ad Ed., D. 41, 4, 2, 5, identificando-o com a mesma natureza. 

Também C. A. CANNATA utiliza o fragmento, em conjunto com Paul. 54 ad Ed., D. 41, 4, 2, 

5, como exemplo de pactum displicentiae228. 

 

Paul. 54 ad Ed., D. 41, 4, 2, 5 – Sed et illa 

emtio pura est, ubi convenit, ut, si 

displicuerit intra diem certum, inemta sit. 

Paulo, livro 54 de Comentários ao Edito – E 

também é pura aquela venda, em que se 

convencionou, tal que, se desagradara 

dentro de certo dia, seja inepta.  

 

Também esse fragmento é de grande utilidade para o tópico ora analisado. Primeiro, 

não parece haver dúvidas de que se trata de pactum displicentiae229, especialmente pela 

utilização do vocábulo “displicuerit”. Segundo, porque apresenta a condição sob sua forma 

“resolutiva”, i.e., há uma compra e venda pura, que será tida por não realizada caso o 

comprador fique insatisfeito com a merx. 

E. DIAZ, por exemplo, fundamenta-se nesse fragmento de Paulo para questionar o 

caráter resolutivo de Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 1, 3. Chega à conclusão de que deve ter havido 

– pelo menos – dúvida no período clássico. Entende, ademais, que ambos os fragmentos se 

complementam: Paulo não fala em resolução nem em condicio, mas, sim, em compra e venda 

pura tida por não realizada230. 

                                                 
225 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 595. Não há contradição, caso entenda que o jurista espanhol se 

referia ao fato de a condição displiceo não estar no contrato de compra e venda, permitindo o distrato, mas, 

sim, constituindo um pacto separado e suspensivamente constituído, que permite a quebra do contrato principal. 
226 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 570. Em contraposição, observando o uso do termo 

“magis”, entende que Ulpiano já não teria tanta certeza da aplicabilidade da condição resolutiva em lex 

commissoria, em Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 3, 1. 
227 W. FLUME, Die Aufhebungsabreden beim Kauf – lex Commissoria, in diem addictio und sogenanntes 

pactum displicentiae – und die Bedingung nach der Lehre der römischen Klassiker, in Festschrift für Max 

Kaser, Munich, 1976, p. 324. Literalmente, afirma: “Wie eine Fanfare klingt D. 18, 1, 3...”.   
228 C. A. CANNATA, Atto e rapporto ob. cit. (nota 13), p. 377, nota 171. 
229 C. A. CANNATA (idem, ibidem) utiliza esse fragmento, em conjunto com Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 1, 3, como 

exemplo de pactum displicentiae. 
230 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 611-613. 
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J. NOUGUES utiliza esse fragmento para demonstrar que os pandectistas não tiveram 

que dar um passo tão longo para identificar a condição resolutiva231. Reforça, portanto, o 

posicionamento de J. A. C. THOMAS, exposto acima. Também B. DE MORAES entende que o 

fragmento afirma que o pactum displicentiae pode ser resolvido sob condição, e não que era 

celebrado sob condição232. 

Já E. DIAZ afirma que parcela da doutrina se apoia nesse fragmento para afirmar 

que havia condição resolutiva no período clássico. Concorda que, pela leitura exclusiva do 

fragmento, tal conclusão é plausível. Entretanto, afirma não haver muitas outras fontes nesse 

sentido, de sorte que entende não ser possível generalizar tal entendimento233.  

Em contraposição, observa-se o fragmento Inst. 3, 23, 4: 

Inst. 3, 23, 4 – Emptio tam sub condicione 

quam pure contrahi potest.  Sub 

condicione veluti ‘ si Stichus intra certum 

diem tibi placuerit, erit tibi emptus aureis 

tot ’.  

Institutas de Justiniano, 3, 23, 4 – A Compra 

pode ser contraída tanto sob condição quanto 

puramente. Sob condição, por exemplo ‘se 

Stichus te agradar dentro de certo prazo, seja 

por ti comprado por tantos áureos. 

 

Se C. A. CANNATA entende que a regra geral do pactum displicentiae era a 

construção de uma venda pura, acompanhada de um pacto resolutivo, admite que não era 

                                                 
231 J. NOUGUES, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 398. 
232 B. B. QUEIROZ DE MORAES, Pacto ob. cit. (nota 28), p. 100. Contrapondo essa afirmação com outra, 

observada à p. 77 dessa mesma obra, parece que o autor mantém coerência. Na primeira menção que faz do 

fragmento, afirma que nele se utiliza “uma construção muito semelhante àquilo que hoje chamamos de 

condição resolutiva”. Na segunda menção, à p. 78, nota 483, apenas aponta que este fragmento (Ulp. 28 ad 

Sab., D. 18, 1, 3), assim como Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 3, 1, utiliza-se da noção de sub condicione resolvitur. 

Enfim, à p. 100, ressalta que não se trata de condição resolutiva, e sim, resolvido sob condição. Assim, esse 

fragmento apresentaria, efetivamente, uma situação semelhante – mas não idêntica, em nosso entendimento de 

sua exposição – da moderna condição resolutiva. 
233 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 610-611. À pág. 605, explicando a fattispecie do fragmento, 

ressalta que sua classicidade não foi questionada. De qualquer maneira, esclarece que no caso de venda com o 

acordo de que, em caso de desagrado, a coisa seja tida por não comprada, deve-se interpretar no sentido de que 

a compra foi resolvida sob condição, e não que foi comprada condicionalmente. 

 À nota 50 (p. 609), aponta essa autora que haveria uma leve divergência nas fontes quanto a essa 

característica do pactum displicentiae. Registra que, observando fragmentos que se atenham ao consentimento 

das partes, é possível identificar uma tendência a permitir tanto a forma suspensiva quanto resolutiva do 

negócio, posto que o consentimento delimita a produção dos efeitos jurídicos. Por outro lado, focando apenas 

nas fontes que tratam expressamente do pacto comentado, há uma primazia da condição resolutiva. Nesse 

sentido, entende a autora tratar-se de negócio feito sob essa forma de condição. 

 À nota 52, a autora continua a sua fundamentação, relembrando que os compiladores iniciaram o 

fragmento Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 3, 1. Neste, o jurisconsulto utiliza-se da locução “magis est” para afirmar 

que se tratava de negócio resolutivo, dando a entender que se questionou o caráter suspensivo. Na in diem 

addictio, o mesmo Ulpiano utiliza-se de “quaestionis est”, apontando a verdadeira dúvida. Não parece duvidar, 

o jurista romano, quanto à natureza da condição no pactum displicentiae; pelo contrário, utiliza-se da forma 

“constat”. Se Ulpiano afirma com tanta certeza, em D. 18, 1, 3, que o pactum displicentiae é resolutivo, também 

é possível encontrar outros jurisconsultos romanos, do período clássico, que discordam. 
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exclusiva. Citando Inst. 3, 23, 4, observa a possibilidade de o pacto aderir à compra e venda 

suspendendo o contrato principal234.  

Ainda com base nesse fragmento, B. DE MORAES entende que os jurisconsultos 

romanos já identificavam distinção entre esse pacto na forma de uma emptio pura e de uma 

venda condicionada235. 

Já A. D’ORS adota expressamente o posicionamento de que o pactum displicentiae 

seria resolutivo (na forma como os romanos desenvolveram a condição resolutiva). Para o 

autor, quando nesse fragmento afirma-se que a venda pode ser pura ou contraída sob 

condição, não apresenta duas formas de configuração do pactum displicentiae. Pelo 

contrário, apresenta este pacto (puro e resolutivo), e uma outra situação, em que a venda não 

se aperfeiçoa até que o comprador declare sua vontade236.  

Por fim, comparando o pactum displicentiae com a emptio ad gustum, J. A. C. 

THOMAS acaba por apontar aquele como sendo passível de configurar-se suspensiva ou 

resolutoriamente. Entretanto, percebe o autor uma tendência pela segunda forma237. 

Enfim, tendo estabelecido as premissas, observa-se que a declaração do comprador, 

no pactum displicentiae, é capaz de fazer com que o contrato não mais seja tido por celebrado 

(resolutivo) ou jamais chegar a se constituir (suspensivo)238. É verdade que a maioria dos 

fragmentos apontam uma condição resolutiva, a exemplo do fragmento de Ulpiano (28 ad 

Sab., D. 18, 1, 3), também se pode apontar fragmentos no sentido da condição suspensiva. 

Inclusive, as Institutas de Justiniano (I. 3, 23, 4) foram claras ao permitir tal formulação239. 

 

 

                                                 
234 C. A. CANNATA, Atto e rapporto ob. cit. (nota 13), p. 377-378.  

Tratando do negócio suspensivo em que o potencial adquirente recusa-se a concluir a compra, A. 

D’ORS (Una nota ob. cit. (nota 33), p. 602) denomina as partes, respectivamente, quasi-emptor (quase-

comprador) e quase-venditor (quase-vendedor). Prefixo “quasi” representando algo próximo, paralelo à coisa 

(como no quasi-delito). Por decorrência lógica, algo próximo significa que não se trata da própria coisa. 
235 B. B. QUEIROZ DE MORAES, Pacto ob. cit. (nota 28), p. 87, nota 548. Afirma não haver qualquer referência 

à construção do pactum discplicentiae como venda perfeita sujeita a um pacto resolutivo suspensivamente 

condicionado. Em contraposição apresenta o fragmento Paul. 54 ad Ed., D. 41, 4, 2, 4, no qual Paulo atribui a 

Juliano a construção expressa da in diem addictio nesses termos, de que com o pacto não se constituía uma 

compra e venda sob condição resolutiva, mas, sim, que o contrato se desfazia sob condição (pacto resolutório 

suspensivamente condicionado).  
236 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 597-598. 
237 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 571; 
238 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 599; 
239 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 740. Apresenta ainda o fragmento Ulp. 32 ad ed., D. 19, 5, 

20, 1, o qual aponta ambas as formulações possíveis.  
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4.2. TIPOS DE CONDIÇÃO 

 

Além da classificação em condição suspensiva e resolutiva, a condição pode ser 

classificada também com relação a outras características. Por exemplo, a condição pode ser 

casual ou potestativa.  

Conforme define R. ZIMMERMANN, casual é a condição em que o evento independe 

da vontade das partes, algo que nenhuma delas tem controle. Pode ser, e.g., a ocorrência de 

chuva, ou a eleição de uma terceira pessoa, não partícipe do negócio.  

Já a segunda espécie, esta pode ser subclassificada em simplesmente ou meramente 

potestativa. Esta (meramente potestativa), contrariamente à casual, é a condição que depende 

exclusivamente da vontade de uma das partes, e o evento condicionante é a própria vontade 

da parte, como a promessa “si volueris, dari?”. Aponta Paulo que esse tipo de condição é 

inválido240. Efetivamente, nessa condição o promitente não se encontra verdadeiramente 

obrigado241.  

Finalmente, condição simplesmente potestativa ou mista é aquela que depende da 

vontade do contratante assim como de outro elemento. “Se eu alugar minha casa, dar-te-ei 

uma mesada de 50 sestércios por mês”. Ora, o aluguel da casa dependerá da vontade do 

promitente, é verdade. Mas dependerá também das condições do mercado, da possibilidade 

do promitente residir em outra localidade etc. Ainda, é pouco provável que ele deixe de 

realizar aquele evento condicionante pela possibilidade de que isto lhe gere um ônus.  

Tratando do aperfeiçoamento fictício da condição, J. A. C. THOMAS apresenta o 

fragmento Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 1, 7 pr., a qual entende tratar-se de compra e venda 

condicional242. Neste, Ulpiano explica que a compra feita assim: “se for na forma ou razão 

que calcula o dono”, a questão é saber se ficou determinado que a condição seria o arbítrio 

do dono, de um lado, ou de homens bons (“arbítrio viri boni”), de outro.  

                                                 
240 Paul. 12 ad Sab., D. 45, 1, 46, 3. No mesmo sentido, E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 586, nota 

2; 
241 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 722. Esse autor parece seguir essa divisão. Por outro lado, 

as fontes romanas, cf. C. 6, 51, 1, 7, classificam em casual, mista e potestativa. Aquela (mista) seria equivalente 

à simplesmente potestativa, enquanto esta (potestativa) seria strictu sensu, pura ou meramente potestativa. 
242 J. A. C. THOMAS, Fictitious ob. cit. (nota 190), p. 125. Nesse fragmento apresenta-se caso curioso: há venda 

de um escravo com a condição de que formalize as contas do senhor ao arbítrio.  

Parece haver uma contradição, na doutrina do jurisconsulto, na comparação desse fragmento com 

outros, como Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr. e 1. Nestes, é a própria essência da condição a declaração de 

agrado pelo comprador. Já no fragmento Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 1, 7 pr. afirma não ser possível a condição 

potestativa, devendo necessariamente tomar o arbítrio do homem bom.  
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O próprio jurisconsulto afirma que, se a condição é o arbítrio do dono, então é nula 

a venda, igual seria se se tivesse estabelecido uma venda “si volueris”, i.e., se o vendedor 

quisesse vender. Nula porque não se pode deixar ao arbítrio do vendedor se quer ficar 

obrigado ou não. Assim, aos antigos, pareceu melhor que estivesse estabelecido pelo arbítrio 

de um bom homem. Em outras palavras, Ulpiano entende ser necessário avaliar o escravo 

sob o standard do bonus vir, não podendo depender de expectativas meramente pessoais. 

Para A. BURDESE, é possível citar ainda o fragmento Ulp. 11 ad Ed., D. 18, 1, 50 

como exemplo de venda sujeita a condição potestativa. Para ele, o caso não está sujeito a 

tutela judicial enquanto não for aceita a ocorrência da condição243. 

Não parece o pactum displicentiae tratar de condição puramente potestativa. Se é 

verdade que o agrado é um valor individual, dependente da vontade da parte adquirente, 

também dependerá das qualidades da coisa. Cita-se lição de Paulo: 

 

Paul. 2 ad ed., D. 18, 5, 6 – Si convenit, ut res 

quae venit, si intra certum tempus 

displicuisset, redderetur, ex empto actio est, 

ut Sabinus putat, aut proxima empti in factum 

datur. 

Paulo, no livro 2 de Comentários ao Edito 

– Se for convencionado, tal que a coisa é 

que vendida, se dentro de certo tempo 

desagradar, devolvas, cabe ação de 

compra, tal como Sabino entende, ou se dá 

actio in factum próxima à de compra. 

 

Nesse fragmento, explica o pacto: se a coisa desagradar, então poderá devolver (“ut 

res quae venit, si displicuisset, redderetur”)244. Assim, claro que a vontade do comprador 

                                                 
243 A. BURDESE, Recensione: Filippo Gallo, Synallagma e conventio nel contrato. Ricerca degli archetipi della 

categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di Diritto Romano, in SDHI 

59 (1993), p. 361. Registra esse autor, especificando sua análise, que a condição é mista, e não puramente 

potestativa. Entretanto, no fragmento interessa apenas a parte potestativa. Quanto à ocorrência da condição, 

parece aceitar que esta seja fictícia. 

Analisando o fragmento, efetivamente parece que A. BURDESE acerta na análise da condição como 

sendo mista: a venda será aperfeiçoada caso o comprador consiga compra antes um imóvel. Nesse sentido, há 

necessidade de convergência de dois interesses: do próprio comprador – eis a parte potestativa – e do alienante 

do imóvel – interesse fora do controle da parte. A condição somente poderia ser considerada fictamente 

realizada caso se incorresse em falta quanto à parte potestativa do evento: se o comprador optasse por não 

tentar comprar o imóvel. 
244 No mesmo sentido afirmam os demais fragmentos que tratam do pactum displicentiae, como “si tibi dedero, 

ut, si displicuissent, redderes”, do Ulp. 32 ad ed., D. 19, 5, 20pr.; “si tibi dedero ut experiaris et, si placuissent, 

emeres, si displicuissent, ut aliquid praestares”, de Ulp. 32 ad ed., D. 19, 5, 20, 1; “ut, si displicuisset, 

inemptum esset” em Ulp. 71 ad ed., D. 43, 24, 11, 13; “ubi sic res distracta est, nisi emptori displicuisset” do 

Ulp. 8 disp., D. 20, 6, 3 ou ainda “si intra certum diem tibi placuerit, erit tibi emptus” das I. 3, 23, 4. 
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terá grande relevância para o negócio. Entretanto, também terão relevância as características 

da coisa.  

Explica-se: caso o indivíduo tenha interesse em adquirir um cavalo, 

experimentando um animal com qualidades adequadas, boa índole e saudável, é provável 

que o emptor permaneça com a coisa. Assim, não depende apenas da vontade do comprador, 

mas efetivamente da satisfação que a coisa comprada lhe gere.  

É verdade que tal liberdade permite, em teoria, que o adquirente venha a agir com 

má-fé: receba a coisa para exame e, posteriormente, mesmo estando satisfeito em seu íntimo, 

opte por exercitar seu direito de não manter a coisa. Mas essa situação hipotética – e 

excepcional – não transforma a condição mista em meramente potestativa245. Antes permite 

que o vendedor persiga-o judicialmente para apontar a sua deslealdade246, e requeira 

indenização, porque o contratante não desejava o negócio em si.  

Por outro lado, o pactum displicentiae se diferencia de outros pactos adjetos à 

compra e venda – como a in diem addictio ou a lex commissoria – por diversos motivos, 

como visto acima. Entretanto, o ponto de divergência mais importante e caráter único desse 

instituto é que a condição “confunde-se” com o consentimento do comprador. Aqui, o evento 

que define a existência e perpetuação do negócio é a própria aceitação pelo emptor da merx. 

Em outras palavras, o contrato é firmado quando há acordo quanto à coisa e ao seu 

preço, como qualquer outra compra e venda. Nesse pacto, é dado ao potencial comprador 

um prazo para que este avalie a mercadoria, declarando posteriormente estar ou não 

satisfeito. Portanto, plausível a afirmação que o consentimento é postergado a um momento 

posterior.  

Essa declaração é, em si, a condição de existência do negócio. Examinando a coisa, 

e percebendo que não está ao seu agrado, o comprador declarará seu sentimento, liberando-

se do contrato. Se é possível diferenciar essa declaração como positiva ou negativa, nem por 

isso tratam-se de contratos diversos247. 

 

 

                                                 
245 R. ZIMMERMANN (The law ob. cit. (nota 20), p. 739, nota 137) entende em sentido contrário. Para esse autor, 

“The pactum displicentiae thus constituted a potestative condition.” Como forma de comparação, afirma que 

a in diem addictio e a lex commissoria são condições mistas.  
246 Esse tópico será revisitado na exegese do fragmento Ulp. 32 ad ed., D. 19, 5, 20pr. 
247 Em sentido contrário, J. C. MOREIRA ALVEZ (Direito ob. cit. (nota 39), p. 526) considera a existência de 

dois negócios diversos, conforme o pacto afirme “pactum ut, si displicuerit, inempta est” ou “si intra certum 

diem placuerit, emptus sit”. 
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5. DA RESPONSABILIDADE PELA COISA VENDIDA 

 

Um dos temas recorrentes no estudo da Compra e Venda é a definição de quem 

responde pela coisa no intervalo entre a conclusão do negócio e a efetiva transferência da 

propriedade. Este dilema se torna mais interessante nos casos em que o negócio envolve 

condição – especialmente a suspensiva248. No pactum displentiae, o fato de que o comprador 

já tem a posse – para realizar o exame – traz relevos sobremaneira peculiares249. 

Pois bem. Como regra genérica pode ser afirmado que res perit domino (a coisa se 

perde para o dono)250. Se este detém a posse, fica ainda mais evidente tal afirmação. Somente 

poderá perseguir outrem para que lhe restitua o valor da coisa, indenizando o prejuízo, caso 

possa demonstrar que aquele indivíduo deu causa ao evento, seja por dolo ou por culpa. 

Naturalmente, havendo uma destas circunstâncias, é justo que aquele que causou o prejuízo 

é quem o suporte. 

                                                 
248 Levando em consideração a atribuição do periculum, P. MEYLAN (Fr. Vat. 16 et la question des risques 

dans le contrat de vente, in IURA 1 (1950), p. 260-261) entende ser possível opor o dia da conclusão do negócio 

e o dia da ocorrência do evento, o que, como visto anteriormente, torna perfeito o negócio.  

O faz considerando também, em paralelo, a oposição entre o dia da conclusão do negócio e o dia do 

pagamento do preço. Conclui que – ao menos quanto ao vinho –, nos casos de venda pura, o risco de perda 

total da coisa vendida também não passa comprador, em caso de termo para o pagamento, enquanto não vencer 

este prazo. Já nos casos de venda sem demonstração do objeto, o risco é mantido com o vendedor até o dia da 

individualização da coisa. 

Esta segunda parte já não teria aplicabilidade no pactum displicentiae, posto que neste tipo de 

condição a coisa já está individualizada (tanto que está sendo experimentada pelo interessado em adquirir). 

Nem mesmo em Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 2 – cuja identificação com o pactum displicentiae é bastante 

discutível – parece tratar de coisa fungível. 
249 Por exemplo, definir as consequências e possibilidade de resolução do negócio, em caso de emptio pura; 

em caso de emptio futura, definir a situação situação jurídica do experimentador, haja vista que o comprador 

já detém a coisa, sem ser dono. 
250 M. MARRONE, Istituzioni ob. cit. (nota 37), p. 426. No mesmo sentido, R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. 

(nota 20), p. 281. 

Conforme leciona J. WOLF (Per una storia ob. cit. (nota 7), p. 37-38), a regra res perit dominus era 

integrada ou mitigada pela mais específica periculum est emptori. Fundamenta-se em Paul. 33 ad Ed., D. 18, 

6, 8 pr. e Inst. 3, 23, 3. 

Pois bem, Paul. 33 ad Ed., D. 18, 6, 8 pr. afirma ser necessário determinar quando a compra e venda 

está perfeita, de tal sorte que a partir de então o periculum diz respeito ao comprador. Já Inst. 3, 23, 3 afirma 

que o periculum da coisa vendida é atribuído ao comprador desde o momento em que o contrato é firmado, 

mesmo que a coisa ainda não tenha sido transferida. 

Neste embalo, anota-se que, conforme I. DE FALCO (Letture: Riccardo Cardilli, L’obbligazione di 

“praestare” e la responsabilità contrattuale in dirrito romano (II sec. a.C. – II sec. d.C.), Giuffrè ed., Milano, 

1995, in Labeo 45 (1999), p. 472), a traditio não é forma idônea de transferir o dominium da res mancipi. Neste 

sentido entende que a regra do periculum est emptoris sofre um ataque.  

Esta afirmação vem no contexto de análise do inadimplemento e da figura do praestare, observando, 

de nesta passagem, o caso apresentado em Paul. 3 Alf. Epit., D. 18, 6, 12. Este fragmento trata de leitos 

comprados e deixados na rua, que são destruídos pelo Edil. Enfim, entende Paulo que, se já houve a tradição 

ou a disponibilização de sorte que o comprador está em mora de retirá-los, o prejuízo é seu (comprador). 

Observando a fattispecie, esta autora questiona, especificamente, qual seria a regra caso a coisa comprada fosse 

res mancipi. 
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Estando a coisa em posse alheia, a configuração é similar: perdendo-se ou 

deteriorando-se a coisa sem culpa ou dolo de ninguém, ainda é o dono quem deve arcar com 

o prejuízo. É o caso da locação251, do comodato etc252. Outra situação é aquela em que outra 

pessoa, especialmente o possuidor da coisa, agiu com dolo ou culpa.  

Analisando a noção de culpa, G. MACCORMACK percebe que algumas vezes sua 

definição é aduzida com base no contraste entre a culpa e o dolus, ou por culpa ou pela 

negligencia. Entretanto – e este é o ponto que parece mais interessante –, um indivíduo pode 

responder pelo risco da perda da coisa (periculum) apenas nos casos de culpa, ou 

independentemente desta253.  

Continua o autor afirmando que a relação entre a culpa e o periculum pode ser 

complicada pela amplitude de sentidos atribuídos ao periculum. A confusão nasce, explica, 

quando o termo periculum é utilizado para atribuir a alguém o ônus do prejuízo em 

decorrência de algum critério de responsabilidade, caso em que será quase sinônimo de 

culpa. Assim, a utilização da noção de periculum nos textos pode significar simplesmente 

que todos e qualquer prejuízo que incorre sobre aquela coisa deverá ser suportada por aquele 

indivíduo, ou que ele arcará com o ônus apenas em circunstâncias nas quais tenha agido com 

falta254. 

Enfim, conclui que o termo periculum pode representar seis sentidos diversos255:  

1º) casos em que a responsabilidade excede o dolus e a culpa, alcançando a força maior 

(Paul. 5 ad Epit. Dig. Alf. Varus., D. 13, 7, 30);  

                                                 
251 Aponta-se que, nestes casos, não apenas o locador perde a coisa, como deixa de ter direito a receber o 

pagamento da locação (merces), e o dever de devolver aquelas parcelas referentes ao período futuro, se já pago. 

Se tiver culpa, então deverá ainda indenizar o locatário. Por sua vez, o locatário responde por dolo, culpa e, 

segundo J. C. MOREIRA ALVES (Direito ob. cit. (nota 39), p. 537), custodia – respondendo assim também pelo 

furto praticado por terceiros. 
252 Segundo J. IGLESIAS (ob. cit. (nota 39), p. 511), na época clássica o comodatário responde por custodia. 

Mas no período justinianeu, apenas por culpa levis. Acrescenta J. C. MOREIRA ALVES (Direito ob. cit. (nota 

39), p. 490) que deve restituir ainda ao comodante todos os frutos e benefícios obtidos. 
253 Tratando da culpa, G. MACCORMACK (Culpa, in SDHI 38 (1972), p. 123, 129 e 138) define negligencia 

como a falha no exercício do cuidado que um bonus paterfamilias teria tido. 

Continua este autor esclarecendo que tampouco há sinonímia entre culpa e factum. A noção de factum 

representa um elemento ou ocorrência marcante no evento, que geralmente deve estar presente para que nasça 

a responsabilidade. 

Aponta, ademais, diversos casos de factum que faz nascer a responsabilidade, como da manumissão 

de um escravo devido por stipulatio, ou de um imóvel que se torna sacer ou religiosus. Esclarece, entretanto, 

que as fontes não estabelecem que a ocorrência de um fato é indispensável para o nascimento da 

responsabilidade. Ao final, afirma que pode haver culpa e responsabilidade mesmo sem factum, ou que pode 

haver factum sem culpa, e portanto sem responsabilidade.  
254 G. MACCORMACK, Culpa ob. cit. (nota 253), p. 135-136. Por um lado, periculum pode ser a distribuição da 

perda (ou prejuízo dela decorrente) a uma pessoa ou outra, sem explicação da razão desta alocação. Por outro 

lado, um texto que trate de culpa atribui a alguém a responsabilidade por determinado prejuízo em decorrência 

de norma. 
255 Idem, p. 136-138. 
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2º) casos contratuais em que a responsabilidade por culpa é atribuída a uma parte, e o 

“periculum” outra (Ulp. 29 ad Sab., D. 13, 6, 10, 1);  

3º) casos em que a responsabilidade, atribuída como periculum, é decorrente de culpa 

(Ulp. 28 ad Ed., D. 13, 6, 5, 7);  

4º) em contratos, constituindo oposição ao dolus e à culpa (Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 

17, 1)256; 

5º) quando a culpa é descrita, ela mesma, como periculum (Pap. 5 Resp., D. 26, 7, 39, 

12); e  

6º) em dois textos específicos, de depositum, o periculum é utilizado para designar 

uma gama de responsabilidades contratuais incluindo dolus e culpa, mas não o 

casus fortuitos (Ulp. 30 ad Ed., D. 16, 3, 1, 35) ou todos os riscos – utrum dolus, 

an et culpa, an verto et omne periculum (Ulp. 28 ad Ed., D. 13, 6, 5, 2).  

Assim, pode-se chegar à conclusão de que o risco que a coisa se deteriore ou pereça 

por razão não imputável a um indivíduo identificável denomina-se periculum.  

Dentre as situações de perecimento ou deterioração assim descritas, podem ser 

enumeradas aquelas que incluem violência externa ou força maior257. Eventos que não se 

pode impor, nem mesmo ao mais precavido dos indivíduos, que alguém evite258. 

A distribuição do periculum tem, como importantes fatores, a determinação de 

quem é a iniciativa, bem como em favor de quem se realiza o negócio. Caso toda a vantagem 

seja do credor, o devedor responde apenas por dolo e culpa grave em caso de perda da coisa. 

Caso também obtenha vantagem da relação, então responderá também por culpa259. 

Enfim, o fragmento Ulp. 29 ad Sab., D. 50, 17, 23, traz discussões bastante 

interessante quanto a esta atribuição da responsabilidade nos contratos: neste excerto 

Ulpiano discorre sobre diversos tipos de contrato, determinando que em alguns cabe dolo, e 

em outros culpa. Conclui, entretanto, que nos casos de morte dos animais sem culpa, de fuga 

                                                 
256 Quanto a este fragmento, G. MACCORMACK (Culpa ob. cit. (nota 253), p. 136, nota 43) afirma ser impossível 

que o contrato seja feito em favor de ambas as partes. I.e., uma das partes deve ter, necessariamente, feito a 

primeira oferta. 
257 M. MARRONE, Istituzioni ob. cit. (nota 37), p. 426.  
258 E. C. SILVEIRA MARCHI (A cerca da traditio no âmbito do problema dos riscos na compra-e-venda. O caso 

das "camas vendidas" (Paul. 3 Alf. epit., D. 18, 6, 13 e 15pr.) e da "madeira comprada" (Paul. 3 Alf. epit., D. 

18, 6, 15, 1), in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 99 (2004), p. 37-60, p. 56) 

resume como risco pela vis maior; 
259 C. A. CANNATA, Recensioni critiche: DE ROBERTIS ob. cit. (nota 164), p. 178. Ressalva que, no caso de 

precario, a responsabilidade decorre apenas do dolo e da culpa grave.   
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dos escravos que não costumam estar custodiados, bem como nos casos de roubo, incêndio, 

inundação e outras hipóteses, ninguém deve indenizar (“a nullo praestantur”)260.  

Já no fragmento Ulp. 28 ad Ed., D. 13, 6, 5, 2, o jurisconsulto de Tiro261 faz a mesma 

atribuição de responsabilidades aos contratos. Diferencia-se este fragmento, entretanto, 

posto que é expresso em atribuir esta variação conforme o interesse que a parte tem em 

relação ao contrato. No que se trata da compra e venda, observa que ambas as partes têm 

interesse, logo respodem por dolo e culpa262.  

Em casos de comodato, o negócio é realizado tão somente no interesse do 

comodatário. Daí que, também deve responder por uma diligência máxima, qual seja, a de 

custodiendae rei263.  

Quanto à locatio-conducto, C. A. CANNATA afirma que se atribui a responsabilidade 

no limite da culpa levis a ambas as partes264. Analisando, por sua vez, a expressão periculum 

est locatoris, chega à conclusão de que não se trata de responsabilidade, mas sim de em 

relação ao risco econômico. 

Passando diretamente ao contrato de compra e venda, muito interessante o 

fragmento Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 4: o comprador pede ao vendedor que deixe alguns 

vestidos de tal sorte que o comprador possa leva-los para especialistas analisarem sua 

qualidade.  

Não parece haver dúvidas de que o negócio apresentado no fragmento versa sobre 

uma compra e venda (“si mihi venderes”). Os vestidos sejam deixados com o potencial 

                                                 
260 Expressamente atribui, este jurisconsulto, dolo e culpa nos casos de venda, bem como locação, comodato, 

tutela, mandato, recebimento em penhor e gestão de negócios. Já nos casos de depósito e precário, respondem 

apenas por dolo.  
261 Em Ulp. 1 de Censibus, D. 50, 15, 1 pr., Ulpiano afirma ser sua terra natal (“splendidissima Tyriorum 

colônia, unde mihi origo est”). 
262 Este fragmento trata da responsabilidade pela coisa em decorrência do contrato. Pelo que explica, a 

responsabilidade varia de acordo com o nível de interesse que a parte que detém, possui a coisa, tem na 

contratação. Por exemplo, o depositário responde apenas por dolo posto que não obtém nenhuma vantagem 

daquele negócio. Já, se há retribuição pelo depósito, então responde também por culpa. Ulpiano registra ainda 

a possibilidade que, no contrato de depósito, as partes acordem que o depositário responderá não apenas por 

dolo e culpa, mas também pelo periculum. 

Tratanto da responsabilidade pelo comodato, ainda neste fragmento, Ulpiano afirma que a 

responsabilidade se estende para além do dolo e da culpa, alcançando inclusive a diligência. Explica que tal 

responsabilização decorre do fato de que a utilidade é apenas do comodatário. 
263 C. A. CANNATA, Recensioni critiche: DE ROBERTIS ob. cit. (nota 164), p. 186. 

 Faço a seguinte ressalva: tendo em vista que no pactum displicentiae a vantagem não é só do 

comprador, então não se iguala, a sua situação, à do comodatário. 
264 C. A. CANNATA, Recensioni critiche: DE ROBERTIS ob. cit. (nota 164), p. 188. Explica que, neste ponto, a 

culpa e a diligentia podem variar em função do negócio específico, podendo compreender a imperícia, culpa 

in custodiendo etc. Ademais, para ele, se trata de questão lógica: se não pode mais usar a coisa, não deve mais 

pagar o aluguel. 

Caso a coisa venha a perecer durante a locação, sem que o locatário tenha concorrido para o evento – 

isto é, desde que não seja responsável – então queda-se livre do pagamento das merces. 
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adquirente para que fossem levados à análise de peritos. Ressalta-se que foi o adquirente 

quem pediu que a coisa lhe fosse entregue. 

No intervalo entre a entrega e a resposta do comprador ou dos peritos, os bens se 

perdem num incêndio ou noutra eventualidade de força maior. A questão posta é saber qual 

o nível de responsabilidade assumido pelo potencial comprador, e se responderá pela 

perda265.  

Pela decisão apresentada, parece que o negócio não havia se aperfeiçoado. No caso 

concreto, Ulpiano define que não há responsabilidade pela perda em força maior, 

esclarecendo que o potencial comprador detinha a coisa sob sua custodia266.  

Aplica-se, portanto, à exegese deste fragmento a lição da responsabilidade por 

comodato – ainda que este não seja o contrato in concreto. Haja vista que detinha a posse da 

coisa por rogo seu – assim como ocorre no comodato –, a sua responsabilidade não se 

resumia ao dolo ou à culpa, alcançando mesmo o periculum (“periculum me minime 

praestiturum”)267. Já no fragrmento Ulp. 28 ad Ed., D. 13, 6, 5, 3, apresentado caso de 

contrato estimatório, o receptor responde por todos os riscos a coisa dada para ser 

estimada268. 

No mesmo sentido, Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 1269. Neste fragmento, Ulpiano 

apresenta doutrina em que Labeão e Pompônio concordam, no sentido de que deve ser 

definido no interesse de quem foi feito o negócio.  

                                                 
265 Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 4: O fragmento trata do seguinte caso: “A” vende vestidos para “B”. “B”, por 

sua vez, pede a “A” que deixe os vestidos em sua mão, para que leve para outra pessoa, mais perita, dar sua 

opinião. Neste intervalo, vem um incêndio e queima as vestimentas, ou outra situação de força maior (alia 

maiore). Ulpiano então afirma que não responde por esta perda. Assim, parece que corresponde a “B” apenas 

a custódia. 
266 Entende A. D’ORS (Una nota ob. cit. (nota 33), p. 600), no caso, a responsabilidade por custodia advém do 

fato que foi o comprador-experimentador que toma a iniciativa do negócio (i.e., deixar os vestidos).  
267 C. A. CANNATA (Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano, in IURA 44 (1993), p. 62), 

analisando a Coll. 10.2, afirma que para Ulpiano o contrato de comodato é concluído no interesse único do 

comodatário. Ainda que o comodante tenha algum interesse, o que ocorre apenas em hipóteses excepcionais, 

este é em geral absorvido pelo interesse do comodatário. Dai a responsabilidade do comodatário.  

Observa-se que, no caso em tela, parece configurar-se uma destas exceções: se é verdade que o 

vendedor tem interesse que o potencial comprador leve os vestidos para análise, este interesse é absorvido pelo 

interesse do próprio (potencial) adquirente, que tem o direito de analisar as vestimentas antes de decidir pela 

finalização da aquisição.  
268 Relembro que este contrato tem muita proximidade com o pactum displicentiae  

Tomando por base o fragmento Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 2, 9, 5, I. DE FALCO (Letture ob. cit. (nota 250), 

p. 481) parece diferenciar, ainda, a responsabilidade do fullo e do sarcinator daquela dos demais detentores da 

coisa. Segundo explica, estes trabalhadores detêm a coisa como artífices, e assim respondem pela imperitia. 

Esta, uma espécie de culpa, diferencia-se do dolo e da custodia. 
269 Uma pessoa entrega a outra algumas pérolas, para que as estime, tal que sejam devolvidas as mesmas pérolas 

ou o preço delas. Após a entrega e antes da venda, as pérolas são perdidas. De quem é o periculum, se questiona 

Ulpiano. 

Ulpiano teria afirmado, ao fim, que a ação cabível nesta causa era a actio de praescriptis verbis. 
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Em outras palavras, é importante definir quem pediu a quem. Porque se o vendedor 

(estimadores, corretor etc.) foi quem pediu as pérolas, então é dele o periculum. Por outro 

lado, se foi o proprietário delas quem procurou o vendedor, é do proprietário o periculum. 

Por fim, se nenhum dos dois tomou a iniciativa, sendo que ambos apenas consentiram no 

negócio, então o vendedor-estimador responderá somente por dolo e culpa. 

I. DE FALCO relembra, observando o fragmento Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 1, que 

Labeão, ao utilizar a formula “periculum ... esse o spectare, trata da atribuição do perigo, e 

não da garantia270. C. A. CANNATA aponta que a responsabilidade é distribuída entre as partes 

de acordo com alguns critérios, dentre os quais entende que o principal é a utilitas 

contrahentium271. 

Ainda sobre este fragmento, A. BURDESE entende não se tratar essencialmente de 

datio ad inspiciendum para prova ou exame de agrado, especificidades não registradas no 

texto272. A despeito de sua proximidade com Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr., entende que o 

primeiro fragmento retrata uma consignação de coisa estimada273. 

Da mesma forma que em Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 4, no fragmento Ulp. 29 ad 

Sab., D. 13, 6, 10, 1, há a entrega de determinada coisa ad inspiciendum sem a finalidade 

específica da venda. Neste fragmento, se a iniciativa do contrato foi daquele que recebe, 

então se encontra em situação idêntica à de comodatário, assumindo assim a custodia da res. 

Se, por outro lado, a iniciativa foi daquele que dá, então o receptor é um quasi-depositário, 

devendo responder apenas por dolo274.  

Quando Gaio (10 ad Ed. Prov., D. 18, 1, 35, 7) atribui o periculum da coisa vendida 

ao vendedor, o faz porque o negócio ainda não esta perfeito. Equivale dizer que a regra é 

que havendo a celebração do contrato – pelo consenso quanto às cláusulas –, este é 

imediatamente válido e surte efeitos, transferindo o risco da coisa do vendedor para o 

comprador. Acontece que a condição (suspensiva) gera uma separação temporal entre a 

                                                 
270 I. DE FALCO, Letture ob. cit. (nota 250), p. 478. 
271 C. A. CANNATA, Recensioni critiche: DE ROBERTIS ob. cit. (nota 164), p. 175-176. Explica que este critério 

é principal, mas não é o único e nem é rígido. Outros critérios podem ser estabelecidos pelo sistema legal ou 

mesmo por convenção entre as partes. Ressalva que, quanto à convenção existem limites, como o pactum ne 

dolus praestetur.  

Citando Inst. 3, 24, 5, C. A. CANNATA (Recensioni critiche: DE ROBERTIS ob. cit. (nota 164), p. 178.) 

trata da diligentia in custodiendo. Segundo explica, esta não representa um gênero particular da diligência, nem 

corresponde a um grau definido da culpa. Mais do que isso, implica a especificação e graduação oportuna em 

função de critérios de imputação provenientes da responsabilidade naquele negócio. 
272 A. BURDESE, Recensione: Filippo Gallo ob. cit. (nota 243), p. 361. Afirma-o em contraposição a FILIPPO 

GALLO, que entenderia ser contrato estimatório, sendo dispensável, neste fragmento, a previsão da venda. 
273 A. BURDESE, Sul riconoscimento ob. cit. (nota 118), p. 21.  
274 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 601. 
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celebração da compra e venda e a efetiva perfeição deste. Assim, o risco permanece com o 

vendedor enquanto não houver emptio perfecta275. 

Em Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 2, parece ser do comprador a iniciativa de convocar 

o vendedor (“Si, quum emere argentum velles”). De qualquer sorte, este leva e deixa algumas 

peças para que sejam analisadas. Sentindo-se insatisfeito, o comprador manda que seu 

escravo as devolva. Uma vez que o servo perde os objetos, sem culpa, conclui Ulpiano que 

a perda é do prateiro276.   

Ainda sobre o periculum, em que pese o fato de que Roma não tinha um 

ordenamento jurídico diverso para os comerciantes, em relação às relações civis comuns, B. 

FRIER analisa se haveriam diferenças nas relações caso os contratantes fossem ou não 

comerciantes. Chega à conclusão que, num mercado mais desenvolvido, em que 

comerciantes tratam com outros comerciantes – dono do bar com seus fornecedores –, a 

relação não é a mesma daquela estabelecida entre o comerciante e o consumidor final, e isto 

tem influência na atribuição do periculum277. 

                                                 
275 E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda ob. cit. (nota 78), p. 95. 

Convém analisar o fragmento observando-se os parágrafos anteriores, ao menos. Analisando a 

passagem Gai. 10 ad Ed. Prov., D. 18, 1, 35, 5 percebe-se que trata da compra e venda de coisas que se 

costumam medir, pesar ou contar. Nesta passagem, Gaio afirma que, quanto a estas coisas, a venda pode ser 

perfeita em duas hipóteses: tendo sido estabelecido o preço por unidade, então somente após a contagem, 

medida ou pesagem; se o preço for por todo o conjunto, então é perfeito o negócio deste o momento do 

consentimento quanto ao preço.  

Já no fragmento abaixo (D. 18, 1, 35, 6), Gaio esclarece o que afirmou, utilizando como exemplo um 

rebanho. Se foi estabelecido um preço estático por todo o rebanho, então entende perfeita a venda com o 

consentimento do preço (“perfecta videtur, postquam de pretio convenerit”). Se, por outro lado, foi 

estabelecido um preço por cabeça, então o mesmo quanto afirmado no parágrafo anterior, i.e., a venda é perfeita 

somente após a contagem, medida ou pesagem. 

Por fim, no caso de que se estabeleça um preço por cem unidade de determinada coisa, pouco importa 

se foi estabelecido o preço individual destas coisas, ou o preço das cem juntas; o negócio somente se 

aperfeiçoará após a contagem. Até lá, todo o periculum é do vendedor (“omne periculum ad venditorem 

pertinere”). 

Aproveita-se a divagação para comentar Gai. 10 ad. Edictum provinciale, D. 18, 1, 35, 4. Trata este 

fragmento do risco da coisa vendida em caso de furto. Explica que deve ser observado se as partes 

convencionaram algo com relação à custodia; se não houver nenhuma cláusula, então deve-se esperar do 

vendedor a mesma custodia que se espera que um homem bom demonstre com suas próprias coisas.Se o 

vendedor-possuidor prestou bom cuidado e ainda assim a coisa foi furtada, então deve-se isentá-lo, contanto 

que transfira ao comprador suas ações reivindicatórias e de exibição. 
276 Explica que foi por causa dele que a prata foi enviada. Assim, reafirma-se mais uma vez que, para a 

atribuição da doutrina, tem grande relevância a noção de interesse de cada parte no negócio. 

Por outro lado, o comprador responderá caso reste provado que o escravo teve alguma culpa. A ação 

é praescriptis verbis.  
277 B. FRIER, Roman law ob. cit. (nota 11), p. 289-202. Tentando justificar a divergência de paradigma entre os 

jurisconsultos mais antigos e aqueles mais tardios quanto à responsabilidade do vendedor.  

Este romanista analisa, comparativamente, o entendimento – em fragmentos de juristas clássicos com 

outros do período posterior, mais próximos à compilação – sobre a compra de vinagre quando contratado vinho. 

Observa clara mudança no paradigma: enquanto no período mais antigo o foco dos fragmentos era no error in 

substancia, no período tardio, saltou para um “defeito fundamental” ou mesmo dissensos in qualitate. Não é o 
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Isto porque, no mercado maduro os negócios entre comerciantes são estabelecidos 

de tal forma que as partes almejam ultrapassar a transação singular e criar um vínculo de 

negócio perene. O comerciante logo chega à conclusão de que a prosperidade passa pela 

negociação justa, ao invés de práticas estreitas ou mesmo de intenção duvidosa. O 

comprador, por sua vez, é encorajado a confiar no fornecedor, especialmente de que o 

produto tem qualidade e entrega.278 

Assim argumentando, é necessário entender que, apesar de não afirmar 

expressamente, para B. FRIER os vendedores (especialmente de vinho) não agiam com a 

mesma boa-fé nas relações com consumidores finais279. 

 

5.1. PERICULUM EST EMPTORIS 

 

A maioria dos romanistas entende por uma solução peculiar: apesar do caráter 

consensual do contrato de compra e venda, o periculum é do comprador desde a contratação 

perfeita do negócio. O risco do perecimento ou da deterioração fortuita da coisa é do 

adquirente ainda que a propriedade se mantenha com o alienante. Entendem que esta regra 

– periculum est emptoris – era válida não apenas na compilação de Justiniano, mas já desde 

o período clássico280. 

                                                 
foco deste trabalho analisar esta diferença, mas sim é interessante observa a argumentação que o autor levanta 

para tentar justificá-la. 

Segundo explica, é típico aos jurisconsultos romanos tratarem, cuidadosa e detalhadamente, da 

compra e venda de vinho. Citando diversos fragmentos de jurisconsultos variados, tenta explicar a tendência 

daqueles mais tardios pelo suposto desenvolvimento do comércio. 
278 B. FRIER, Roman law ob. cit. (nota 11), p. 291. 
279 B. FRIER, Roman law ob. cit. (nota 11), p. 258. Chega a afirmar, este autor, que os comerciantes de vinho 

fazerem fortunas, não tinham fama tão boa.  
280 E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda ob. cit. (nota 78), p. 71. Por sua vez, R. ZIMMERMANN (The 

law ob. cit. (nota 20), p. 282) aponta não haver dúvidas quanto à escolha de Justiniano pela regra “periculum 

est emptoris”. Se apresenta dúvidas quanto a esta escolha refletir ou não a regra do período clássico num 

primeiro momento, segue apontando que a doutrina majoritária defende que tal regra provém do período 

clássico. Mais, argumenta que muitos dos doutrinadores que tentam afastá-la parecem tomar as fontes com pré-

conceito, citando passagem de HAYMANN em que este afirmava que a noção periculum est emptoris é uma 

mancha na simplicidade e coerência da doutrina dos juristas romanos. São diversos os exemplos de fontes 

justinianeias que adotam o princípio de periculum est emptoris além das Institutas (3, 23, 3), como no Código 

de Justiniano (C. 4, 48, 1-2; C. 4, 38, 4 etc.) e mesmo no Digesto (Cels. 3 Dig., D. 12, 4, 16; Gai. 10 ad Ed. 

Prov., D. 18, 1, 35, 4; Paul. 33 ad Ed., D. 18, 6, 8 pr. etc.). 

Esta regra causa estranheza ao jurista moderno, que logo aponta algumas críticas: primeiramente, se 

o risco é do comprador, então é imprescindível transferir-lhe a propriedade e, especialmente, a posse. Somente 

assim poderá guardar a coisa com máximo de cautela, buscando prevenir-se contra tal perecimento ou 

deterioração. Ademais, o risco deveria acompanhar os benefícios. Em outras palavras, deveria ter o ônus do 

risco aquele que adquire os frutos, acessões etc., gerados pela coisa. Este beneficiário, entretanto, é o 

proprietário, e não o comprador-responsável.  
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O sistema romano apresenta uma sistemática curiosa. Apesar de consensual 

(exigindo, portanto, ato específico para a transferência da propriedade), o periculum era 

atribuído ao comprador desde a celebração do contrato. Neste sentido, a propriedade 

continuava com o vendedor, mas era o comprador quem sofria o prejuízo em caso de 

perecimento ou deterioração.  

Para os jurisconsultos clássicos, pouco importava a propriedade ou a tradição da 

coisa: o risco era do adquirente desde o momento em que a venda fosse perfeita (emptio 

perfecta)281.  

Em alguns casos excepcionais, tal qual a compra e venda com condição suspensiva, 

o risco era mantido com o vendedor enquanto pendente a condição. Assim que esta fosse 

observada, o contrato era tido por perfeito e passava a surtir efeitos, assim como a 

transferência do ônus do perigo do vendedor para o comprador ainda que a transferência da 

propriedade em si fosse futura.  

No mesmo sentido, parece justo que o vendedor fosse responsabilizado pela coisa 

enquanto não houvesse efetiva transmissão da propriedade. Isto porque a ele pertencem os 

benefícios da coisa, tais como os frutos, incrementos fluviais, acréscimos de qualquer 

natureza. Por conta deste desequilíbrio, a própria doutrina dominante busca mitigar a 

responsabilidade do comprador. Limita-a em dois sentidos: a já citada exigência da emptio 

perfecta para a transferência do periculum ao adquirente e responsabilidade do vendedor 

por custodia282. 

Existe teoria ainda no sentido de que o periculum seria atribuído casuisticamente. 

A noção de emptio venditio perfecta seria utilizada não como limitação, mas mera 

tendência283. 

                                                 
Ainda, pelo princípio da interdependência das prestações contratuais (contratos sinalagmáticos), se a 

obrigação do vendedor de entregar a coisa se tornou impossível sem culpa das partes, este alienante não poderia 

exigir a contraprestação, pagamento do preço.  

Em sentido contrário, P. MEYLAN (Fr. Vat. 16 et la question des risques dans le contrat de vente, in  

IURA 1 (1950), p. 254) afirma, com base na leitura de Fr. Vat. 16, que a regra do periculum est emptoris não é 

de aplicação geral. 

Já N. OLSZAK (“Emptio ad gustum” ob. cit. (nota 14), p. 369) defende que, em caso de compra e 

venda de vinho em que a contratação é apartada temporalmente do pagamento ou da entrega, o periculum seria 

do vendedor até a efetiva tradição da coisa. Segundo explica, a regra res perit emptoris teria sido interpolada 

pelos compiladores justinianeus, que tentavam impor uma regra grega no direito romano. Lendo a próxima 

página, entretanto, ele parece mitigar sua própria afirmação. O periculum será do vendedor até o 

aperfeiçoamento da compra: se o comprador experimentar e aprovar, experimentar mal ou então, devendo 

realizar a experimentação, deixar de fazê-lo, então transfere-se o periculum de qualquer maneira. 
281 E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda ob. cit. (nota 78), p. 88. 
282 Idem, p. 72. 
283 Paul. 3 epit. Alf., D. 18, 6, 14. 
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Assim, apresentam-se algumas das limitações: 

 

a) Observa-se, assim, o primeiro limitante da teoria periculum est emptoris: a 

compra e venda deveria ser perfeita. 

Diversos elementos são necessários para que se observe uma emptio venditio 

perfecta. Primeiro, individualização da coisa comprada quanto à sua quantidade, qualidade 

e, em especial, identidade. Também, que o preço seja fixado, e que haja consentimento das 

partes quanto ao negócio em si. Por fim, que não exista cláusula condicional suspensiva, ou 

que esta já se tenha satisfeito284.  

De qualquer sorte, o fragmento Paul. 33 ad ed., D. 18, 6, 8 pr. enumera os requisitos 

supracitados para a configuração da emptio perfecta: 

i) “Et si id quod venierit appareat quid quale quantum sit, sit et pretium”: 

identificação da coisa vendida, inclusive quanto à sua qualidade, quantidade e preço; 

ii) “et pure venit, perfecta est emptio”: se a venda for pura, então é perfeita. 

Alternativamente, se o contrato for feito condicionalmente (suspensivo), enquanto não 

satisfeita a condição, então não há contrato (“quod si sub condicione res venierit, si quidem 

defecerit condicio, nulla est emptio, sicuti nec stipulatio”); 

Pois bem, é possível afirmar que a compra é perfeita – e, portanto, os riscos são do 

comprador – desde o momento em que o contrato reúne as qualidades para que a coisa seja 

retirada. Não os havendo, o periculum é atribuído ao vendedor.  

Por outro lado, não é necessária a efetiva retirada da merx pelo comprador. O 

contrato é perfeito desde o momento em que a coisa poderia ter sido retirada. A mora do 

comprador não impede a transferência do periculum285. 

                                                 
284 E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda ob. cit. (nota 78), p. 73. 

Conforme apontam as Institutas de Justiniano (Inst. 3, 23, 4), a compra e venda sob condição resolutiva 

é tida por pura. Por outro lado, pode-se afirmar que pendente condicione a compra é imperfeita, cabendo o 

periculum ao vendedor (p. 78-79). 

Interessante observar fragmento Paul. 33 ad ed., D. 18, 6, 8 pr., no qual a doutrina se baseia para 

fundamentar não apenas a dissociação da celebração do contrato com o momento do aperfeiçoamento, mas 

também a necessidade de inexistência de condição suspensiva. O jurisconsulto já expõe o seu posicionamento 

na primeira frase, demonstrando porque a doutrina escolhe este fragmento como base: “nam perfecta emtione 

periculum ad emtorem respicici” (aproximadamente: “perfeita a compra, o periculum corresponde ao 

comprador”). Isto é, o aperfeiçoamento é o momento em que há "transmissão dos riscos do vendedor ao 

comprador”, afirma E. C. SILVEIRA MARCHI em outro texto (Dos riscos pela perda fortuita da coisa vendida 

no direito romano, in Revista da Faculdade de Direiro da Universidade de São Paulo 96 (2001), p. 45-73, p. 

60). 
285 E. C. SILVEIRA MARCHI, Dos riscos ob. cit. (nota 284), p. 62-63. 

Deve-se registrar que o comprador, ao retirar a coisa, “ratifica” o negócio imperfeito. Neste sentido, 

há quem entenda que o negócio seria inexistente enquanto não aperfeiçoado. 
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b) A segunda limitação ao risco do comprador está na custodia do vendedor, 

enquanto detivesse a sua posse.  

Segundo esta fattispecie, aquele que detém a custodia responde mesmo sem culpa, 

como no caso de furto. Apenas em situações específicas o risco seria propriamente do 

comprador: caso fortuito grave (como no roubo) ou força maior (eventos naturais)286. 

Outras situações de custodia, quanto ao Direito Romano, são apresentadas no caso 

dos tintureiros (fullo) e do alfaiate (sarcinator), segundo Gaio. Este jurisconsulto, entretanto, 

exclui o depositário287. 

Em resumo: firmado um contrato de compra e venda antes da traditio, se a coisa se 

perde por vis maior (roubo, e.g.), quem deve arcar com o prejuízo é o comprador. Se, 

entretanto, o perecimento da coisa decorre de vis minor (um furto, por exemplo), então o 

prejuízo é do vendedor288. 

Neste caso, ao vendedor compete a actio furti contra aquele que furtou a merx289. 

Além disso, esta responsabilidade "objetiva" da custodia do período clássico eventualmente 

tornou-se "subjetiva" (por culpa) na compilação justinianeia290. 

 

5.1.1. OUTRAS TEORIAS 

 

Ainda no século XVI apareceram alguns doutrinadores criticando a atribuição 

destes riscos ao comprador. Na virada do século XIX para o XX tal crítica ganhou peso – 

ainda que através de poucos doutrinadores. Fundados no período da “caça às interpolações”, 

argumentam que os compiladores justinianeus teriam temperado o direito romano 

clássico291, introduzindo nos textos antigos a atribuição do risco ao adquirente. 

                                                 
286 E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda ob. cit. (nota 78), p. 88-89. 

Observa-se que a custodia romana não se confunde com a noção moderna de custódia (subjetiva). 

Esta depende da (falta de) diligência do vendedor. Aquela é, por sua vez, mais aproxima da moderna 

responsabilidade objetiva. Em outras palavras, no sistema romano responderia o vendedor pela perda fortuita, 

mesmo sem culpa. Assim, responderia o vendedor mesmo por ato de terceiro. Extrapola, portanto, a 

responsabilidade do vendedor a vis maior, como o roubo (violência). 
287 Gai. 3.205-207, cf. E. C. SILVEIRA MARCHI, Dos riscos ob. cit. (nota 284), p. 58. 
288 E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda sujeita. ob. cit. (nota 78), p. 73. No mesmo sentido E. C. 

SILVEIRA MARCHI, A cerca da traditio ob. cit. (nota. 258), p. 49. 
289 Pap. 8 quaest., D. 47, 2, 79. Fragmento indicado por A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 601. 
290 Neste sentido, ver: I. 3, 23, 3a e Gai. 10 ad ed. pronv., D. 18, 1, 35, 4. 
291 E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda ob. cit. (nota 78), p. 87. 
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Não parece haver dúvidas de que a regra, no período justinianeu, fosse efetivamente 

periculum est emptoris292. Entretanto, alguns doutrinadores defendem que esta não fosse 

absoluta no período clássico. O periculum somente seria atribuído ao comprador após a 

tradição da coisa293.  

Refutam alguns, inclusive, a noção de emptio perfecta, baseando-se em fragmentos 

do Digesto para apontar que a emptio venditio torna-se perfeita independente da 

individualização da mercadoria294. Outros, sugerindo que o aperfeiçoamento do negócio 

nada mais seria do que o começo da sua validade.  

De qualquer sorte, entendem que o princípio periculum est emptoris não se adapta 

ao sistema vigente à época clássica. Ali, devido ao caráter sinalagmático da compra e venda, 

era necessário o equilíbrio entre os deveres, responsabilidades e vantagens das partes295.  

No direito clássico, descumprida uma prestação sem culpa por uma das partes, a 

outra está liberada de cumprir também a sua parte. Neste sentido, esta corrente defende que 

se o vendedor não puder entregar a coisa ao comprador (por qualquer motivo – à exceção da 

culpa do próprio adquirente, ou de mora deste no recebimento – ) então também o comprador 

não estará obrigado a pagar o preço. Mais, caso já o tenha pagado, terá direito a pedir a sua 

devolução ou restituição296. 

Então, justificam a interpolação dos compiladores na regra oriental da compra e 

venda. Os gregos, assim como os egípcios e babilônicos, não teriam conhecido a compra e 

                                                 
292 Não há dúvidas quanto a isto, conforme se observa nas I. 3, 23, 3, já citada acima. Nesta, afirma-se 

claramente: “Quum autem emtio et venditio contracta sit (...), periculum rei venditae statim ad emtorem 

pertinet, tametsi adhuc ea res emtori tradita non sit.” = “mas, logo que a compra e venda tenha sido contratada, 

o periculum da coisa vendida pertence desde logo ao comprador, ainda que a coisa comprada não tenha sido 

entregue.”  
293 Cf. E. C. SILVEIRA MARCHI, Dos riscos ob. cit. (nota 284), p. 53, podem ser enumerados como doutrinadores 

que defendem neste sentido: C. ARNÒ, La teorica del periculum rei venditae nel diritto romano clássico, in 

Giurisprudenza Italiana 49 (1897); ________, Note minime sul §3 Inst. 2, 23, in AG (Archivio Giuridico) 62 

(1899), p. 540 ss.; __________, La costituzione ultima del Códice de periculo et commodo rei venditae, in 

Studi Brugi, 1910, p. 154 ss., e ________, Sul c. 23 dei Fragmenta Vaticana, in Memorie dela R. Academia di 

Scienze Lettere ed Arti in Modena 9 (1910); F. HAYMANN, Textkritische Studien zum rômischen 

Obligationrecht. I - Ûber Haftung fûr custodia, in ZSS 40 (1919), p. 167-350; e II - Periculum est 

emptoris, in ZSS 41 (1920); ______, Zur klassizität des “periculum emptoris”, in ZSS 48 (1928); E. BETTI, 

"Periculum". Problema del rischio contrattuale in diritto romano classico e giustinianeo, in Studi De Francisci 

I, Milano, 1956; ou ainda outros, como M. SARGENTI, Rischio contrattuale (diritto romano), in ED 40 (1989), 

p. 1126-1132; KONSTANTINOVITCH, Le "periculum rei venditae"  en droit romain, Lyon, 1923; M. SARGENTI, 

Rischio contrattuale (diritto romano), in ED (Enciclopedia del Diritto) 40 (1989).  
294 E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda ob. cit. (nota 78), p. 74. Dentre os fragmentos do Digesto, 

apontam-se Paul. 33 ad ed., D. 18, 6, 8pr.; e Gai. 10 ad ed. prov., D. 18, 1, 35, 5 e 7. 
295 E. C. SILVEIRA MARCHI, Dos riscos ob. cit. (nota 284), p. 54. 
296 Idem, p. 56; 
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venda consensual, mas apenas a real, em que a entrega do preço e da coisa eram imediatas, 

ou “à vista”297. 

Pode-se explicar esta teoria pela compra e venda de vinho. Nesta, no período 

clássico, ao comprador caberia apenas a deterioração natural da bebida. Toda e qualquer 

outra deterioração ou perecimento corria por conta do vendedor enquanto não houvesse 

entrega. Neste sentido, a medição (latu sensu) não seria elemento necessário para o 

aperfeiçoamento do contrato, mas antes representava a própria traditio298. Também, no 

período clássico não era necessário que o preço fosse especificado (como no período 

justinianeu), bastando que fosse calculável. 

Percebe-se, enfim, a existência de duas correntes: uma, majoritária, sugere que o 

princípio periculum est emptoris seria clássico, havendo quem entenda ter limitações; outra, 

minoritária, alega que este princípio é justinianeu, sendo que no período clássico o perigo 

seria do vendedor, enquanto proprietário.  

Nos últimos anos, entretanto, uma terceira (e intermediária) teoria vem ganhando 

peso. Encabeçada por M. TALAMANCA, sugere que ambos os princípios coexistiram no 

período clássico. Esta possibilidade é levantada com base no dissídio entre os proculianos e 

os sabinianos. Este seria o motivo porque a corrente minoritária encontra fontes que 

sustentam o periculum est venditoris299.  

Realizando-se uma análise histórico-dogmática do problema da atribuição do 

perigo, é plausível concluir que os Proculeianos – em especial Celso, Labeão e Nerácio –, 

teriam adotado o posicionamento já no princípio da época imperial de que o risco pertencia 

ao comprador.  

Tal atribuição, entretanto, não era absoluta. Limitava-se pela noção de custodia do 

vendedor, quando a entrega fosse posterior, e pela doutrina da emptio perfecta300. Ainda 

assim, significa dizer que o contrato é existente pendente condicione, enquanto aguarda a 

satisfação de uma condição.  

Por outro lado, os Sabinianos – como Africano e dsAlfeno – teriam sido partidários 

da tese do periculum est venditoris. Pode-se explicar o raciocínio destes juristas, apontando-

                                                 
297 E. C. SILVEIRA MARCHI, Dos riscos ob. cit. (nota 284), p. 56-57. Segundo este, apenas o ordenamento 

indiano, dentre os orientais, teria conhecido o contrato de compra e venda consensual. Por outro lado, nenhuma 

de suas fontes (indianas) admitem o princípio do perículum est emptoris, reforçando assim a teoria destes 

doutrinadores. 
298 E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda ob. cit. (nota 78), p. 99-100.  
299 Idem, p. 90-91. 
300 E. C. SILVEIRA MARCHI, Dos riscos ob. cit. (nota 284), p. 92 e 102. Aponta ainda o fragmento Ulp. 32 ad 

ed., D. 19, 1, 13 ,22 como fundamentação da opinião de Labeão. 
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se o fato de que a compra e venda era, anteriormente, uma troca imediata entre a coisa e o 

preço301. Configurava-se, portanto, num contrato real.  

Por volta da primeira metade do século II d.C., entretanto, houve uma mudança. A 

escola dos sabinianos passou a aceitar a atribuição do risco ao comprador, ao menos n’alguns 

casos. Tal hipótese pode ser atestada analisando fragmento de Juliano302.  

Elaboraram, entretanto, a doutrina da emptio perfecta para limitar, nos casos de 

contratos (suspensivamente) condicionados, o risco dos compradores. Esta doutrina nasceu 

não da necessidade de distribuir o risco da coisa, mas antes de analisar a possibilidade de 

retroação do contrato. Concluíram os Sabinianos que, no interregno entre a celebração do 

contrato e a sua satisfação, o risco pertenceria ao vendedor; mas também que, ainda que o 

contrato se aperfeiçoasse, os frutos obtidos neste período também pertenceriam ao 

venditor303.   

Assim, dependendo do caso concreto, o perigo poderia ser distribuído entre o 

comprador ou o vendedor. Variaria em função da natureza da coisa, se, por exemplo, for 

fungível, consumível ou ainda se for imóvel. Também sofria influência da relação contratual, 

da existência de bona fides ou da postergação da entrega da coisa vendida304.  

A falta deste último elemento, que poderia ou não se configurar em traditio, tem 

importância basilar na distribuição do risco para o vendedor ao invés do comprador, 

conforme a aplicação do princípio res perit domino305. Por fim, mas não menos importante, 

tinha grande peso para a distribuição do periculum o posicionamento individual do 

jurisconsulto observado306.  

Conforme tudo quanto apresentado, a atribuição do periculum no caso da compra e 

venda é tema de grande importância e dúvida para a doutrina. A maior parte das dúvidas 

doutrinárias está na aplicação durante o período clássico, havendo consenso da aplicação do 

periculum est emptoris na Compilação de Justiniano, foco desta pesquisa. Nem por isso 

deixa de ser importante este breve resumo. Ainda assim, buscou-se arranhar o verdadeiro 

cerne da questão: a razão de decidir, o porquê deste princípio, para entender a opção dos 

compiladores. 

                                                 
301 E. C. SILVEIRA MARCHI, Dos riscos ob. cit. (nota 284), p. 91-92. 
302 Idem, p. 102. Conforme Iul. 15 dig., D. 18, 5, 5, 2. 
303 E. C. SILVEIRA MARCHI, Dos riscos ob. cit. (nota 284), p. 102-103. 
304 E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda ob. cit. (nota 78), p. 90. 
305 Idem, p. 91. 
306 Idem, p. 75. 
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Ainda quanto ao periculum rei venditae, deve-se observar haver diferença entre o 

perecimento e a deterioração: pendente condicione o perecimento total da res deve ser 

suportado pelo vendedor; havendo mera deterioração, tal prejuízo é arcado pelo 

comprador307. 

 

5.2. INÍCIO DA RESPONSABILIDADE E DOS BENEFÍCIOS 

 

Diversos textos sugerem que a condição poderia ter efeito retroativo308. Tratando 

sobre a venda sub condicione, Paul. 33 ad ed., D. 18, 6, 8pr. Apresenta caso em que a 

condição satisfaz-se após a morte do alienante, de tal sorte que os herdeiros encontram-se 

em situação similar à que se encontrariam caso a venda tivesse sido realizada 

anteriormente309. 

Ainda, a compra e venda de coisa futura (emptio rei speratae) era feita sub 

condicione de que a coisa viesse a existir. Aparecendo, então tinha efeito ex tunc, retroagindo 

ao momento da aquisição. Não aparecendo, então o negócio também se extinguia (sem 

direito do vendedor de requerer o preço)310.  

Parece ter havido uma alteração significativa neste quesito entre o período clássico 

e o justinianeu. Naquele, os efeitos eram ex tunc. Já na época da compilação, a retroatividade 

parece surgir como regra geral311. O negócio firmado sob condição suspensiva será reputado 

como se nunca tivesse existido caso a condição não se verifique312.  

                                                 
307 E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda ob. cit. (nota 78), p. 85-86.  

Não se trata de mera exceção à regra do periculum est emptoris, como visto anteriormente, a condição 

suspensiva não é uma cláusula que meramente suspende os efeitos do negócio. Pelo contrário, o próprio 

negócio estaria suspenso enquanto não se observasse a condição. Isto que dizer que, uma vez satisfeita a 

condição, o negócio surgirá pela primeira vez. No mesmo sentido, caso a condição não ocorra, o negócio jamais 

terá existido.  

Tal tese explica a suposta atribuição do periculum para o vendedor pendente condicione, bem como o 

fato de que a deterioração deve ser arcada pelo comprador. Explica-se: se, no momento em que a condição for 

observada, a coisa já não existe, então impossível ocorrer o negócio de compra e venda (Pomp. 9 ad Sab., D. 

18, 1, 8pr.: “nec emptio nec venditio sine re quae veneat potest intellegi”).  

Por outro lado, o comprador deverá cumprir a sua parte do acordo ainda que deteriorada a coisa, 

porque o contrato continua possível. Mais, deveria cumpri-lo, desembolsando o preço anteriormente acertado. 
308 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 726-727. 
309 Também em Gai. ad Form. Hypoth., D. 20, 4, 11, 1 se afirma algo similar, tratando da hipoteca. Explica 

que, satisfeita a condição, considera-se que o negócio tivesse sido realizado incondicionalmente desde o início. 
310 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 246. 
311 B. B. QUEIROZ DE MORAES, Pacto ob. cit. (nota 28), p. 102-103. Aponta este autor, entretanto, dúvidas se a 

regra geral justinianeia da retroatividade dos efeitos da condição aplicavam-se à condição suspensiva. Explica 

que os fragmentos do Digesto que tratam da matéria são omissos ou ambíguos quanto a esta forma da condição.  
312 E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda ob. cit. (nota 78), p. 79; 
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Mais uma vez apela-se ao fragmento Paul. 33 ad ed., D. 18, 6, 8 pr. Neste, o 

jurisconsulto aponta sua posição pela devolução do preço pago caso a coisa pereça antes da 

ocorrência do evento condicionante. Por outro lado, cita Próculo, Otaveno e Pompônio, os 

quais teriam emitido pareceres no sentido de que o comprador não poderia requerer a 

devolução do preço se o evento se realizasse.  

O fragmento não deixa claro se eles tinham tal posicionamento apenas se o evento 

ocorresse antes do perecimento, ou se bastava satisfação da condição para que o negócio 

retroagisse ao momento da sua contratação. Neste segundo caso, a ocorrência da condição, 

ainda que posterior ao perecimento da coisa, faz com que o prejuízo seja do comprador. 

Percebe-se assim uma divergência entre os juristas clássicos313.  

Em sentido contrário, sendo a condição resolutiva, o contrato gerava efeitos ab 

initio, somente extinguindo-se quando (e se) ocorresse o evento condicionante. Não 

ocorrendo, prosseguia o negócio naturalmente, sem maiores dilemas. Novamente, 

acontecendo o evento condicionante (resolutivo), então resta saber se esta era ex tunc ou ex 

nunc. 

Por outro lado, existem também indícios de que os negócios condicionais tivessem 

efeitos ex nunc. Não há consenso na doutrina; alguns sugerem que a retroatividade fosse uma 

característica Bizantina, que no período clássico as condições surtissem efeitos apenas a 

partir da sua satisfação. Entretanto, como bem aponta R. ZIMMERMANN, é pouco provável 

que houvesse uma regra única no período áureo, ou que Justiniano tivesse mudado 

drasticamente o direito. É mais convincente a teoria que a solução fosse apontada caso a 

caso314. 

No caso do pactum displicentiae elaborado suspensivamente, se o negócio for 

desfeito, então a compra não chega a se aperfeiçoar. Assim, não gera maiores problemas 

para o adquirente. Por outro lado, aperfeiçoando-se, então interessa saber se retroage ao 

momento da celebração do negócio, ou se os efeitos passam a nascer apenas a partir da 

ocorrência do evento. 

No Direito Romano, a compra e venda tornava-se eficaz no momento em que o 

comprador adquire a responsabilidade pela coisa, ainda que a propriedade não tenha sido 

transferida315. Esta responsabilidade não se resume aos riscos da coisa, mas também aos 

                                                 
313 E. C. SILVEIRA MARCHI, Da compra-e-venda ob. cit. (nota 78), 80; 
314 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 726-728. 
315 A. GUARINO, Diritto ob. cit. (nota 145), p 788-789. 
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benefícios. Por exemplo, se a coisa rende frutos, estes já se tornam parte do direito do 

comprador. 

Pomp. 11 ad Sab., D. 13, 6, 13, 1: determina que aquele que recebe uma coisa para 

experimentá-la, caso obtenha algum benefício, deve repassá-lo a quem lhe deu a coisa para 

experimentar. Assim, se o objeto forem jumentos, e estes forem alugados, deve repassar o 

valor da locação àquele que lhe repassou a posse dos animais. 

Explica que sua solução decorre do fato de que ninguém deve obter as vantagens 

antes de ter os riscos316. Entretanto, no caso em tela o comprador deve pagar merces pelos 

dias que tarde experimentando a coisa. 

Os frutos percebidos pendente condicione pertencem, inicialmente, ao vendedor317. 

Isto porque, tratando-se de condição suspensiva, a propriedade ainda não fora transferida ao 

comprador. Logo, se é do vendedor o risco, também pertence a ele os benefícios da coisa. 

Por outro lado, sendo a condição resolutiva, então é do comprador o periculum 

enquanto não sobrevier o evento condicionante. Neste caso, também deve pertencer a ele os 

frutos e benefícios da coisa enquanto sua a propriedade. Resolvendo-se o negócio, deve 

restituir ao vendedor tais vantagens318. 

Enfim, dos fragmentos específicos sobre o pactum displicentiae que tratam do risco 

da coisa vendida no período de prova (especialmente Ulp. 32 ad ed., D. 19, 5, 20, 1; e Alf. 

2 dig., D. 9, 2, 52, 3), é possível identificar uma solução similar em caso de condição 

resolutiva: sendo a compra pura e perfeita (“si quidem perfecta fuit emptio” e “si emptor 

boves emptos haberet”, respectivamente), então a responsabilidade pelo prejuízo – tanto do 

perecimento da coisa quanto do dano por ela causado – será do comprador que já é 

proprietário. Sendo suspensiva, não haveria ação. 

Registra-se que, no primeiro destes casos, a resolução do negócio parece 

impossível. Isto porque o comprador já não dispõe da coisa para devolvê-la. No segundo, 

entretanto, seria sim possível resolver o negócio, devolvendo-se o animal. Entretanto, não 

apresenta Alfeno Vero qualquer indício de qual seria a solução do caso então.  

  

                                                 
316 E. DIAZ (Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 621, nota 77) reforça esta afirmação.  
317 B. B. QUEIROZ DE MORAES, Pacto ob. cit. (nota 28), p. 110. Neste sentido, aponta também o fragmento Ulp. 

28 ad Sab., D. 18, 2, 4pr.  
318 B. B. QUEIROZ DE MORAES, Pacto ob. cit. (nota 28), p. 110-111. 
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6. EXEGESE  

 

Tendo em vista tudo quanto observado nas páginas anteriores, passa-se à exegese 

dos principais fragmentos referentes ao pactum displicentiae.  

 

6.1. Alf. 2 Dig., D. 9, 2, 52, 3. 

 

O jurisconsulto Alfeno traz à luz interessante questionamento para a compreensão 

do instituto, ainda que o principal problema do fragmento verse sobre a responsabilidade 

pelo dano ocorrido, e não do pacto em si. Em Alf. 2 Dig., D. 9, 2, 52, 3, apresenta-se não 

apenas o pactum displicentiae – ou algo bastante próximo –, como também as consequências 

diversas que a formulação do pacto pode gerar para as partes, caso a compra seja ou não 

perfeita desde o primeiro momento. Senão, vejamos: 

 

Alfenus 2 Dig., D. 9, 2, 52, 3319 - Quidam 

boves vendidit ea lege, uti daret 

experiundos: postea dedit experiundos: 

emptoris servus in experiundo percussus ab 

altero bove cornu est: quaerebatur320, num 

venditor emptori damnum praestare321 

deberet. respondi, si emptor boves emptos 

Alguém vendeu bois com a cláusula, tal que 

daria para serem experimentados; em 

seguida deu para serem experimentados; o 

escravo do comprador é ferido pelo chifre 

de um dos bois durante o experimento; 

pergunta-se, deve o vendedor prestar o dano 

ao comprador? Responde, se o comprador 

                                                 
319 Cf Pomp. Liber singular Enchiridii, D. 1, 2, 2, 44, Alfeno Varo foi um dos muitos discípulos de Sérvio 

Sulpício, alcançando muita autoridade ainda em sua época. Viveu no final do período republicano, sendo 

contemporâneo de César, Quinto Múcio e de Aulo Ofilio. Alcançou o posto de Cônsul de Roma. 

O. LENEL (Palingenesia iuris civilis, vol. 1, Bernhardi Tauchnitz, Lipsiae, 1889, p. 39-41) parece 

concordar com a posição observada na inscriptio. Observa-se que, ao intitular sua obra como “Digesto”, o autor 

indica que ali serão tratados temas diversos, como o servo corrupto, o pecúlio, a compra e venda, etc. Ainda 

assim, O. LENEL acredita que o fragmento sob análise estaria localizado junto de outros fragmentos que versam 

sobre a responsabilidade aquiliana (como D. 9, 2, 52 pr.-4, D. 10, 3, 26 e D. 44, 7, 20), e não entre aqueles que 

tratam da compra e venda (como D. 18, 6, 11, D. 19, 1, 26 e D. 44, 1, 14). 
320 M. BRETONE (La técnica del responso serviano, in Labeo 16 (1970), n. 1, p. 307-308 e nota 3) aponta que 

as responsa de Sérvio Sulpício Rufo poderiam ser divididas em teóricas e práticas. Aquelas, abstrações 

escolásticas; estas, casos práticos respondidos a clientes. Em seguida, tenta apontar diversos fragmentos de 

Alfeno em que seria possível identificar, pelo uso do verbo “Quaerere”, um ou outro caráter. Entretanto, no 

caso do fragmento sob comento, assim como em diversos outros, seria impossível definir qual dos caráteres 

apresenta. 
321 Conforme C. A. CANNATA (Sul problema dela responsabilità nel diritto privato romano, in IURA 44 (1993), 

p. 30), o verbo “praestare” pode ter diversos significados. Dentro do uso estrito como execução de uma 

prestação, tem potencial para assumir o significado de “responder”, especialmente quando o objeto da 

prestação for um damnum. O autor cita expressamente o fragmento sob análise como exemplo de utilização do 

verbo com tal significado. 
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haberet, non debere praestare: sed si non 

haberet emptos, tum, si culpa hominis 

factum esset, ut a bove feriretur, non debere 

praestari, si vitio bovis, debere. 

tiver comprado os bois, não deve prestar; 

mas se não tiver comprado, então, se por 

culpa do homem é o fato, tal que se feriu 

pelo boi, então não deve prestar, se por vício 

do boi, então deve.  

 

Esse fragmento apresenta caso relativamente simples. Dois indivíduos celebram um 

contrato de compra e venda de alguns semoventes, especificamente bois. Incluem na 

formulação do contrato uma cláusula (lege322) que permite ao adquirente experimentar os 

animais. Em seguida, esses animais são entregues pelo vendedor ao comprador, para que se 

inicie a experimentação. 

Acontece que, após a entrega para os experimentos, um dos escravos do comprador 

é ferido pelo chifre de um dos animais objetos do negócio. Questiona-se o jurisconsulto se 

cabe ao vendedor indenizar o comprador. Apresenta, por fim, duas soluções para o problema 

com base em três possíveis fundamentações.  

Da leitura do fragmento, resta claro que o principal problema enfrentado pelo 

jurisconsulto é, uma vez exposto o dano causado no escravo e o consequente prejuízo sofrido 

pelo seu proprietário, saber quem é o responsável323. Entretanto, esse fragmento também traz 

questões relevantes para a compreensão da cláusula especial de exame da coisa no contrato 

de compra e venda.  

Nesse sentido, considerando que o jurisconsulto aponta a possibilidade da compra 

ser ou não concluída, tal ambiguidade poderia estar associada à noção de condição resolutiva 

ou suspensiva. Na mesma esteira, é discutível se a supracitada entrega representaria ou não 

a transferência imediata da propriedade e da responsabilidade pelo fato do semovente. Por 

outro lado, poder-se-ia cogitar que o negócio fosse suspensivo, havendo retroatividade da 

aceitação ou negação dos animais após a experimentação.  

                                                 
322 Lege, ablativo de lex. Conforme E. FARIA, Dicionário Escolar Latim-Português, 3ª ed., Brasília, Ed. do 

Ministério da Cultura e Educação, voc. “lex”, pode representar Lei em sentido estrito, convenção ou contrato 

entre particulares, ou ainda cláusula ou condição. O fato do fragmento se referir a um contrato de venda 

(vendidit) é indício de que a expressão “ea lege” significa adição ao contrato “desta cláusula ou condição”. 

A. BERGER (Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, American Philosophical Society, 1953), 

voc. “lege”, por sua vez, é bastante claro ao afirmar que “The meaning of a condition appears clearly in phrases 

with ea lege ut”. Encaixa-se perfeitamente na descrição ao caso.  
323 Nesse sentido, J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 570 e E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 

16), p. 640. 
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Ademais, levanta-se o questionamento acerca da forma do pacto. Por um lado, se é 

necessária a utilização de palavras determinadas, como “placuerit” ou “displicuisset”, para 

a identificação da condição nos fragmentos. Se, por outro lado, a falta dessas palavras 

significaria que a experimentação teria finalidades específicas que não o agrado individual 

do comprador. 

Pois bem, a questão da responsabilidade é o principal problema enfrentado por 

Alfeno, e os fundamentos dessa afirmação são muitos. Primeiro, a localização no Digesto 

sob o título D. 9, 2 – “Ad Legem Aquiliam”. Com efeito, a primeira “lei” desse título – Ulp 

18 ad Ed., D. 9, 2, 1 pr. e 1 – deixa claro que será tratada a Lex Aquilia, explicando a sua 

origem e seus efeitos324.  

Segundo, pelo conjunto do caput e dos demais parágrafos do excerto retirado de 

Alfeno, todos tratando da necessidade ou não de indenizar em casos extremamente 

diversos325. Por fim, o próprio jurisconsulto questiona, expressamente, pelo dever ou não do 

vendedor de indenizar o comprador: “num venditor emptori damnum praestare deberet”326.  

A riqueza de informações desse fragmento está nas alternativas levantadas por 

Alfeno. Ele não dá uma resposta simples e direta ao questionamento; pelo contrário, parece 

tentar abarcar diversas variáveis e detalhes. Variações estas que podem decorrer da forma 

do contrato ou da situação fática. Em seguida, expõe soluções diferentes conforme tais 

variações, seja determinando a indenização, seja isentando o vendedor.  

Anota-se, só existem duas soluções: ou há o dever de indenizar, ou não há. O 

jurisconsulto apresenta, entretanto, três hipóteses fáticas. Assim, as duas primeiras isentam 

o vendedor, seja porque a compra já fora efetivada, seja porque o próprio escravo ou outro 

homem deu causa ao dano.  

                                                 
324 Conforme Ulp. 18 ad Ed., D. 9, 2, 1, 1, a Lei Aquília provém de um plebiscito, proposto perante a plebe por 

um Tribuno da Plebe de nome Aquílio. Já Ulp. 18 ad Ed., D. 9, 2, 1 pr. esclarece que essa lei derrogou todas 

as leis anteriores que trataram sobre o dano injusto, inclusive a Lei das Doze Tábuas – quanto a essa matéria – 

e outras não especificadas. 
325 Por exemplo, o D. 9, 2, 52 pr. trata da morte de um escravo, e atuação do médico ou da diligência do dono. 

Já D. 9, 2, 52, 1 trata do dever ou não de indenizar no caso de dano, quando a pessoa que sofreu o dano tinha 

agredido primeiro o agressor. O fragmento D. 9, 2, 52, 2 trata de descobrir de quem é a responsabilidade pelo 

dano causado por uma carroça, quando esta estava tentando desviar-se de outra carroça que lhe ameaçava. Por 

fim, em D. 9, 2, 52, 4 observa um caso de dano causado a um escravo por jovens que jogavam com uma bola, 

questionando-se se há dano injusto ou mero acidente.  
326 Registra-se que, para o caso prático, pouco parece importar a gravidade da chifrada no escravo ou o 

montante do prejuízo que isso causará. É relevante, apenas, ter havido – ou não – o dano e saber quem deverá 

arcar com o prejuízo.  
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Já a última hipótese determina o dever do vendedor de indenizar o comprador. Para 

tanto, parece ser necessária a cumulação de dois requisitos: que a compra não tenha se 

efetivado e que não haja culpa humana, sendo o dano decorrente de vício do animal327.  

Alfeno Varo não expõe claramente o motivo de cada decisão. Pelo contrário, apenas 

levanta a hipótese diferente e aponta a solução. Tomando por base as diferenças entre as 

hipóteses, parece possível encontrar a razão de decidir do jurisconsulto. 

A primeira hipótese ventilada por Alfeno pressupõe que o negócio tenha se 

efetivado, mas não comenta o momento em que a efetivação ocorreu. Pode ter ocorrido 

concomitantemente à contratação e antes da entrega, bem como pode ter sido em momento 

posterior a essa entrega, com a efetiva experimentação e uma declaração confirmatória do 

comprador. 

O jurisconsulto não parece diferençar entre as duas hipóteses; registra apenas que 

houve a compra do animal, caso em que o alienante não tem o dever de ressarcir o prejuízo.  

Parece ser autoexplicativa a solução: o adquirente é dono do escravo, que sofreu o 

dano, e do boi, que o causou. Como foi uma propriedade sua que causou o dano, não há que 

se falar damnum iniuria datum. Esta é a solução dada em Pap. 37 Quaest., D. 9, 2, 54: não 

há ação de regresso quando o indivíduo causa dano a suas próprias coisas328.  

De qualquer sorte, para que se considere a compra efetivada ao tempo do dano, é 

necessário imaginar uma de duas hipóteses: primeiro, que a condição da experimentação seja 

resolutiva; segundo, sendo suspensiva, que seus efeitos retroajam ao tempo da contratação.  

Na primeira, o contrato seria puro e existente. O adquirente detém os animais como 

dono, ainda que esteja testando-os. Caso a coisa não seja aprovada na experimentação, então 

nasceria o direito dele, comprador, resolver o negócio e devolver os bois. Mas, até lá, houve 

venda, e ela está concluída. 

Exemplificativamente, se uma pessoa leva seu cachorro para passear na rua, e o 

animal ataca alguém, será de inteira responsabilidade desse indivíduo, não sendo possível 

requerer que o canil onde o comprou se responsabilize pelo ataque. 

                                                 
327 B. RIES (Recensioni: Acta jurídica 1976: esses in honour of Ben Beinart, vol. 1, HG. Von Wouter de Vos, 

W. H. B. Dean, I. Leemann, in ZSS 99 (1982), p. 536) entende, ainda, ser necessário que o vendedor tivesse 

conhecimento do vício dos bois, i.e., que eles eram perigosos.  
328 O caso desse fragmento é simples: um indivíduo faz uma estipulação de alienar algo a outrem. Caso o 

promitente venha a causar algum dano a essa coisa – no caso, um animal – antes de realizar a alienação, aquele 

que espera recebê-la tem direito a utilizar-se da ação da Lei Aquília para ressarcir-se do prejuízo. Entretanto, 

uma vez que o devedor tenha incorrido em mora, aquele que prometeu o animal o matou ou feriu, então o 

devedor estará livre da sua obrigação de pagar. Por outro lado, não poderá propor ação da Lei Aquília contra o 

estipulante, porque se considera que o credor causou dano a si mesmo, e não a outrem (“nam creditor ipse sibi 

potius, quam alii iniuriam fecisse videtur.”).  
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No segundo caso, da condição suspensiva, o negócio é firmado, mas a compra e 

venda não surte efeitos imediatamente. Neste, o comprador apenas teria a posse do animal 

para experimentação, não sendo proprietário ainda. 

Acontece que – coadunando-se com o caso apresentado por Alfeno – é necessário 

supor que o comprador optou por confirmar o negócio mesmo após o dano. Somente assim 

a compra contratada se aperfeiçoaria, passando a surtir todos os efeitos. Entretanto, para que 

seja possível considerar a condição suspensiva nessa hipótese, é mister aceitar que a 

condição teria efeitos retroativos. 

Ao confirmar a aquisição dos animais, a despeito do dano causado, o comprador 

estaria “assumindo” a responsabilidade por esse prejuízo. Tratar-se-ia de venire contra 

factum proprium requerer a indenização posteriormente. 

A segunda e a terceira hipóteses postuladas partem da premissa oposta: não houve 

a compra. Entretanto, essa premissa pode ser – hipoteticamente – desdobrada em duas. A 

leitura mais óbvia é de que, ao tempo do dano, o negócio não era perfeito e o comprador não 

era proprietário. Nesse sentido, estar-se-ia frente a um negócio suspensivamente 

condicionado, em que a entrega não representava transferência da propriedade, e que o 

comprador não detinha a coisa como dono.  

Por outro lado, é possível cogitar que o negócio tenha sido resolvido. Isto é, feito 

inicialmente puro e perfeito, com cláusula resolutiva suspensivamente condicionada, o 

comprador tenha optado, uma vez realizado o experimento, pelo exercício da cláusula 

especial. Assim, abortado o negócio, pode-se cogitar que tenha efeitos retroativos, como se 

não tivesse havido o contrato no primeiro momento. 

No caso em tela, não há impedimento para a resolução do negócio. Primeiro, esta é 

a condição especial do contrato, de que fosse permitida a experimentação (“vendidit ea lege, 

uti daret experiundos”). Segundo, diferente do fragmento Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 1, em 

que não é possível devolver os animais, já que foram roubados, aqui é sim possível entregá-

los de volta ao vendedor329.  

Enfim, considerando que a compra não tenha sido concluída – ou que tenha sido 

resolvida –, a atribuição da responsabilidade não pode ser a mesma da primeira hipótese. Lá, 

tendo transferido a propriedade, não há sentido em que o alienante respondesse pelo dano 

                                                 
329 Igualmente no fragmento Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 2, que trata da compra e venda de prataria, e o escravo 

a perde no caminho da devolução. Dessa forma, o potencial comprador já não detém a posse da coisa para 

poder devolvê-la.  
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porque já não tinha relação com o animal. Aqui, entretanto, mantém o vínculo de 

propriedade. Como proprietário dos bois, deve responder pelos danos deles decorrentes. 

Diferenciam-se, então, a segunda e terceira hipóteses por outro motivo: a existência 

ou não de culpa. Deverá responder pelo prejuízo aquele que deu causa ao evento.  

C. A. CANNATA
330

 faz interessante observação: apesar de os jurisconsultos 

republicanos utilizarem o critério da culpa frequentemente, este é apenas um dos elementos 

de imputação do evento danoso ao agente. Supondo, por exemplo, que mais de um 

comportamento simultâneo levou ao dano, a culpa será utilizada como critério para 

individualizar aquele que é o autor do dano, e contra quem se dará a ação. 

Continua o autor331 afirmando que no fragmento em tela há uma contraposição entre 

o exercício das ações decorrente do vício do boi e a da culpa do homem. Seria, portanto, um 

concurso entre a ação contratual332 e a ação aquiliana. 

Efetivamente, a existência de culpa do escravo retira do adquirente a possibilidade 

de acionar o vendedor. Por outro lado, não havendo culpa do escravo, então resta somente a 

situação de o próprio animal estar viciado. Portanto, a culpa é utilizada como critério de 

“desempate”. 

Na segunda hipótese sugerida, Alfeno é claro no sentido de que a ferida do escravo 

teria sido causada por ação humana, motivo pelo qual o vendedor não seria obrigado a 

indenizar o comprador.  

Em Ulp. 18 ad Ed., D. 9, 1, 1, 7, é possível observar um caso similar e interessante. 

Um indivíduo castiga ou maltrata um cavalo ao ponto em que este, tentando defender-se, dá 

um coice. Nesse caso, não é o dono do cavalo quem terá que responder pelo coice, mas, sim, 

o indivíduo que maltratava o animal que deverá ser responsabilizado. Nesse sentido, se o boi 

feriu o escravo porque o próprio escravo estava maltratando-o, por exemplo, não há que se 

falar em acionar o vendedor pelo prejuízo. 

Deve-se registrar que a tradução dessa parte é delicada, e isso pode refletir-se em 

diferença sensível na exegese. Afirma o jurisconsulto: “tum, si culpa hominis factum esset”, 

o que pode ser traduzido literalmente por “então, se por culpa do homem é o fato”. 

                                                 
330 C. A. CANNATA, Genesi e vicende dela colpa aquiliana, in Labeo 17 (1971), n. 1, p. 68. Comenta ainda que 

os fragmentos da jurisprudência republicana são estritamente casuísticos, o que se encaixa perfeitamente nesse 

fragmento. 
331 C. A. CANNATA, Genesi e vicende dela colpa aquiliana, in Labeo 17 (1971), n. 1, p. 72. 
332 J. DE LOS MOZOS TOUYA (Literatur: Angel Martinez Sarriõn, las raíces romanas de la responsabilidad por 

culpa, in ZSS 113 (1996), p. 548) afirma expressamente não crer que esse fragmento comporte a ação 

contratual.  
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Entretanto, não está claro se desejava referir-se a qualquer ser humano, ou especificamente 

ao próprio escravo que fora ferido.  

G. MACCORMACK
333, numa breve explicação do fragmento, entende que se trata da 

culpa do escravo. E. DIAZ
334, quando trata do fragmento, também se refere ao escravo 

quando fala da culpa. 

K. VISKY
335, que se refere apenas à culpa do escravo, cogita, no mesmo sentido, que 

o próprio escravo tenha excitado diretamente o boi. Levanta, curiosamente, a hipótese de 

que a negligência deste seja apenas estar muito próximo ao animal.  

Por um lado, faz sentido essa restrição – traduzindo-se “hominis” por “escravo”, 

nesse contexto. Efetivamente, tratar-se-ia do que modernamente se entende por “culpa 

exclusiva da vítima”. A própria vítima, por meio de suas ações, dá causa ao dano.  

Por outro lado, implicaria excluir a possibilidade de que outro ser humano tenha 

dado causa ao dano. Pode ocorrer, por exemplo, que duas pessoas (o próprio escravo e outro 

indivíduo) estejam manejando os bois conjuntamente quando, culposa ou dolosamente, o 

outro indivíduo assuste ou instigue o animal, fazendo com que venha a ferir o escravo. 

Nesse caso, mesmo que não tenha sido o próprio escravo ferido quem deu causa ao 

dano, tampouco foi o animal o “agente” causador, mas apenas o instrumento da ação alheia. 

Assim, parece inadequado atribuir a responsabilidade ao dono do animal. Pelo contrário, 

mais equânime seria chamar esse outro indivíduo – ou o seu dono, caso também seja escravo 

– para que preste a devida indenização.  

Reitera-se o quanto afirmado acima com base no fragmento Ulp. 18 ad Ed., D. 9, 

1, 1, 7: se alguém fustiga o animal, é essa pessoa, e não o dono do animal, quem deverá 

indenizar o prejuízo. 

Tal entendimento não confronta o fragmento. Alfeno não afirma, na segunda 

hipótese, que a responsabilidade seria do comprador; determina apenas que o vendedor não 

é responsável. Assim, não é impossível atribuir a responsabilidade a outrem, desde que não 

seja ao vendedor.  

De qualquer sorte, na segunda hipótese a resposta de Alfeno é a mesma da primeira: 

não há ação da Lei Aquília contra o vendedor. Apenas na terceira hipótese este deverá prestar 

algo àquele pela ferida causada ao seu escravo.  

                                                 
333 G. MACCORMACK, Culpa ob. cit. (nota 253), p. 147. 
334 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 640. Igualmente I. GARCIA DEL CORRAL, Cuerpo del Derecho 

Civil Romano, t. 1, Barcelona, Jaime Molinas, 1889, p. 591. 
335 K. VISKY, Die Frage der Kausalität aufgrund des D. 9,2 (ad legem Aquiliam), in RIDA 26 (1979), p. 492 
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Na terceira hipótese, não apenas o vendedor ainda é o proprietário do – e, portanto, 

o responsável pelo – semovente, como não houve ação humana que desse causa ao evento. 

Resta, assim, supor que o próprio animal tivesse algum vício, como ser bravio. Desse vício 

é que decorreria o dano. 

Essa hipótese encaixa-se na descrição da Inst. 4, 9 pr., isto é, uma previsão da Lei 

das Doze Tábuas segundo a qual aquele que sofre dano decorrente de animal tem direito a 

acionar o seu dono pelo prejuízo. Exemplifica com o caso do cavalo coiceador bem como 

do boi que costuma dar chifradas.  

Importante anotar que, nos dois exemplos das Institutas, os animais específicos que 

causaram o dano estão habituados àquele tipo de ação: dar coice ou chifrada, ainda que 

contra a natureza da sua espécie, por se supor domesticados336.  

Ainda nas Institutas, observa-se que se considera “pauperie”337 esse tipo de dano, 

posto que não houve injustiça. Os animais simplesmente agem, sem consciência do que 

fazem. Ulp. 18 ad Ed., D. 9, 1, 1, 1 a 3, observa-se o mesmo entendimento; dá-se actio de 

pauperie nos casos de danos provocados pelos animais, não sendo necessário que se 

configure culpa do proprietário338.  

                                                 
336 Registra-se ainda que esse fragmento das Institutas (Inst. 4, 9 pr.) assim deixa claro: que o animal agiu, ao 

causar o dano, contra a natureza de sua espécie. Assim, pressupõe-se que o cavalo e o boi sejam domesticados 

e, portanto, acostumados ao contato humano.  

Exclui, por outro lado, os animais naturalmente ferozes. Assim, caso um urso fuja de sua jaula e cause 

danos a terceiros, então aquele que fora dono – porque deixou de sê-lo quando o animal fugiu – não precisa 

indenizar. Em Inst. 4, 9, 1 se observa haver um edito edilício que proíbe que se mantenha animais ferozes 

naqueles lugares por onde seja costume a passagem de seres humanos.  
337 E. FARIAS, Dicionário ob. cit. (nota 80), voc. “pauperies”: substantivo feminino, significando pobreza, 

indigência. Sobre a actio de pauperie, cf. A. Berger (Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, 

American Philosophical Society, 1953), voc. “actio de pauperize”, ver: Robbe, NDI 9 (s.v. pauperies) ; 

Haymann, ZSS 42 (1921); E. Levy, Konkurrenz der Aktionen, 2, 1 (1922) 225; Biondi, AnPal 10 (1925) 3; 

Kerr Wylie, St. Riccobono 4 (1936) 459; Robbe, RISG N.S. 7 (1932) 327; Lenel, ZSS 47 (1937) 2; Visconti, 

St. Solmi 1 (1941) 157; Dull, ZSS 61 (1941) 1; Condanari-Michler, Fschr Wenger 1 (1944) 236. 
338 Ainda sobre a actio de pauperie, o fragmento Ulp. 18 ad Ed., D. 9, 1, 1, 12 afirma que ela deve ser proposta 

contra o dono atual da coisa, e não contra aquele que era dono ao tempo do dano. Essa noção apenas confirma 

a solução dada à primeira hipótese: se houve compra, então o adquirente é o novo proprietário dos bois, e é ele 

quem deve arcar com o prejuízo nesses casos. Como também foi ele quem sofreu o prejuízo, não é plausível 

cogitar ação contra si mesmo. 

Nesse sentido, caso a compra não tivesse se efetivado ao tempo do prejuízo, mas o comprador 

confirmasse o negócio, adquirindo o boi, antes de propor a ação, perderia o direito de perseguir judicialmente 

o alienante. Afinal, ele se tornaria dono do animal, cabendo a ele indenizar os prejuízos pretéritos. Em 

contrassenso, se a compra não se perfez, então o vendedor mantém o liame jurídico com os semoventes, sendo 

ele o responsável nesses casos. 

Na legislação moderna, o art. 936 parece ter sido largamente influenciado pela regra romana: “O dono, 

ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.” Ora, 

responde pelo dano não apenas o dono, como também o seu detentor. É a mesma regra encontrada no art. 938, 

que determina que é o habitante do prédio quem deve responder pelas coisas que dele cair ou forem atiradas.  

O animal, posto que incapaz de racionalizar, jamais causará dano injusto. Não age com culpa, muito 

menos com dolo; apenas age. Ainda assim, seu dono ou detentor deve ressarcir aquele que sofreu o dano. 

Afinal, não é justo que um terceiro sofra pelas ações de alguma coisa que não lhe pertencia.  
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De qualquer sorte, C. A. CANNATA entende que não se trata de actio de pauperie339. 

O dever de prestar aqui não decorreria do fato de que o boi costuma atacar (Ulp. 18 ad Ed., 

D. 9, 1, 1, 4: “bos cornu petere solitus”), mas, sim, porque o vendedor deixara de advertir o 

comprador sobre a ferocidade do animal. Seria, portanto, culpa por omissão de informação. 

Tal posicionamento – de que não se trata de actio de pauperie – pode ser reforçado 

pelo fato de que o fragmento de Alfeno encontra-se no título D. 9, 2 (ad Legem Aquiliam), 

e não no título D. 9, 1 (Si Quadrupedes Pauperiem Fecisse Dicatur). A despeito do silêncio 

da ação cabível, se os compiladores entendessem que cabia a actio de pauperie ao invés da 

ação pela Lei Aquília, teriam posto o fragmento no título I, e não no II.  

Por outro lado, a tese de que a responsabilidade é por omissão de informações 

também parece não ser adequada ao fragmento. Se fosse esse o caso, o simples fato de que 

a compra se efetivara não excluiria a culpa do vendedor pela sua omissão em não informar 

o comprador que o animal costumava dar chifradas. Assim, ele seria obrigado a indenizar o 

comprador, mesmo na primeira hipótese aventada por Alfeno Varo, o que não se observa no 

fragmento.  

Ademais, esta culpa – pela omissão de informações – gera uma responsabilidade 

contratual, e não aquiliana. Mais próxima está, por exemplo, daquela observada em Ulp. 32 

ad Ed., D. 19, 5, 20 pr., perseguida pela actio in factum ou pela praescriptis verbis.  

Esse posicionamento parece ser confirmado por G. MACCORMACK, quando 

apresenta outros dois fragmentos em que Ulpiano oferece a utilização da actio in factum, ao 

invés da ação aquiliana e da ação de pauperie340. 

Subsidiariamente à questão da responsabilidade pelo dano causado, é possível 

observar diversos outros problemas no fragmento, cuja análise interessa à exegese. Por 

                                                 
Ao que parece, o artigo dispensa que o proprietário incorra em culpa; não se trata de responsabilidade 

por falta de cuidado com o animal, como por não tê-lo prendido ou contido adequadamente. Responde pura e 

simplesmente pelo dano causado pelo animal. Seria uma espécie de responsabilidade objetiva, em termos 

modernos. 
339 C. A. CANNATA, Genesi e vicende dela colpa aquiliana, in Labeo 17 (1971), n. 1, p. 72. Já J. DE LOS MOZOS 

TOUYA (Literatur: Angel Martinez Sarriõn, las raíces romanas de la responsabilidad por culpa, in ZSS 113 

(1996), p. 548) entende não ser possível definir se Alfeno se referia à actio legis Aquiliae ou mais 

especificamente à actio de pauperie. Por sua vez, C. WOLLSCHLÄGER “Eigenes verschulden des Verletzten, in 

ZSS 93 (1976), p. 130-131), entende sim tratar-se de actio de pauperie. Mais, esse autor, tratando da culpa 

concorrente, aponta o fragmento Pomp. 21 ad Qu. Muc., D. 13, 6, 23. Nesse fragmento, levanta a seguinte 

questão: se uma pessoa empresta a outra um cavalo para que este faça determinada viagem e, no percurso, o 

cavalo se deteriora sem culpa do viajante, o comodante não tem ação, posto que a culpa é sua, ao ter emprestado 

um cavalo que não podia percorrer caminho tão longo. Efetivamente, parece haver alguma relação com o 

fragmento em análise: se não há culpa hominis, então a culpa deve ser do dono do animal, necessariamente.  
340 G. MACCORMACK, Aquilian studies, in SDHI 41 (1975), p. 23. São eles: Ulp. 41 ad Sab., D. 19, 5, 14, 3 – 

em que caem sementes ou frutas da árvore no terreno do vizinho, e o gado deste as come – e Ulp. 18 ad Ed., 

D. 9, 2, 11, 5 – em que um indivíduo bate em seu cachorro até que este morda outrem.  
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exemplo, a forma – suspensiva ou resolutiva – da condição. Analisando a terminologia 

utilizada por Alfeno Varo, observa-se: “Quidam boves vendidit...”, ou seja “Alguém vendeu 

bois...”. Pode ser entendido que o negócio fora firmado; houve a venda; o vendedor vendeu 

e o comprador comprou341. 

Mais claro é, ainda, quando afirma “postea dedit experiundos”, “em seguida, deu 

para experimento”. Ou seja, não apenas vendeu, como a entrega ocorreu após a contratação. 

Não é tão clara, entretanto, a natureza da entrega. O vendedor promete que 

entregaria a coisa para ser experimentada, mas não resta claro se há traditio ou algo mais 

próximo ao comodato. 

Se for entendido que a entrega não transfere a propriedade, então estar-se-ia frente 

a uma condição suspensiva. O vendedor entrega a coisa, que já é objeto do contrato, para o 

comprador experimentar. Se este entender pela manutenção do negócio, então sim haveria a 

traditio, ainda que simbólica, já que o comprador já detinha a coisa. Por outro lado, se optar 

por devolver a coisa, o contrato perde seus efeitos. 

Tal formulação do negócio parece adequar-se perfeitamente ao restante do 

fragmento. Assim, quando Alfeno supõe uma situação em que o boi não teria sido comprado, 

poderia estar cogitando o momento em que o negócio fora firmado, o animal entregue, mas 

o comprador ainda não tivesse pronunciado seu parecer sobre o experimento.  

Alternativamente, sendo o contrato suspensivo, apenas seria possível tal 

compreensão do pacto se a aceitação, pelo comprador, retroagisse ao momento inicial da 

contratação, isso porque Alfeno também cogita que o vendedor não responde se a compra 

fora realizada.  

Por outro lado, se a entrega representar a transferência da propriedade, então o 

comprador já é dono durante o período de exame. Isto é, o negócio é puro e perfeito desde o 

início, tendo o comprador direito a resolver o negócio caso os semoventes não sejam 

aprovados nos experimentos. Este raciocínio é apenas lógico: não há sentido que o vendedor 

permita ao comprador experimentar a coisa se este não tivesse o direito de devolvê-la.  

Para C. A. CANNATA
342, quando o jurisconsulto aponta nesse fragmento a hipótese 

de a compra ter sido concluída com o acordo das partes quanto ao contrato, não aponta – 

nem em indício – uma venda resolutivamente condicionada. Não aprofunda, entretanto, na 

                                                 
341 G. MACCORMACK (Culpa ob. cit. (nota 253), p. 147) parece discordar desse posicionamento. Na sua breve 

explanação do fragmento, explica que os bois são “supplied”, isto é, fornecidos, deixados à disposição para o 

uso. Também, refere-se ao comprador como “prospective”, isto é, prospectivo, referente ao futuro. Assim, o 

comprador ainda não seria comprador de fato, mas apenas potencial comprador.  
342 C. A. CANNATA, Atto Giuridico ob. cit. (nota 13), p. 378.  
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sua análise do fragmento. Assim, resta ao leitor crer que esse autor compreende o negócio, 

no fragmento, como exclusivamente suspensivo.  

Já W. FLUME entende tratar-se de condição resolutiva, em que a compra é concluída, 

mas o comprador poderia fazer uso do pactum displicentiae, reclamando a devolução de seu 

dinheiro343.   

Para E. DIAZ
344, quando Alfeno questiona se houve ou não a compra, não está 

questionando sobre a natureza do contrato ao tempo em que realizado. Isto é, não questiona 

se o contrato seria resolutivo ou suspensivo. Pelo contrário, a dúvida estaria na existência 

mesma do contrato: existindo, teria sido adicionado um pacto suspensivo que determina a 

sua eficácia.  

Assim, a autora espanhola explana: se o comprador ainda não manifestou sua 

vontade, não existe contrato de compra e venda, e por isso o vendedor deve responder pelo 

vício do animal. Entretanto, se o comprador já testou os bois e não ficou insatisfeito, então 

declara sua vontade, decidindo-se pelo aperfeiçoamento do contrato. Vindo o boi a ferir o 

escravo após essa manifestação, o vendedor não responderá pela lesão. 

Não é ilógica tal compreensão. Se bem que o jurisconsulto romano dá indício de 

compreender que o negócio é firmado antes da entrega (“vendidit ... postea dedit 

experiundos”), é possível argumentar que o contrato em si não existe enquanto o comprador 

não aceita a coisa como sua, tratando-se de meras negociações as tratativas pretéritas.   

Entretanto, considerando que só há contrato a partir do momento em que se finaliza 

ou se torna irrevogável o negócio, a entrega que não transfere a propriedade não seria uma 

traditio. Em outra passagem de seu trabalho, fazendo referência ao fragmento Ulp. 32 ad 

Ed., D. 19, 5, 20, 2 – no qual afirma também haver ali um pactum displicentiae –, explana 

que no fragmento de Alfeno observa-se o inspiciendum dare, isto é, dar o objeto para que 

seja experimentado345. 

Nesse sentido, ela põe uma contradição à venda perfeita (“iam contracta, facta 

perfecta”) de um lado e a venda imperfeita de outro. À continuação, observa que, a despeito 

de o pactum displicentiae ser comumente constituído de forma resolutiva e por meio do 

termo “displicuisset”, não há razão para afirmar que seja obrigatoriamente assim. 

Relembrando ainda que o texto tem origem no período republicano, levanta a possibilidade 

                                                 
343 W. FLUME, Die Aufhebungsabreden beim Kauf – lex Commissoria, in diem addictio und sogenanntes 

pactum displicentiae – und die Bedingung nach der Lehre der römischen Klassiker, in Festschrift für Max 

Kaser, Munich, 1976, p. 325-326. 
344 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 640. 
345 Idem, p. 622. 
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que Alfeno visse o pactum displicentiae como suspensivo, sentido em que tratar-se-ia de 

uma entrega e posterior devolução dos animais sem que se efetivasse compra e venda 

alguma346.  

Na premissa básica, ao menos, essa posição parece ser a mesma de J. THOMAS. Esse 

autor aponta a dupla possibilidade presente no fragmento: de que a compra seja ou não 

completa (“si emptor boves emptos haberet... sed si non haberet emptos”). Essa observação 

demonstra que a existência de tais alternativas era não apenas antiga, como se manteve 

constante na evolução da jurisprudência347.  

Efetivamente, como já dito anteriormente348, Alfeno viveu ainda no final da 

república, demonstrando-se, assim, ser antiga. Por outro lado, se tal formulação for 

comparada com aquelas feitas por Ulpiano349, percebe-se que a existência da forma 

suspensiva e resolutiva estendeu-se pelo menos até a virada do século II para o III, quando 

viveu este.  

Assim, desconsiderando a possibilidade de a condição ter efeito retroativo, 

comparando a primeira hipótese posta por Alfeno, de um lado, e a segunda e terceira de 

outro, parece necessário aceitar que o negócio pudesse ser feito tanto suspensiva quanto 

resolutivamente350.  

Na primeira hipótese, o negócio aperfeiçoa-se imediatamente, não apenas havendo 

entrega, como também transferência da propriedade. Consequentemente, a coisa está 

alienada no momento do dano, não devendo o vendedor responder pela chifrada. Já na 

segunda e terceira hipóteses, é possível observar uma entrega feita – de tal sorte que o 

                                                 
346 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 638-640. 
347 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 559. Em outro texto (Ficticious ob. cit. (nota 190), p. 119-

120), o autor aponta entendimento de que já no período republicano poderia haver um contrato condicional ou 

que o contrato poderia ser perfeito, contendo, isso sim, uma cláusula para a sua dissolução. Portanto, ou o 

contrato era condicionado à ocorrência de um evento, ou haveria uma cláusula dentro do contrato. Tratava-se 

de diferença na formulação do contrato.  

De qualquer forma, os romanos observavam a condição sempre suspensiva e precedente, i.e., o 

contrato não gerava direitos nem obrigações para as partes, ainda que firmado, enquanto não se observasse o 

evento condicionante.  

Mais, para ele, pouco importava se esse evento era simples (como se dependente da eleição de um 

terceiro indivíduo ou da ocorrência de chuva) ou se era a ação de uma das partes do contrato. Afirma, inclusive, 

não ser importante nesse texto adentrar na natureza da condição antes da realização do evento. Ressalta apenas 

que os direitos e as obrigações somente nasciam com a ocorrência do evento, daí porque não ter o comprador 

ação, no caso do fragmento Iul. 3 ad Urs. Feroc., D. 18, 1, 41 pr. Pode-se supor que J. THOMAS estivesse se 

referindo à ação contratual. 
348 Vide nota 319, supra.  
349 Como em Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr.-1 
350 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 570. Esse autor ressalta que Alfeno expressamente faz a 

questão da responsabilidade depender de a venda ter ou não sido concluída, deixando claro que a provisão 

(pacto) pudesse ser tratada de ambas as formas. 
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comprador está testando os animais –, mas a compra ainda não se aperfeiçoara. Assim sendo, 

não houve transferência da propriedade, a entrega não representou uma traditio.  

Outro aspecto curioso e importante desse fragmento é a formulação da condição 

quanto à natureza do exame. O fragmento não utiliza a terminologia mais corriqueira 

associada ao pactum displicentiae. Em outros fragmentos, como Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 

pr. e 1, menciona-se claramente o contentamento como condição da realização do negócio 

(“ut, si placuerit, emptos”) ou o descontentamento do adquirente como condição para a 

devolução (“ut, se displicuisset, inempta esset”).  

Pelo contrário, Alfeno afirma apenas que o contrato fora realizado com a cláusula 

de que o comprador poderia experimentar a coisa (“uti daret experiundos”). Por essa razão, 

é interessante analisar se efetivamente se trata de pactum displicentiae.  

Em verdade, “experiundos” deve ser entendido como aquilo que é ensaiado, 

tentado, experimentado, provado, submetido a prova351. Assim, ao comprador é autorizado 

testar os animais, submetê-los a algum tipo de exame ou experimento, ao qual o jurisconsulto 

não se refere nem especifica.  

Diferente é da utilização de “placere” e “displicere”. No primeiro destes, pode-se 

entender “agradar a, ser agradável”352. Também, ser aprovado, causar satisfação, 

contentamento. Mais especificamente, no pretérito perfeito, “placuit”, significa estar 

decidido, resolvido, determinado353.  

Já a segunda terminologia usual pode representar o próprio desagrado ou 

descontentamento, ou o verbo “desagradar”354, a noção se “não se sentir bem, não estar em 

sentido satisfatório” 355. 

De qualquer sorte, difícil definir qual o propósito da experimentação proposta por 

Alfeno. Fora estabelecido que os animais seriam entregues para experimento, mas não 

especificamente para saber se o comprador estará satisfeito. Assim, é possível que esse 

fragmento não se refira ao pactum displicentiae em si, mas, antes, a uma cláusula de exame 

objetivo dos animais.  

Primeiro, o exame subjetivo indica que o comprador dará o seu parecer se a coisa o 

agradou, individualmente. Trata-se de ideia adequada para aqueles casos em que a coisa será 

                                                 
351 E. FARIA, Dicionário ob. cit. (nota 80), voc. “experior”. Também: C. LEWIS, C. SHORT, A new latin 

dictionary, New York, Harper & Brothers, 1891, voc. “experior”. 
352 E. FARIA, Dicionário ob. cit. (nota 80), voz “placeo”. 
353 C. LEWIS, C. SHORT, A new ob. cit. (nota 351), voc. “placeo” e “placor” 
354 Idem, voc. “displicentia” e “displiceo”. 
355 E. FARIA, Dicionário ob. cit. (nota 80), voz “displiceo”.  
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utilizada pessoalmente pelo comprador. Por exemplo, os cavalos de competição356. 

Igualmente o escravo357, que poderá ser alguém que participará da intimidade da casa.  

Outra situação é aquela em que a coisa deve ter uma utilidade específica: puxar a 

carroça, reprodução, servir de alimento. Pouco importaria ao adquirente se o animal, nesses 

casos, o agrada pessoalmente. Interessa apenas que ele se preste à função que lhe deve ser 

dada. Quando Alfeno expõe que um dos animais chifrou o escravo, pode-se argumentar que 

é este – o escravo, e não o adquirente – quem lidará no dia a dia com o quadrúpede. 

É assim até hoje nas médias e grandes fazendas: o fazendeiro age como empresário 

ou mesmo como mero capitalista. Por sua vez, um funcionário, o vaqueiro, é quem lida 

diretamente com os animais. Não tendo este – o vaqueiro – poder de decisão, na maioria das 

vezes pouco importará seu agrado para a aquisição ou a manutenção de animais.  

Por outro lado, o fazendeiro apenas administra a atividade, não lidando direta e 

diuturnamente com os animais. No mais das vezes, terá dezenas, centenas ou mesmo 

milhares de bois e vacas. Não é plausível supor que conheça individualmente cada animal358. 

Para este, importa apenas se são bons de engorda, se sua prole é de boa qualidade ou, ainda, 

se têm a capacidade e a domesticação necessárias para puxar uma carroça.  

Existem exceções. No caso dos pequenos produtores rurais, é o próprio dono quem 

toma conta da plantação e dos animais. Este, se procura um boi para puxar sua carroça para 

a feira da cidade, por exemplo, terá como interesse que o mesmo seja dócil e calmo, posto 

que estará em contato direto com outros animais e seres humanos. De igual modo, animais 

de competição ou de raça para a reprodução e diversos outros casos em que os animais se 

tornam infungíveis. 

Trata-se de mera especulação, entretanto. Especulação com base na diferença 

terminológica utilizada. Afinal, a expressão “experiundos” não é utilizada em nenhum dos 

outros fragmentos que são considerados tratarem do pactum displicentiae. Por outro lado, 

                                                 
356 Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr. 
357 Inst. 3, 23, 4. 
358 Como a expressão: “não vamos dar nomes aos bois”. Se observamos com alguma atenção, tal ditado popular 

traz uma enorme carga de sabedoria. Animais como cachorros, gatos ou mesmo cavalos, têm nomes. São 

animais de lida diária, com os quais o ser humano – proprietário ou não – cria um vínculo especial. São 

individualizados, infungíveis, tornando-se muitas vezes “amigos” ou mesmo tidos como “parentes”. Destes, 

conhece-se a personalidade, se são corajosos, meigos ou protetores.  

Diferente são os bois, os porcos, as galinhas etc., animais que na maioria das vezes são criados para a 

mera reprodução e comércio ou para o simples abate. Nesses casos, devido à maior quantidade ou, melhor, 

pelo fim que se dará aos animais, é costume não lhes dar nomes, daí a expressão. Assim, não se cria o mesmo 

vínculo com esses animais. A análise deles é, dessa maneira, mais objetiva: se são bons reprodutores, se 

engordam rapidamente, se alcançam bom tamanho e peso rapidamente.  
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tampouco há menção a esse tipo de acordo, de que seria observado determinado atributo da 

coisa, em detrimento da satisfação geral do comprador.  

J. THOMAS, analisando a formulação do problema no fragmento (“Quidam boves 

vendidit ea lege uti daret experiundos”), entende que é sim o pactum displicentiae359. 

Igualmente, W. FLUME
360, que não se estende sobre o fragmento, mas o iguala a Paul 2 ad 

Ed., D. 18, 5, 6.  

Algumas observações importantes ainda devem ser feitas. Primeiro, esse 

fragmento, assim como diversos outros, não diz nada sobre o prazo que o comprador tem 

para experimentar o objeto do negócio361.  

Também, o jurisconsulto não se refere expressamente à ação cabível no caso. Nesse 

sentido, apesar de ser mais provável que se pretendesse efetivamente tratar da Lei Aquilia, 

não é absurdo fosse cabível a actio de pauperie362. 

 

6.2. Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr. 

 

Ulpiano, em seu 32º livro de Comentários ao Edito, traz dois casos de grande 

importância para o estudo da compra e venda a contento em Direito Romano. Esses 

fragmentos fazem análise de pontos relevantes para a compreensão do instituto: o primeiro 

observando a natureza da condição e as ações pelas quais reclamar o seu exercício; e o 

segundo, sua forma constitutiva (se suspensiva ou resolutiva) e as consequências advindas 

de cada possibilidade363. Vejamos o primeiro desses fragmentos:   

 

                                                 
359 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 559. Continua afirmando que esse pactum teria sido visto 

pela jurisprudência como um acordo auxiliar ou subsidiário ao contrato. Isto é, esse acordo seria adiecta à 

compra e venda, igual à Lex Commissoria, e à In Diem Addictio, esta após o jurisconsulto Juliano.   
360 W. FLUME, Die Aufhebungsabreden beim Kauf – lex Commissoria, in diem addictio und sogenanntes 

pactum displicentiae – und die Bedingung nach der Lehre der römischen Klassiker, in Festschrift für Max 

Kaser, Munich, 1976, p. 325-326. 
361 E. DIAZ, De la noción de contrato al Pactum Displicentiae en Derecho romano, Universidad de Oviedo, 

1998 (?), p. 217. Cita a autora, ainda, outros fragmentos que não têm essa menção: Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 1, 

3; Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 2; Ulp. 51 ad Ed., D. 43, 24, 11, 13; C. 4, 58, 4.  
362 Em sentido contrário, C. A. CANNATA, Genesi e vicende dela colpa aquiliana, in Labeo 17 (1971), n. 1, p. 

72. Para esse autor, não se trata de responsabilidade pelo dano sofrido pelo escravo, mas, sim, pela falta de 

aviso do vendedor, e por isso não se trataria de actio de pauperie. Defende, entretanto, como já dito acima, um 

concurso entre uma ação contratual e uma ação aquiliana. 
363 A relação entre esses dois fragmentos é extremamente próxima. Não apenas tratam da mesma matéria, sendo 

do mesmo autor e da mesma obra, como efetivamente parece haver continuidade e interdependência entre eles. 

Tanto assim que J. NOUGUES (Pactos ob. cit. (nota 4), p. 410) muito bem aponta a referência feita na parte final 

de Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 1 ao parágrafo anterior, afirmando que cabe naquele fragmento a mesma ação 

utilizada contra o desultor, pessoa presente neste. 
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Ulp. 32 ad ed., D. 19, 5, 20pr. - Apud 

labeonem quaeritur, si tibi equos venales 

experiendos dedero, ut, si in triduo 

displicuissent, redderes, tuque desultor in 

his cucurreris et viceris, deinde emere 

nolueris, an sit adversus te ex vendito actio. 

et puto verius esse praescriptis verbis 

agendum: nam inter nos hoc actum, ut 

experimentum gratuitum acciperes, non ut 

etiam certares364. 

Em Labeão é perguntado, se eu te 

entregasse cavalos <com o objetivo de> 

experimentar para venda, tal que, se em três 

dias desagradarem, devolvesses, mas que 

concorras e venças em prova, e então 

recusasses a compra, tenho contra ti ação de 

venda? E considero ser mais verdadeira 

ação de praescriptis verbis, posto que entre 

nós isto acordamos, tal que experimentasse 

gratuitamente para compra, e não para que 

concorresses. 

 

Nesse fragmento, Ulpiano apresenta caso bastante interessante, levantado por 

Labeão365: alguém entrega alguns cavalos a outrem, para que este os experimente, com 

propósito de venda. Pelo acordo, esse receptor tem o prazo de três dias para experimentar os 

equinos. Se o desagradarem, poderá devolvê-los. Subentende-se, em sentido contrário, que 

se os cavalos não o desagradarem, o negócio será mantido. 

Recebidos os animais para experimentação, o receptor os utiliza para competir. Não 

apenas concorre como também vence a prova. Em seguida, decide recusar a contratação, não 

comprando os cavalos. 

Labeão finaliza a exposição, segundo Ulpiano, questionando se é cabível o 

exercício da actio ex venditio366. Por sua vez, o próprio jurisconsulto considera mais 

adequada a actio praescriptis verbis367. Esclarece seu entendimento, explicando que fora 

                                                 
364 M. SARGENTI (Labeone ob. cit. (nota 6), p. 63) levanta a possibilidade de interpolação na frase “et puto 

verius esse praescriptis verbis agendum”. E. DIAZ (Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 617, nota 67) também 

acredita que o fragmento fora interpolado, sugerindo que tenha sido cortada alguma parte.  
365 Conforme A. BERGER (Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, American Philosophical 

Society, 1953), voc “Labeo, Marcus Antistius”, esse jurista – um dos mais famosos da história romana – foi 

contemporâneo de Augusto Júlio Cesar e pupilo de Trebatio. Autor e professor, escreveu mais de quatrocentas 

obras, sendo considerado inovador e progressista quando se referia ao Direito. Fundou a “escola” que viria a 

se denominar Proculeiana, em homenagem a um de seus seguidores, Próculo.  

Interessa observar que Ulpiano não aponta em qual obra teria Labeão apresentado o caso.  
366 Segundo A. BURDESE (Sul riconoscimento ob. cit. (nota 118), p. 21), Ulpiano atribui a Labeão tanto a 

formulação do problema quanto à dúvida sobre o cabimento da ação de venda contra o receptor. 
367 Registra-se desde já que o fragmento está no Título 5, do Livro 19 do Digesto, denominado “De praescriptis 

verbis et in factum actiones”.  



90 

 

acordada a experimentação gratuita para compra, mas não para que concorresse em 

competição368. 

Para J. NOUGUES
369, o principal problema apresentado no fragmento parece ser, 

especificamente, se é cabível ação de venda diante da negativa do receptor em adquirir os 

animais. A. BURDESE
370

 parece concordar, ao menos quanto à primeira parte do fragmento, 

que a questão principal levantada por Labeão é saber se cabe ação de venda do caso.  

Na conclusão do fragmento, Ulpiano apresenta solução alternativa, entendendo ser 

mais adequado o cabimento da actio praescriptis verbis do que da actio ex venditio. Tanto a 

apresentação duvidosa de Labeão quanto a contraposição de Ulpiano dão indícios de que 

haveria dúvidas sobre a ação cabível no caso em tela. Portanto, parece que a questão a ser 

imediatamente analisada é a determinação da ação cabível371.  

Mediatamente, e este parece ser o principal problema enfrentado, questiona-se qual 

o direito que pode o vendedor perseguir contra o desultor. Isso porque cada ação servirá para 

reclamar determinado – e diverso – direito.  

Subsidiariamente, esse fragmento pode ser utilizado para analisar diversos temas 

relevantes à compreensão do pactum displicentiae. Por exemplo, o caráter suspensivo ou 

resolutivo do negócio ou mesmo se há contrato ou mera tratativa preparatória. Também, 

extensão do poder de exame do comprador, determinando, em caso de abuso, se há 

possibilidade de forçá-lo a efetivar a compra ou se se trata de direito de indenização. Ainda, 

é curioso observar o estabelecimento de prazo garantido para o exame. 

Pois bem, recusada a conclusão da compra pelo receptor, questiona-se Labeão sobre 

o cabimento de ação contratual. Haja vista que seria exercida pelo (potencial) vendedor, 

tratar-se-ia da actio venditi, como vem expresso no fragmento. Não deixa claro qual o pedido 

dessa ação. 

                                                 
368 M. SARGENTI (Labeone ob. cit. (nota 6), p. 63) atribui a Labeão não apenas a formulação do problema, mas 

acredita também ser dele, com muita probabilidade, a parte final do fragmento, em que dá a motivação para 

exercer alguma ação: “nam inter nos hoc actum, ut experimentum gratuitum acciperes, non ut etiam certares”. 
369 J. NOUGUES, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 401. 
370 A. BURDESE, Sul riconoscimento ob. cit. (nota 118), p. 21. 
371 Como será apontado oportunamente, há doutrina defendendo inclusive a utilização da actio doli nesse caso. 

Assim, se é verdade que a análise do cabimento da actio venditi é relevante, não parece ser tão específico o 

fragmento. Pelo contrário, considerando a sugestão expressa de duas ações, mais adequado é fazer uma exegese 

um pouco mais genérica, como faz W. FLUME (Die Aufhebungsabreden beim Kauf – lex Commissoria, in diem 

addictio und sogenanntes pactum displicentiae – und die Bedingung nach der Lehre der römischen Klassiker, 

in Festschrift für Max Kaser, Munich, 1976, p. 325). Para esse autor, a principal questão a ser analisada no 

fragmento é saber qual a ação cabível, e não especificamente saber se cabe ou não a actio venditi. 
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W. FLUME
372

 aponta que esta não seria uma decisão tradicional – aceitar essa ação 

contratual para o caso –, e que o jurisconsulto romano não é claro no sentido de efetivamente 

aceitá-la. Já C. A. CANNATA afirma ser obscura a motivação de Labeão para sequer 

questionar, nesse fragmento, o cabimento dessa ação373. 

Ressalta M. SARGENTI
374 que o questionamento levantado – “an sit adversus te ex 

vendito actio” – aponta a incerteza de Labeão sobre o cabimento da ação de venda. A 

despeito da clara formulação de pactum displicentiae observada no fragmento, à sua época 

haveria incerteza se o contrato estava ou não concluído, perceptível no excerto “deinde 

emere nolueris”. 

É possível identificar um esboço de fundamentação em E. DIAZ
375

 para o 

questionamento de Labeão. Segundo ela, o romano estaria analisando a possibilidade de 

obrigar o indivíduo a comprar os animais, já que venceu a prova e isso é contraditório com 

o sentimento de insatisfação para com os animais. O jurisconsulto pode então ter proposto a 

utilização da actio venditi para forçar tal contratação, excluindo a condição potestativa. 

Assim, essa autora entende que o jurisconsulto provavelmente aceitava a ação de 

venda, caso reconhecesse uma compra e venda resolutiva. Se, por outro lado, entendesse 

tratar-se de uma compra e venda suspensiva, a referência à ação de venda seria apenas uma 

pergunta lançada376.  

É curioso observar que Labeão já trabalhava com uma categoria geral de 

contrato377. Nesse sentido, A. BURDESE ressalta que, mesmo nos contratos atípicos, permitia 

que a parte perseguisse judicialmente a outra contratante pela realização de determinada 

prestação mesmo antes da realização da sua contraprestação378.  

C. A. CANNATA expõe que Labeão aplicava genericamente a actio praescriptis 

verbis, exatamente por ela ser adaptável a cada caso concreto. Assim, mesmo que não tenha 

                                                 
372 W. FLUME, Die Aufhebungsabreden beim Kauf – lex Commissoria, in diem addictio und sogenanntes 

pactum displicentiae – und die Bedingung nach der Lehre der römischen Klassiker, in Festschrift für Max 

Kaser, Munich, 1976, p. 325. 
373 C. A. CANNATA, Atto giuridico ob. cit. (nota 13), p. 378, nota 172. Para esse autor, tal obscuridade provém 

do “evidente” corte feito pelos compiladores no texto. Registra-se, ademais, que o autor faz referência à actio 

empti, e não à actio venditi.  
374 M. SARGENTI, Labeone ob. cit. (nota 6),, p. 64-65.  
375 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 620.  
376 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 617. 
377 É possível observar, no Livro 50, Título 16 do Digesto, que trata da definição das palavras, o fragmento 

Ulp. 11 ad Ed., D. 50, 16, 19. Neste, Ulpiano cita Labeão mais uma vez, aponto assim: “Labeo libro primo 

Praetoris urbani definit (...) contractum autem ultro citroque obligationem, quod Graeci συvάλλαγμα vocant, 

veluti emptionem venditionem, locationem conductionem, societatem...”. 
378 A. BURDESE, Sul riconoscimento ob. cit. (nota 118), p. 22. 
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sido criada para os contratos inominados, sua aplicação às hipóteses normativas atípicas é 

perceptível na jurisprudência laboniana379.  

Por outro lado, M. SARGENTE defende que a actio praescriptis verbis não era a 

forma indicada por Labeão para resolver o problema desse fragmento380. Também F. GALLO 

acha improvável que Labeão tivesse optado por esse meio processual, sobre outros. De 

qualquer sorte, entende ser pressuposto do fragmento a existência de alguma ação381. 

De volta a M. SARGENTI, esse autor entende que, caso o exercício das ações de 

venda e de compra fosse afastado, mais fácil seria Labeão optar pela actio doli do que pela 

actio praescriptis verbis, tomando por fundamento o fragmento Ulp. 11 ad Ed., D. 4, 3, 9, 

3. Mais, Labeão, conforme Ulp. 11 ad Ed., D. 4, 3, 7, 3, defendia que deveria ser garantida 

actio doli não apenas nos casos em que não houvesse outra ação, como também naqueles em 

que fosse dúbio o cabimento dessa outra ação382. 

Ulpiano, por sua vez, parece não seguir a opinião de Labeão nesse caso. Para A. 

BURDESE
383, na locução “et puto verius esse praescriptis verbis agendum”, Ulpiano não 

apenas introduz a solução da actio praescriptis verbis, mas também é indício dessa 

divergência com o jurisconsulto mais antigo.  

                                                 
379 C. A. CANNATA, Usus hodiernus pandectorum, common law, diritto romano olandese e diritto comune 

europeo, in SDHI 57 (1991), p. 398 e nota 76. Cita, além desse fragmento, Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 1 – 

que cita Labeão e Pompônio –; e Ulp. 31 ad Ed., D. 19, 5, 19 pr. – que cita Labeão. No mesmo sentido, observa-

se A. BURDESE, Sul riconoscimento ob. cit. (nota 118), p. 22-23, que explica que não cabiam ações civilis 

nesses casos de contratos atípicos, mas apenas ações in factum, sujeitas à discricionariedade do Pretor. Mais, 

ressalta que Labeão até comenta a possibilidade de agere praescriptis verbis (Ulp. 11 ad Ed., D. 18, 1, 50 e 

Ulp. 31 ad Ed., D. 19, 5, 19 pr.), mas não qualifica especificamente qual ação, como faz Ulpiano nos casos 

desse fragmento e Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 1. 
380 M. SARGENTI, Labeone ob. cit. (nota 6), p. 65. 
381 F. GALLO, Eredità di giuristi romani in matéria contrattuale, in SDHI 55 (1989), p. 151-152, nota 64.  

Esse autor continua explicando – por meio da análise gramatical do fragmento, comparando-o com 

outros – que “praescriptis verbis agendum” alude à ação dita praescriptis verbis. Isso porque, se é possível 

observar a expressão “actione agere” (como em Alf. 3 Dig. Paul. Epit., D. 19, 5, 23), o verbo agere 

isoladamente exprime, frequentemente, o exercício de uma ação, citando como exemplos: Marc. Libro singular 

ad formulam hypothecariam, D. 20, 1, 16, 3 e Cels. 27 Dig., D. 21, 2, 62, 2. Assim, considerando a utilização 

do termo “actio” (“an sit adversus te ex vendito actio”) logo antes da oração “et puto verius esse praescriptis 

verbis agendum”, essa repetição, na forma ablativa, teria constituído uma ponderação inútil. Afirma ainda que 

a cumulação entre actio e agere em Gai. 1 ad Ed. Prov., D. 2, 1, 11 pr. é obviamente justificável. Enfim, conclui 

que a cumulação assume, geralmente, muito peso no contexto.  
382 M. SARGENTI, Labeone ob. cit. (nota 6), p. 65.  A. BURDESE (Punti di vista: recenti prospettive in tema di 

contratti, in LABEO 38 (1992), p. 208) parece concordar com essa posição, fundamentando em outro texto (A. 

BURDESE, Recensione: Filippo Gallo ob. cit. (nota 243), p. 361) que essa ação (actio doli) era cabível posto 

que as partes ainda se encontrassem em fase negocial, i.e., antes da conclusão do negócio. 
383 A. BURDESE, Recensione: Filippo Gallo ob. cit. (nota 243), p. 361; A. BURDESE (Punti di vista ob. cit. (nota 

382), p. 208) já tinha declarado que acreditava que a concessão da actio praescriptis verbis era de Ulpiano. 
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É possível observar em M. SARGENTI
384

 uma boa fundamentação para essa 

afirmação. Ao utilizar a expressão “et puto verius esse praescriptis verbis agendum”, 

Ulpiano apresenta uma escolha, demonstrando haver um contraste doutrinário precedente.  

Entretanto, considerando a autoridade e a antiguidade de Labeão, é pouco provável 

que a questão continuasse controvertida após três séculos. Muito pior, não haveria 

explicação para a suposta supressão da decisão de Labeão favorável a essa ação, mas a 

manutenção de uma opinião muito mais insegura e dúbia de Ulpiano385. 

Ainda conforme M. SARGENTI, esta fundamentação – do desvio de utilidade – não 

está completamente adequada à actio praescriptis verbis, mas, sim, à ilicitude da ação do 

cavaleiro, por ter extrapolado a permissão contratual. Esse autor levanta, inclusive, a 

possibilidade de Ulpiano aceitar a actio furti, com base do furtum usus, posto que o receptor 

utilizou a coisa para fim diverso daquele estabelecido386. 

Aumenta-se a dificuldade na análise pela leitura de M. KASER
387. Esse autor 

comenta que não consegue identificar a ação cabível nesse fragmento. Afirma ser possível 

admitir a clássica actio in factum, no máximo com o aditivo civilis. Também, a actio incerti 

civilis. Entretanto, por causa da descrição individual, e porque fora mencionada, a actio 

praescriptis verbis possivelmente retirando uma demonstratio.  

Enfim, observando a divergência entre a ação adequada para o fragmento – com a 

postulação de diversas ações por vários autores, não apenas da contratual e da praescriptis 

verbis, presentes no próprio texto, mas também da actio doli, actio in factum ou mesmo actio 

incerti civilis –, faz-se necessário analisar se na hipótese normativa (fattispecie) apresentada 

há ou não contrato, bem como a sua natureza, se houver388.  

                                                 
384 M. SARGENTI, Labeone ob. cit. (nota 6), p. 63.  
385 Nesse sentido, é possível cogitar que Labeão efetivamente tivesse optado pela actio doli, mas os 

compiladores, discordando dessa escolha, simplesmente eliminaram essa passagem. Assim, coadunaria o 

posicionamento dos diversos autores levantados, como C. A. CANNATA, que defende que o fragmento fora 

interpolado, e M. SARGENTI, F. GALLO e A. BURDESE, que defendem a aplicação, por Labeão, da actio doli 

nesse caso.   
386 M. SARGENTI (Labeone ob. cit. (nota 6), p. 63) levanta essa hipótese citando DE FRANCISCI, Synallagma, 1, 

p. 297, que afirma que o fragmento é interpolado. Explica ainda M. SARGENTI que essa hipótese – actio furti – 

seria bastante adequada nos casos de consignação de uma coisa com propósito específico, como a datio ad 

inspiciendum, ou para a venda, praetii explorandi gratia, ou ainda na sponsionis causa, posto que os juristas 

tratavam esses casos em conexão com o comodato, em que a não restituição ou a utilização diversa da 

conveniada, configuravam furto. Cita os fragmentos Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 2 e 3; Pap. 8 Quaest., D. 19, 

5, 1, 2.  
387 M. KASER, Stellvertretung und “Nowendige Entgeltlichkeit”, in ZSS 91 (1974), p. 164, nota 73. Relaciona 

esse fragmento com dois outros de Ulpiano: Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 1 e Ulp. 31 ad Ed., D. 19, 5, 19, 1.  
388 Para F. MILAZZO (Contratus e pactum. Tipicità e libertà negoziale nell’esperienza tardo-repubblicana, in 

IURA 39 (1988), p. 278), nesse fragmento é apresentada uma hipótese normativa (fattispecie), na qual é incerta 

de qual figura típica contratual as partes estariam tratando. 
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Pois bem, na visão de M. KASER, tal fragmento é um exemplo de fattispecie cuja 

classificação nas categorias do Edito Pretoriano seria difícil ou impossível389. 

J. NOUGUES entende que esse caso trata apenas de uma datio ad experiendum. 

Fundamenta sua afirmação ressaltando que não se pode considerar a compra e venda como 

concluída, haja vista a rejeição pelo receptor390. Assim, não haveria contrato entre as partes. 

A. BURDESE
391

 parece seguir a mesma linha da datio ad experiendum. Inclusive, 

compara esse fragmento a Ulp. 28 ad Ed., D. 19, 5, 17, 1. Neste, um indivíduo entrega 

algumas pérolas já avaliadas a outro, de tal sorte que ele devolva as mesmas coisas ou o 

preço delas. Considerando o resto do fragmento, parece que esse receptor ficou encarregado 

de vender as pérolas, então não havia um contrato de compra e venda ainda, mas apenas uma 

entrega preparatória. 

Resume, entretanto, afirmando haver no fragmento uma relação com efeitos 

bilaterais392. Ainda que não se trate de contrato típico consensual – nesse caso, A. BURDESE 

entende tratar-se de acordo afim à compra e venda – é possível acionar judicialmente com 

base nesses acordos, para além das ações contratuais previstas no Edito. Mais, cabe ação 

mesmo que a contraprestação não tenha sido efetuada393.  

É possível identificar posicionamento similar em W. FLUME, para quem a compra 

e venda não fora concluída. Esse autor entende que os cavalos apenas tinham sido colocados 

à disposição394. 

E. DIAZ ressalta que nem Ulpiano nem Labeão afirmam que a compra se concluiu. 

Pelo contrário, afirmam que a compra não chegou a ser celebrada por decisão final do 

receptor. Não parece haver dúvidas, contudo, de que houve um negócio preparatório, posto 

que os animais foram entregues para a prova395. 

                                                 
389 M. KASER, Oportere und ius civile, in ZSS 83 (1966), p. 38 e nota 183.  
390 J. NOUGUES, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 401. 
391 A. BURDESE, Sul riconoscimento ob. cit. (nota 118), p. 21.  
392 A. BURDESE, Sul riconoscimento ob. cit. (nota 118), p. 21. 
393 A. BURDESE, Ancora in tema di contratti innominati, in SDHI 52 (1986), p. 448-449. Cita ainda esse autor 

outros fragmentos que trazem o mesmo indício, como: Ulp. 11 ad Ed., D. 18, 1, 50; Jav. 5 Posteribus Labeonis, 

D. 18, 1, 79; Lab. 5 Post. A Iavolenuo Epitomatorum, D. 18, 1, 80, 3; Pap. 8 Quaest., D. 19, 5, 1, 1; Ulp. 28 ad 

Ed., D. 19, 5, 17, 1;  
394 W. FLUME, Die Aufhebungsabreden beim Kauf – lex Commissoria, in diem addictio und sogenanntes 

pactum displicentiae – und die Bedingung nach der Lehre der römischen Klassiker, in Festschrift für Max 

Kaser, Munich, 1976, p. 325.  
395 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 619. Mais à frente em sua monografia, ela relativiza seu 

posicionamento. À p. 639, afirma que é possível sugerir que os jurisconsultos observaram o pactum 

displicentiae como uma condição suspensiva, num período mais antigo. Ora, se é suspensivo, significa que há 

sim contrato, apenas os efeitos estariam suspensos.  
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Em sentido contrário, J. A. C. THOMAS
396 entende haver sim, nesse fragmento, 

compra e venda. Tanto assim que, comentando o fragmento Alf. 2 Dig., D. 9, 2, 52, 3, afirma 

que a jurisprudência romana via o acordo de o comprador testar a res como parte auxiliar do 

contrato. Em nota de rodapé, fundamenta com base nesses fragmentos de Ulpiano (D. 19, 5, 

20 pr.-1) que tal visão seria constante durante a evolução do direito, ressalvando que – como 

aponta esse fragmento – nem sempre o pactum displicentiae era judicialmente perseguido 

por meio de ação contratual. 

M. SARGENTI considera que a hipótese normativa apresentada no fragmento é uma 

“datio ad experiendum”397, mas que esta representa um pacto adjeto à compra e venda. 

Assim, não era vista como um contrato em si mesmo – em contradição ao contrato de 

estimação de valor da coisa – mas, sim, como parte do contrato de compra e venda. Nessa 

esteira, a situação do receptor não era a mesma do comodatário398. 

Pela utilização do vocábulo “displicuisset”, é possível defender que se trate de 

pactum displicentiae. Nesse sentido, E. DIAZ
399

 ressalta que o receptor dos animais inclusive 

faz uso de seu direito, devolvendo-os, razão pela qual não haveria motivo para duvidar que 

se trata desse pactum. 

Comparando esse excerto com o de Alfeno (2 Dig., D. 9, 2, 52, 3), J. A. C. 

THOMAS
400

 parece não demonstrar dúvidas de que se trata de pactum displicentiae, ainda que 

não seja possível identificar formulação clara para a terminologia dos contratantes. 

Efetivamente, parece adequada a comparação do fragmento em análise com o de 

Alfeno. Ambos os casos apresentam a entrega de animais para que outra pessoa os 

experimente, com o objetivo de venda. Entretanto, há algumas divergências, especialmente 

a restrição feita por Ulpiano: “ut, si displicuisset, redderes”.  

                                                 
396 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 559-560. Esclarece, entretanto, que esse contrato foi 

formulado com pactum displicentiae. 
397 Por óbvio, não há que se falar em doação nesse fragmento. O vocábulo “dedero” – utilizado no excerto de 

Ulpiano – é a conjugação do verbo “do”, na primeira pessoa do futuro do pretérito no indicativo. Por sua vez, 

o verbo significa, conforme Ernesto Faria (Dicionário ob. cit. (nota 80), voz “do”), “dar, oferecer, apresentar”, 

ou ainda “entregar, ceder, conceder, permitir”. No mesmo sentido, C. LEWIS e C. SHORT, A new ob. cit. (nota 

351). Segundo esse dicionário, ainda, o vocábulo “datio” é um substantivo, derivado do verbo “do”, que 

significa “um presente” ou o ato de distribuir, dar, capitular. Nesse contexto, tanto um quanto outro devem ser 

entendidos como “entregar” a posse, tão somente, e não a propriedade, posto que esta só será transferida 

mediante a contraprestação do preço. 
398 M. SARGENTI, Labeone ob. cit. (nota 6), p. 64.  
399 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 619-620. Mesmo que seja constituído com caráter suspensivo.  
400 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 564, nota 41. Efetivamente, nesse fragmento, observa-se 

a fraseologia “ut, si displicuissent, redderes”, enquanto em Alfeno observa-se: “ea lege, uti daret experiundos”. 
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Assim, sabe-se o que busca o comprador; não se trata de examinar se o animal está 

saudável, ou se é capaz de realizar esta ou aquela atividade. Questiona-se se ele será 

agradável ou não ao comprador. 

Aqui, pouco importam as qualidades objetivas da coisa: se saudável, se mansa, se 

hábil a realizar o quanto esperado. Observa-se apenas se ela gerará desagrado ao emptor. Já 

no fragmento de Alfeno, há total silêncio quanto ao objetivo do exame. 

M. SARGENTI
401, por sua vez, compara esse fragmento com Paul. 2 ad Ed., D, 18, 

5, 6. Conclui que Ulpiano – e Labeão, por tabela – foca muito mais na questão da entrega 

para exame, enquanto Paulo na venda já realizada. Ainda assim, coincidem na hipótese 

normativa: aqui o “equos venales” corresponde à “res quae venit” de Paulo, e a fórmula do 

pacto, “ut si in tríduo displicuissent, redderes”, com “si intra certum tempus displicuisset, 

redderetur”.  

O autor parece acreditar que esse fragmento não apresenta condição resolutiva, 

posto que haveria incerteza de tal possibilidade à época de Labeão402. Aparentemente 

ratificando essa posição, E. DIAZ
403

 afirma ser possível sugerir que num período mais antigo 

os jurisconsultos observaram o pactum displicentiae como uma condição suspensiva. 

Em outra passagem de seu trabalho, entretanto, E. DIAZ
404 levanta a possibilidade 

de que Labeão, ao questionar sobre o cabimento da actio venditi, estaria analisando se o 

contrato já fora concluído, tratando-se, portanto, de pacto resolutivo, ou não. Nesse sentido, 

ao inscrever os animais na competição e ganhar, estaria excluída a possibilidade de exercício 

do pacto resolutivo. Tendo concorrido e vencido a prova, tratar-se-ia de venire contra factum 

proprium declarar-se insatisfeito com o animal. 

A autora continua explicando que, nesse caso, haveria um contrato concluído e 

eficaz de compra e venda. Com base neste, o vendedor seria autorizado a exercer a actio 

venditi, caso em que não perseguiria a devolução dos animais, mas, sim, o preço destes. 

É possível questionar se o desultor não estaria incorrendo na exceção apresentada 

por Juliano e Ulpiano405. Isto é, o vendedor poderia argumentar que, ao vencer a competição 

e não adquirir os animais, o experimentador estaria agindo contra a implementação da 

                                                 
401 M. SARGENTI, Labeone ob. cit. (nota 6), p. 64. 
402 Idem, p. 65. 
403 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 639.  
404 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 617-618 e nota 71.  
405 Iul. 55 Dig., D. 35, 24, 1; Ulp. 77 ad Ed., D. 50, 17, 161 e, especialmente, por tratar de compra e venda, 

Ulp. 11 ad Ed., D. 18, 1, 50, respectivamente, observadas por J. A. C. THOMAS (Fictitious ob. cit. (nota 190)p. 

120) ao tratar genericamente das condições. Nesses fragmentos, afirma-se que, caso a parte interessada na não 

ocorrência da condição aja para a sua não implementação, a condição será tida por ocorrida.   
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condição para não ter que efetivar a aquisição. Nesse sentido, seria considerada ocorrida a 

condição, forçando-se o implemento do negócio. 

Não parece adequado esse raciocínio. A essência da condição é exatamente que o 

potencial adquirente possa, testada a coisa, repudiá-la. Destarte, ao efetivamente afirmar-se 

desagradado, não age contra a implementação da condição; esta – que é o agrado gerado pela 

coisa – simplesmente não ocorreu406.  

Ressalta E. DIAZ
407 que a decisão de Ulpiano é diferente daquela proposta por 

Labeão, posto que sugere a utilização de actio praescriptis verbis. Comparando esse 

fragmento com Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 1, 3, a autora conclui que Ulpiano teria visto o pactum 

displicentiae como resolutivo. Assim, ao propor a utilização dessa ação, ao invés da ação 

contratual, concluir-se-ia que ele veria o caso desse fragmento não como esse pacto adjeto, 

mas, sim, como uma mera datio com propósito de venda.  

C. A. CANNATA
408 esclarece que os contratos de venda com pactos adjetos não são, 

jamais, resolutivamente condicionados em si. O contrato é perfeito, sendo o pacto adjeto, 

este sim, suspensivamente condicionado. Ao ser exercido, permitiria o desfazimento do 

contrato principal. Assim, busca provar que os juristas clássicos não conheciam a condição 

resolutiva. 

Retomando a questão da participação no concurso, desultor409, registra-se que esse 

ponto também será de grande relevo para a definição da ação cabível, bem como na 

compreensão do conceito de compra e venda a contento para os romanos. 

No caso apresentado por Ulpiano, o (potencial) comprador, na posse dos cavalos, 

participa com eles de competição e vence. É importante analisar esses elementos. 

                                                 
406 De qualquer sorte, o próprio J. A. C. THOMAS (Fictitious ob. cit. (nota 190), p. 123-125), criticando a teoria 

da satisfação fictícia da condição, afirma que nem sempre é claramente discernível, na compra e venda, quem 

tem o maior interesse em sua realização, diferentemente dos casos de stipulatio. De qualquer maneira (p. 127), 

entende que para ser invocada essa regra, é necessária conduta contrária à condição.  
407 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 620.  
408 C. A. CANNATA, Atto giuridico ob. cit. (nota 13), p. 379.  
409 Cf. C. LEWIS, C. SHORT, A new ob. cit. (nota 351), voc. “desultor”, esta era a designação técnica para o 

cavaleiro que, nos jogos circenses, saltava de um cavalo para o outro sem pará-los. No mesmo sentido, E. 

FARIA Dicionário ob. cit. (nota 80), voc. “desultor”.  

Ao descrever o caso do fragmento, E. DIAZ (Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 616) afirma que essa 

pessoa que recebe os animais seria um “desultor”, i.e., artista equestre. J. NOUGUES (Pactos ob. cit. (nota 4), 

p. 401) parece concordar, descrevendo o “desultor” como “jinete acróbata”. 

O fragmento realmente dá indícios nesse sentido quando afirma que o receptor concorre e vence uma 

competição com os animais. Na construção do problema, Ulpiano escreve na primeira pessoa, “dedero”, 

afirmando que entregará a um interlocutor, que descreve na segunda pessoa, “tibi”. Em seguida, utiliza os 

verbos correr (“curro”) e vencer (“vinco”) na segunda pessoa, respectivamente “cucurreris” e “viceris”, 

indicando que é o mesmo interlocutor. Portanto, bem provável que o próprio receptor e potencial comprador 

seja o competidor (“desultor”). Essa posição é imprescindível para a compreensão do posicionamento tomado 

abaixo. 



98 

 

Primeiro, registra-se que o próprio Ulpiano, ao descrever o caso e postar sua 

preferência pela actio praescriptis verbis, justifica-se pelo fato de que acordaram a 

experimentação gratuita, mas não que participasse de concurso. Assim, justificar-se-ia, por 

exemplo, a actio furti, proposta por M. SARGENTI
410

 e citada anteriormente, com base no 

furtum usus, i.e., o receptor teria abusado dos limites do acordo. 

Ademais, tal abuso poderia gerar indenização ao proprietário dos semoventes. 

Tratando-se de animais de competição, eles podem ter fama e renome, tanto quanto qualquer 

outro atleta411. A participação no concurso gera um risco contra esses animais, vendo que o 

desultor poderia não ser um bom atleta.  

Ganhou, mas poderia ter perdido, fazendo seu valor de mercado cair. Registra-se, 

aparentemente este – participar em concurso – não foi um risco que o vendedor aceitou 

quando entregou os animais para serem experimentados e vendidos. Enfim, faz sentido 

garantir ao alienante alguma ação, para ver seu direito – de limitação da ação ao acordo – 

respeitado. 

O segundo ponto é o fato de ter vencido. Diversos autores parecem entender que 

vencer a prova indica que obteve vantagens (financeiras). Esse é o posicionamento de A. 

BURDESE
412, por exemplo, registrando que o receptor se recusa a comprar a coisa mesmo 

após usá-la extraindo-lhe um lucro413. 

No mesmo sentido, J. NOUGUES
414

 observa que a rejeição dos cavalos pelo receptor 

pode ser formalmente irrepreensível, caso tenha sido feita dentro dos parâmetros temporais 

estabelecidos. Entretanto, do ponto de vista da equidade, houve uma conduta desleal do 

indivíduo, posto que estaria lucrando – um prêmio – com a coisa alheia. Assim, por meio da 

ação não se estaria perseguindo o preço dos animais, mas, sim, outra coisa bastante diversa. 

E. DIAZ
415

 expressa ainda dúvida de que o fato de ganhar uma competição seja 

suficiente para Ulpiano forçar o receptor a comprar os animais. Explica que o vendedor tinha 

consciência do risco do negócio não se efetivar, razão pela qual não teria direito a reclamar 

indenização pela simples não conclusão do negócio. Pelo contrário, o vendedor só teria 

                                                 
410 M. SARGENTI, Labeone ob. cit. (nota 6), p. 63. 
411 Cita-se, no hipismo, adestração, bem como rodeios, competições de marcha etc., em que determinados 

animais podem atingir preços altíssimos, estratosféricos mesmo, devido à sua boa fama.  
412 A. BURDESE, Sul riconoscimento ob. cit. (nota 118), p. 21. 
413 É necessário ter muito cuidado com essa possibilidade do lucro, pelo cavaleiro. Se é verdade que muitas 

competições pressupõem a existência de um prêmio, sobretudo para o vencedor, esta não é uma regra absoluta. 

Não há, em verdade, nenhum indício no fragmento que indique a existência de um prêmio, apenas especulação 

desses autores. 
414 J. NOUGUES Pactos ob. cit. (nota 4), p. 401. 
415 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 620-621.  
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direito a reclamar indenização pelo suposto lucro do receptor. Lucro indevido, posto que 

realizado sem que houvesse nenhum pacto nesse sentido.   

C. A. CANNATA
416

 caminha ainda mais longe, argumentando ser possível que o 

desultor teria se aproveitado da situação. Ao receber os cavalos para experimentar, já estaria 

consciente de que seriam bons para a competição, mas não teria o objetivo de efetivar a 

compra. Em seguida, competiu e venceu, ganhando o prêmio e tendo economizado por não 

tê-los alugado ou comprado.  

No mesmo sentido, continua, o cavaleiro teria agido de má-fé, isso porque teria os 

experimentado da forma mais completa possível, obtendo o melhor resultado possível, e 

depois afirmado não estar satisfeito. Essa afirmação de insatisfação não deve ter crédito, uma 

vez que a qualidade dos animais pode ser extraída objetivamente dos fatos. Aponta, enfim, 

ser possível que a actio praescriptis verbis fosse utilizada pelo proprietário-vendedor dos 

cavalos para reclamar o prêmio vencido pelo desultor, conforme Pomp. ad Sab., D. 13, 6, 

13, 1417. 

Nessa esteira, C. A. CANNATA
418

 levanta a possibilidade de que, ao inscrever sem 

permissão os cavalos no concurso, tornou a condição objetiva. Assim, o experimento teria 

sido positivo, haja vista a vitória e a venda resultada concluída. 

Enfim, esta é a questão fulcral do fragmento para o ponto que se estuda nesta 

monografia: saber se ao concorrer e vencer, o desultor fica obrigado à aquisição ou se ainda 

pode resolver (ou mesmo não concluir) o negócio, mesmo tendo vencido a prova. 

Excluindo-se a noção de má-fé, supõe-se que o indivíduo que inicia as tratativas de 

compra de qualquer coisa tem algum interesse em adquiri-la. Ainda que se observe itens 

fabricados em série, com características padrões, como carros ou computadores na sociedade 

moderna, é comum que o indivíduo hesite antes de concluir o negócio.  

Não basta que se apontem as características do fabricante: é interessante permitir 

que ele realize algum tipo de teste. Não à toa as lojas de informática mantêm computadores 

ligados à disposição dos clientes, e as concessionárias oferecem test-drives.  

Com muito mais razão hesita o indivíduo quando deseja adquirir um animal. Não 

basta afirmar que o cavalo tem quatro patas, ou mesmo que é desta ou daquela raça. Cada 

equino tem suas próprias características físicas e “psicológicas”419.  

                                                 
416 C. A. CANNATA, Atto giuridico ob. cit. (nota 13), p. 378, nota 172.   
417 Também E. DIAZ (Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 621, nota 77) cita esse fragmento.  
418 C. A. CANNATA, Atto giuridico ob. cit. (nota 13), p. 378, nota 172. 
419 Curiosamente, é possível observar animais que têm certas manias, outros que possuem determinados gostos 

ou mesmo afinidade, aparentemente, com certas pessoas. Enfim, o animal pode ser um “atleta” excepcional, e 
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Na compra de animais para um rebanho, em que ele será apenas mais um número, 

são menos relevantes essas características individuais. Por exemplo, na compra de bezerros, 

cujo único propósito for a engorda e posterior revenda, basta observar o seu peso atual, assim 

como a sua ascendência, tentando prever o porte que alcançará. Claro, se forem mansos, 

tanto melhor, posto que mais fácil trato na fazenda. Mas os ariscos também são úteis, pois 

engordarão igualmente. Apenas em casos excepcionais, em que o animal é realmente bravio, 

tal característica será relevante. Aqui, basta observar se o boi é saudável, se tem as suas 

características adequadas420. 

Diferente é o caso do cavalo, especialmente aqueles de competição. Nestes, suas 

características individuais farão toda a diferença, pois eles são únicos421.   

Em suma, ainda hoje é comum que se oferte ao potencial comprador um período de 

experimentação do animal antes que a compra se torne irreversível. Esse tempo será utilizado 

para que o cavaleiro experimente o animal, vendo sua habilidade, mas também sua saúde, 

seu temperamento etc.  

Compara-se a competição do fragmento ao hipismo na modernidade422. 

Simplificadamente, esse esporte consiste numa apresentação em que um conjunto (cavalo e 

cavaleiro) salta uma série de obstáculos em uma ordem predeterminada. Nesse ambiente, os 

animais alcançam preços elevadíssimos, normalmente variando entre as dezenas de 

milhares, mas chegando às centenas de milhares ou mesmo alguns milhões de reais.  

O comércio desses animais é muito delicado, e não apenas devido aos preços 

extravagantes. Esse esporte tem características muito peculiares. Primeiro, há grande risco 

físico para os praticantes (cavalo e cavaleiro). Em nível profissional, um erro pode fazer com 

que ambos sejam jogados no chão, sendo comum a fratura de ossos. Ademais, é uma prática 

em dupla, em que homem e animal devem atuar em sintonia, auxiliando-se mutuamente.  

É comum que os praticantes treinem durante meses com o animal até formar esse 

“conjunto”, essa sintonia entre cavalo e cavaleiro. Por conseguinte, não basta que ambos 

                                                 
ainda assim não ser confiável para uma competição, por ser muito arisco, assustado ou possuir outro traço 

negativo. Exigem, portanto, cavaleiros mais experientes, quando outros animais são mais calmos, sendo 

adequados para cavaleiros iniciantes. 
420 Questão levantada na exegese de Alf. 2 Dig., D. 9, 2, 52, 3. 
421 J. NOUGUES (Pactos ob. cit. (nota 4), p. 401) entende que esses animais provavelmente são de competição, 

ao menos o potencial comprador assim os observou. 
422 Conforme já definido anteriormente, “desultor” seria o indivíduo que salta de um cavalo para outro. 

“Desultorius”, por sua vez, o cavalo próprio para esses volteios. Portanto, algum tipo de competição com 

animais, provavelmente próxima à de circos, em que havia uma plateia. Se o tipo de exercício era diferente, a 

noção de competir com cavalos não é tão distante dos esportes atuais: hipismo, adestramento, polo, corridas 

são apenas alguns dentre muitos outros. 
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sejam hábeis, mas é necessário que se adaptem mutuamente. Assim, muitas vezes uma 

pessoa menos experiente realizará um percurso muito melhor do que um profissional, com 

o mesmo animal, se aquele tiver praticado sempre com esse animal, e este apenas o utilizar 

naquele dia. 

Em resumo, pode-se associar o caso apresentado no fragmento com diversos outros 

que se repetem até os dias atuais, levantando-se a questão de saber o que acontece quando, 

tendo recebido o cavalo para experimentar e saber se deseja adquirir, o cavaleiro participa 

de uma prova.  

Ora, se ao final definir que efetivamente manterá o cavalo, então não há prejuízo. 

O contrato parece ter sido perfeito (ou retroagido) ao momento inicial da negociação. A 

questão levantada por Labeão é saber o que acontece quando opta por não manter o negócio. 

Interessante a decisão de Ulpiano. Não compete ao quasi-venditor ação de venda, 

i.e., ele não pode forçar o cavaleiro a manter os cavalos, pagando assim o preço, mesmo 

tendo vencido a prova. Portanto, mesmo que o animal seja habilidoso, o indivíduo pode 

“sentir” que não se adaptou a ele, desfazendo-se do negócio, sem ônus. 

Assim, alcança-se uma conclusão: efetivamente, não se trata da qualidade do 

animal. Se fosse este o elemento principal, o cavalo que venceu a prova teria se mostrado 

capaz e o negócio seria finalizado. Entretanto, mesmo sendo bom o suficiente para vencer, 

é permitida a desistência do negócio, caso o comprador se declare insatisfeito. 

Por outro lado, o jurisconsulto oferta outra medida judicial: a ação de praescriptis 

verbis. Nesta, como ele salienta, pode o alienante perseguir o desultor porque fora acordado 

que se realizasse experimentação do cavalo, mas não foi permitido que participasse de 

concurso ou competição. 

Nesse sentido, levanta-se a questão de saber qual o limite da experimentação. Tendo 

recebido os cavalos para que fossem avaliados, o comprador entendeu ser necessário 

competir com eles, para saber como eles se comportavam. 

Por outro lado, tal prática pode gerar um risco muito grande para o animal. Caso o 

desultor não tivesse se saído bem, o animal ficaria com sua imagem prejudicada. Assim, 

reduzir-se-ia seu preço para outros potenciais adquirentes, risco este a que os animais foram 

expostos pelo desultor423.  

                                                 
423 Também, a já discutida questão do prêmio. 
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Portanto, na actio praescriptis verbis, o vendedor poderia estar requerendo uma de 

três coisas: a punição do cavaleiro, por ter extrapolado os limites do contrato; a indenização 

pelo risco de diminuição que sofrera; sua parte no potencial prêmio. 

Registra-se, por curiosidade, mais uma questão levantada pelo fragmento: saber o 

momento em que o comprador poderá declarar seu agrado. Ao escrever “si, in tríduo, 

displicuissent”, o prazo restringe-se a três dias.  

J. A. C. THOMAS trata do tema, comparando esse prazo com aquele de sessenta dias 

estabelecido em Ulp. 1 ad Ed. Curul., D. 21, 1, 31, 22, e levanta a hipótese de que o prazo 

posto por Labeão indicasse condição suspensiva, enquanto o prazo de sessenta dias vinha da 

condição resolutiva424.  

Essa sugestão, de que o prazo de três dias represente condição suspensiva, reforça 

a noção anteriormente observada de que, à época de Labeão, não se reconhecia a condição 

resolutiva. 

Em resumo: a indicação de Ulpiano do cabimento preferencial da ação praescriptis 

verbis no lugar da ação de venda é significativa. Pela compreensão do jurisconsulto, o 

vendedor não pode forçar o indivíduo que recebeu os animais a pagar o preço – efetivar o 

contrato de compra e venda. Pode, apenas, indenizar-se pela utilização inadequada das 

coisas.  

Desse fragmento, portanto, é possível deduzir o ponto principal desta monografia, 

caracterizando o pactum displicentiae como de definição subjetiva do potencial adquirente. 

Isto é, mesmo que tenha vencido a prova – inferindo-se, portanto, a qualidade dos animais –

, o contrato pode não ser aperfeiçoado pela simples vontade do sujeito. Noutras palavras, 

pouco importa se a coisa é boa, se tem qualidade. Importa apenas a satisfação do indivíduo, 

um julgamento pessoal e interno.  

 

6.3. Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 1. 

 

Tendo apresentado um caso encontrado em Labeão, os compiladores justinianeus 

deram continuidade ao estudo da compra e venda a contento, citando imediatamente outro 

fragmento de Ulpiano425. Nesse fragmento, observa-se uma fattispecie extremamente 

                                                 
424 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 570-571. Ressalta ainda o autor que este curto período de 

três dias relembra o quanto estabelecido por Catão (De Agri Cultura, 148) sobre o teste de vinho.  
425 Conforme O. LENEL (Palingenesia iuris civilis, vol. 2, Leipzig, Officina Bernhardi Tauchnitz, 1889, p. 636-

637), esses fragmentos (caput e os dois parágrafos) efetivamente seriam contínuos. Esse autor os inclui dentro 
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curiosa e de grande dificuldade de classificação. De qualquer maneira, o fragmento analisa 

mais uma vez a atribuição do risco da coisa, bem como aponta a possibilidade do contrato 

ter ou não ter sido efetivado. Vejamos in litteris: 

 

Ulp. 32 ad ed., D. 19, 5, 20, 1 – Item apud 

Melam quaeritur, si mulas tibi dedero ut 

experiaris et, si placuissent, emeres, si 

displicuissent, ut in dies singulus aliquid 

praestares, deinde mulae a grassatoribus 

fuerint ablatae intra dies experimenti, quid 

esset praestandum, utrum pretium et 

merces426 an merces tantum. Et ait Mela 

Também em Mela429 é perguntado, se eu te 

entregasse mulas para que experimentes e, 

se agradarem, adquires, se desagradarem, 

tal que entregasse430 algo de acordo com os 

dias singulares; depois as mulas foram 

furtadas por criminosos durante os dias do 

experimento, qual seria a prestação, o preço 

e a retribuição ou apenas a retribuição? E 

                                                 
da categoria de contratos de boa-fé, mais especificamente, da compra e venda, dentro do Enumerado 943, 

pertencem ao 32º livro de Ulpiano de Comentários ao Edito, sob o título “Additamento”.  
426 A tradução utilizada para o termo “merces” já indica o sentido da compreensão que a tradução faz do texto. 

A. D’ORS (El digesto de jusitiniano. Tomo I. Pamplona: Ed. Aranzadi, 1968), A. WATSON (The digest of 

justinian. Rev., Philadelphia: University of Pensylvania Press, 1998, p. 120-121) e M. HULOT (Les cinquante 

livres du digeste. Tomo 3. Paris: Ed. Behmer e Lamort, 1804) traduzem como “aluguel”. Já G. DEL CORRAL 

(Cuerpo del derecho civil romano, Barcelona, Consejo del Ciento, 1889) e G. VIGNALI (Corpo del diritto. Vol. 

IV. Napoli: Ed. Vicenzo Pezzuti, 1836, p. 30) optavam pelo termo mais genérico “retribuição”. Opta-se pela 

segunda tradução, conforme será discorrido nas páginas a seguir. 

Registra-se que C. A. CANNATA (Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano, in 

IURA 44 (1993), p. 27 e nota 326) aponta os fragmentos Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 2, 9, 1 – que provêm da mesma 

obra de Ulpiano, frisa-se – e Afr. 8 Quaest., D. 19, 2, 33, nos quais o verbo “praestare” tem como objeto 

“merces”.  

Haja vista a fattispecie de ambos os fragmentos, bem como o fato de estarem no Título D. 9, 2: “Locati, 

Conducti”, não parece haver dúvidas sobre a adequação da tradução – nesses fragmentos – de merces por 

aluguel. Por sua vez, o fragmento ora analisado trata de compra e venda; as merces são pagas apenas 

subsidiariamente. Assim, a situação certamente não é idêntica. 
429 Convém, ainda, um breve comentário acerca de Mela, citado no fragmento por Ulpiano. W. SMITH 

(Dictionary of greek and roman biography and mythology, vol. 2, Boston, Little, Brown and Company, 1870, 

p. 1011), afirma que, pertencente à gens dos Fabius – o que é confirmado pelo fragmento Ulp. 71 ad Ed., D. 

43, 23, 1, 12: “Unde Fabius Mela scribit...” –, aparece citado como uma autoridade para Gallius Aquillius, um 

amigo de Cícero. Ainda segundo W. SMITH, suas opiniões são comumente comparadas às de Trebátio. 

Provavelmente viveu antes de Próculo. Aparentemente, nenhuma de suas obras chegou à atualidade. 

Tudo que se sabe vem das 34 (trinta e quatro) citações feitas de si no Digesto por outros juristas, como Ulpiano 

e Africano. Conforme H. ROBY (An introduction to the study of justinian’s digest. New York: Cambridge 

University Press, 1884, p. 148), em diversas dessas citações, aparece também a opinião de Labeão, como na 

relação entre esse fragmento e o imediatamente anterior. Nesse sentido, adequada suposição de E. DIAZ 

(Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 634) de que tenham sido contemporâneos. 
430 Analisando o verbo “praestare”, C. A. CANNATA (Sul problema della responsabilità nel diritto privato 

romano, in IURA 44 (1993), p. 24, nota 266) entende que pode representar a execução de uma prestação devida. 

Mais, pode representar a execução da obrigação de forma abstrata, i.e., sem alusão direta ao “dare” ou “facere”, 

ou sem diferençá-los. Ainda, representar ambos, cumulativa ou isoladamente. Cita esse fragmento como 

exemplo do uso desse verbo aludindo ao “dare”. Outros fragmentos em que o verbo “praestare” apareceria 

com o mesmo sentido são: Iav. 13 Epist., D. 24, 1, 50 pr.; Paul. 14 Resp., D. 34, 2, 35 pr. e 1.  

Analisando, ademais, os complementos – objetos – comuns ao verbo (“praestare”), C. A. CANNATA 

(idem, p. 25, nota 272) aponta ser possível observá-lo sem menção de qual será o objeto da prestação, bem 
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interesse, utrum emptio iam erat contracta 

an futura, ut, si facta, pretium petatur, si 

futura, merces petatur: sed non exprimit de 

actionibus. Puto autem, si quidem 

perfecta427 fuit emptio, competere ex 

vendito actionem, si vero nondum perfecta 

esset, actionem talem qualem adversus 

desultorem dari428. 

afirma Mela <que importa> diferenciar, ou 

a venda já era contratada ou futura, tal que, 

se feita, o preço é reclamado, se futura, a 

retribuição é reclamada; mas não se 

exprime sobre as ações. Considero ademais, 

se de fato perfeita foi a venda, compete ação 

de venda, se verdadeiramente ainda não 

fosse perfeita, ação tal qual se dá contra um 

desultor431. 

 

Citando Mela, Ulpiano apresenta o seguinte caso432: algumas mulas são entregues 

para alguém testar, com o propósito de compra. O receptor poderá experimentá-las, devendo, 

ao final, declarar seu agrado ou não. Caso se sinta satisfeito, haverá compra. Se estiver 

                                                 
como acompanhado de objeto genérico, citando novamente esse fragmento. Outros exemplos citados são Paul. 

8 ad Ed., D. 3, 3, 42, 2; Afr. 5 Quaest., D. 7, 1, 36, 1; Ulp. 5 Fidei., D. 40, 5, 30, 17. 

Enfim, acompanha-se o autor italiano nesse entendimento, traduzindo “praestare” por “entregar”, ao 

invés de “prestar”, por ter sentido mais restrito e mais claro, ressalvando a possibilidade de tradução mais 

genérica e abrangente. Ademais, tendo em vista a localização do verbo no fragmento, especula-se que C. A. 

CANNATA entende que o experimentador “entregará” algo pelos dias que levar experimentando os animais, e 

não pelo preço deles. 
427 Segundo C. L. GUILLAMÓN (Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 207, nota 77), o termo “perfecta” teria 

sido incluído pelos compiladores, interpolando o texto original. 
428 KRUEGER, Paulus; MOMMSEN, Theodorus. Corpus Iuris Civilis. V. 1, 22ª ed., Dublin/Zurich, 1973, p. 

293-294. 
431 E. FARIAS, Dicionário ob. cit. (nota 80), voc. “desultor”: substantivo masculino cujo sentido próprio é de 

indicar o indivíduo que “salta de um cavalo para outro”; também pode significar pessoa volúvel, inconstante.  

Em H. HEUMANN – E. SECKEL, Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts, 11 ed., Graz, 

1971, voc. “desultor”, apenas aparece como definição o termo “Zunftereiter”, o que pode ser vertido ao 

português como cavaleiro ou ginete.  

Assim, o que é mais provável, deve ser traduzido efetivamente como cavaleiro, de sorte a entender 

que Ulpiano estaria fazendo referência ao excerto anterior (Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr.). Entretanto, deixa-

se consignada a possibilidade da tradução como alguém volúvel.  
432 É absolutamente plausível que tal caso tenha ocorrido. Nele, não há nada de impossível ou improvável que 

afaste a possibilidade de ser um caso verídico. Entretanto, também é possível que se trate de caso hipotético. 

Não é incomum que professores criem situações a fim de demonstrar na prática algo que explicam na teoria. 

Também, a elaboração mental serve para estabelecer melhor limites ao instituto refletido. Essa segunda 

possibilidade é mais provável nesse fragmento. 

Lastreia-se tal afirmativa em alguns indícios relativamente fortes. Primeiro, a utilização do termo 

“quaeritur” (é perguntado): Mela se questionava sobre a situação numa tentativa de estabelecer variações, 

situações imprevistas. Diferente seria se o fragmento afirmasse que a pergunta foi feita a Mela por outrem. 

Nesse caso, haveria um indício maior de se tratar de consulta. 

Outro forte indício do caráter hipotético é a observação de que o fragmento é apresentado de forma 

pessoal, isto é, o autor escreve na primeira pessoa, “conversa” com o leitor. Trata-se de recurso didático de 

grande valor e comumente utilizado na explicação de um assunto ou tema.  

Assim, ao apresentar o caso, Mela não afirmava que havia sido consultado sobre determinada situação, 

descrevendo em terceira pessoa. Pelo contrário, buscava demonstrar uma situação aos seus interlocutores, 

envolvendo-os para que reconhecessem a justiça do caso. 
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insatisfeito, deve devolvê-las, pagando uma retribuição proporcional aos dias em que dispôs 

dos semoventes, i.e., que tardou em responder433. 

No período de experimentação – após receber os quadrúpedes e antes de declarar o 

seu agrado ou desagrado –, os animais são furtados. Questiona-se então Mela, por meio de 

Ulpiano, qual prestação poderá ser reclamada: o pretium e as merces, ou apenas as merces.  

O próprio jurisconsulto citado responde à pergunta, ressaltando ser necessário 

determinar se o contrato foi realizado ou se é futuro. Assim, tendo havido compra, poderá 

requerer o preço. Se o contrato for futuro, então o proprietário dos animais teria direito 

apenas a reclamar as merces, sofrendo o risco da perda434.  

Ulpiano critica Mela por não ter tratado da ação cabível no caso435. J. NOUGUES 

cogita se, pela limitação da crítica apenas a essa falta, Ulpiano não estaria deixando implícito 

que concorda com o posicionamento deste na parte do conteúdo material436. 

Ressalta-se que, ratificando a divisão de Mela, Ulpiano não utiliza os mesmos 

termos para apontar as alternativas (“contracta an futura”), mas, sim, analisa o 

aperfeiçoamento ou não da compra (“si perfecta fuit emptio, si nondum perfecta esset”). Essa 

divergência terminológica pode apontar compreensão diversa das condições. 

De qualquer sorte, o autor do fragmento passa a suprimir a falha: considerando a 

compra realizada, atribui ao vendedor a actio venditi para reclamar o preço; por outro lado, 

na hipótese de compra futura, declara ser exercível a mesma ação que é concedida ao 

desultor437.  

A. D’ORS entende que, nesse fragmento, o termo (desultor) faz alusão ao parágrafo 

anterior (Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr.), em que o adquirente é um competidor equestre e 

Ulpiano já definiu qual ação é cabível: actio praescriptis verbis438. Portanto, ao afirmar 

“actionem talem qualem adversus desultorem dari”, estaria apenas evitando ser repetitivo.  

Enfim, o principal problema proposto pelo fragmento parece ser a definição da 

responsabilidade do experimentador em casos de compra e venda a contento. Para tanto, 

                                                 
433 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 634. 
434 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 634. 
435 O sistema romano não concebia direitos subjetivos dos indivíduos. Antes, estes possuíam ações com que 

buscar a justiça. Portanto, conhecer a ação a que corresponde cada situação, especialmente cada contrato, é de 

suma importância. Encaixa-se, portanto, a parte final do fragmento em análise. Uma vez apresentado e 

discutido o caso, Ulpiano segue para o que parece uma crítica: “Mas não exprime sobre as ações”. Ora, sendo 

a venda perfeita ou não, só subsiste o direito de indenizar-se se houver uma ação respectiva. Assim, continua 

o jurisconsulto a expor quais seriam, em sua opinião, sobre as ações cabíveis. 
436 J. NOUGUES, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 404;  
437 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 634. 
438 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 598-599; Igualmente, E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 

634; e C. L. GUILLAMÓN, Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 207-208; 
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Mela, por meio de Ulpiano, aponta duas possibilidades diferentes, buscando definir a solução 

para cada uma. 

Subsidiariamente, o fragmento traz embasamento bastante relevante para a 

discussão na forma da condição, se suspensiva ou resolutiva, o que significa questionar se, 

no momento do furto, a coisa tinha ou não sido vendida439. Também, para definir o tipo de 

ação aplicável440 e questionar o tipo de objeto que pode ser vendido com esse pacto, entre 

outras questões.  

Antes de adentrar no tema principal levantado pelo fragmento, interessante tentar 

definir a fattispecie apresentada. Ponto de difícil solução a determinação da natureza da 

relação entre os contratantes. Verdadeiramente, parecem ser diversas as possibilidades e 

relações abarcadas pelos jurisconsultos (Mela e Ulpiano), cada qual com as suas 

especificidades e soluções441. 

Para J. NOUGUES, esse fragmento apresenta caso de datione ad experiendum; a 

compra e venda não se contrataria até a aceitação ou declaração de agrado do comprador, 

concluindo positivamente um círculo de tratativas preparatórias. É, portanto, bastante similar 

ao caput desta lei (Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr.)442. Difere, entretanto, por ser oneroso. 

                                                 
439 Para C. A. CANNATA (Atto e rapporto ob. cit. (nota 13), p. 378), definir se, no pactum displicentiae, a venda 

já fora realizada ou se houve mera consignação da mercadoria era um dos problemas principais para os juristas 

clássicos. Nesse sentido, o objetivo desse fragmento seria definir o regime jurídico aplicável no período da 

prova, antes do aperfeiçoamento da venda. 

E. DIAZ (Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 635) parece concordar a hipótese da datio, afirmando que 

esse fragmento representa, no período mais antigo, a “datio ad experiendum inspiciendum vendendum”.  

Por outro lado, no período justinianeu era configurado como contrato inominado, sendo, portanto, 

protegido por actio praescriptis verbis. Nesse segundo período, não se trataria de um pacto, mas, sim, de um 

contrato independente, pelo qual a pessoa entrega algo a outra, para que o prove e experimente, de sorte que 

se for de seu gosto possa adquiri-la. 
440 Considerando que o fragmento está localizado, no Digesto, dentro do quinto título do livro XIX denominado 

“DE PRAESCRIPTIS VERBIS ET IN FACTUM ACTIONIBUS”, é possível cogitar que, ao menos para os compiladores, 

a questão da determinação da ação cabível estaria resolvida. 
441 Indubitável a proximidade do fragmento sub análise com Gai. 3.146. Ambos são, comumente, utilizados 

como fundamentação para a existência de alguma forma de leasing já no Direito Romano. J. NOUGUÉS (Pactos 

ob. cit. (nota 4, p. 1), p. 392-394), entretanto, considera engenhosa tal aproximação. Explica a sua crítica: o 

contrato romano era extremamente breve. A duração do contrato de gladiadores era igual à dos jogos, e o 

exame no pactum displicentiae limitava-se ao período de sessenta dias no caso de silêncio das partes (Ulp. 1 

ad ed. aedil. curul., D. 21, 1, 31, 22); o leasing moderno pode alcançar anos.  

Considerando especialmente o fragmento Gaiano, observa-se que ali falta a opção de compra, mas 

sim obrigatoriedade. Isto é, o pagamento do preço decorria de uma condição alheia à vontade das partes, em 

que elas em nada poderiam influir. A alternatividade das prestações varia ex accidentibus: se os gladiadores 

saem ilesos, há locação; se, por outro lado, morrem ou se quedam inutilizados, então há uma venda.  

Por sua vez, o fragmento de Ulpiano já apresenta o caráter de subjetividade – a compra será 

aperfeiçoada ou mantida de acordo com o agrado do experimentador. Ainda assim,  não se confunde com o 

caso de leasing. Neste, não se trata de agrado quanto à coisa, mas, sim, conveniência financeira. Ainda que a 

coisa agrade o contratante do leasing, a aquisição do objeto não é o fim último do negócio.  
442 J. NOUGUES, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 401 e 409-410. Analisando a literalidade do fragmento, tal 

posicionamento possui bastante sentido. Não à toa teria Mela afirmado: “si placuissent, emeres”. 
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E. DIAZ é mais restritiva. Em seu entendimento, ao utilizar “experiaris”, Ulpiano 

estava elaborando ou permitindo uma experimentação com propósito de compra e venda443.  

Por sua vez, A. D’ORS refere-se a esse fragmento quando deseja estudar a relação 

existente entre o proprietário-alienante e um interessando antes da concretização de um 

contrato. Segundo afirma, no período pré-contratual, era possível configurar a relação entre 

as partes como uma espécie de arrendamento. Assim, ao não comprar, o examinador ficaria 

numa situação similar à de um locatário da coisa experimentada444. 

Ressaltando o fato de que esse fragmento é muito discutido, W. FLUME entende 

haver um contrato de compra e venda firmado445. Seguindo a mesma linha, porém sendo 

mais específico, J. A. C. THOMAS parece entender que o fragmento trata de pactum 

displicentiae446. No mesmo sentido, C. L. GUILLAMÓN
447

 afirma categoricamente tratar-se 

de compra e venda com pactum displicentiae. Essa opinião parece ser a mais acertada. 

Diversos são os motivos e indícios de tal posição.  

A localização desse fragmento é o primeiro. Situado imediatamente após o 

fragmento em que Ulpiano comenta caso apresentado por Labeão (Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 

20 pr.), inicia-se, inclusive, com o termo “item”, ou seja, “também”. É bem provável que, 

tendo posto um caso de pactum displicentiae – tomando como premissa que Ulp. 32 ad Ed., 

                                                 
Também C. L. GUILLAMÓN (Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 209) entende, no caso de “compra 

futura”, tratar-se de datio ad experiendum, explicitando seu entendimento de não haver contrato de compra e 

venda sujeito a condição suspensiva nesses casos.  

De volta a J. NOUGUES, curioso apontar que, à página seguinte (p. 402), esse autor afirma que a 

natureza do contrato – se contrato de compra e venda, ou se contrato de locação – dependerá de ato de uma das 

partes. Uma vez testados os animais, ao comprador cabe declarar que há satisfação pelas qualidades dos 

semoventes, realizando assim uma compra. Alternativamente, caso não se considere satisfeito com as mulas, 

então deverá pagar um valor por cada dia que tardou experimentando-os. Continua o autor apontando que essa 

escolha, tão simples, gera problemas sérios quanto à determinação da natureza contratual. 

Tentando entender a lógica de seu raciocínio, é possível cogitar que J. NOUGUES entenda que, 

enquanto não for declarada a decisão do experimentador – se há ou não agrado –, então não há contrato de 

compra e venda, nem tampouco de locação. Ainda assim, houve uma entrega, e esta foi realizada sob algum 

título, qual seja, a datione ad experiendum.  
443 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 642.  Nesse sentido, relembra o fragmento Pomp. 11 ad Sab., D. 

13, 6, 13, 1. 
444 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 598. Similar significa diverso, porém parecido. Somente assim é 

possível compreender sua afirmação, à p. 599, de que não cabe actio locati nesse fragmento.  
445 W. FLUME, Die Aufhebungsabreden beim Kauf – lex Commissoria, in diem addictio und sogenanntes 

pactum displicentiae – und die Bedingung nach der Lehre der römischen Klassiker, in Festschrift für Max 

Kaser, Munich, 1976, p. 325. É relevante considerar que esse autor cita o fragmento em análise quando está 

escrevendo sobre o “assim chamado” pactum displicente, do que se cogita que também o alemão observasse o 

pacto nesse fragmento.  
446 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 564. Ressalta que esse fragmento, em conjunto com o 

caput (D. 19, 5, 20 pr.) e Alf 2 Dig., D. 9, 2, 52, 3, apenas comprovam que no período mais antigo é difícil 

detectar uma fórmula para esse pactum. 
447 C. L. GUILLAMÓN, Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 206; Por outro lado, à página p. 209 esclarece que, 

se o fragmento for observado na sua forma suspensiva, então não seria pactum displicentiae, porquanto não 

haveria ainda compra e venda, mas mera datione ad experiendum com o fito de realizar o negócio de venda.  
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D. 19, 5, 20 pr. apresente um pactum displicentiae –, o jurisconsulto tenha decidido 

aprofundar mais um pouco o tema, apresentando outro caso.  

Segundo, pela utilização dos vocábulos “placuissent” e “displicuissent”. Se é 

bastante difícil identificar uma fórmula para o pactum displicentiae, a presença desses 

vocábulos gera um indício forte de se estar diante de um caso. 

Terceiro, a própria formulação do contrato – em que a possibilidade de compra vem 

primeiro em relação à de pagamento das merces. Reafirmado pela contraposição entre a actio 

venditi e a actio de praescriptis verbis448, não havendo menção a outro tipo de contrato 

nominado. 

Pois bem, tomando por premissa que se trate de pactum displicentiae, é necessário 

enfrentar o questionamento feito por Mela sobre qual o pedido que o vendedor pode fazer. 

Em primeira análise, Mela sugere a possibilidade de cumulação entre o pretium e as merces, 

contrapondo-a à cobrança apenas das merces.  

Na primeira leitura, essa cumulação parece sem sentido. Tanto assim que, segundo 

A. D’ORS, T. MOMMSEN sugeriu a supressão da palavra “merces” quando aparece cumulada 

com “pretium”449. O autor espanhol discorda, entretanto, dessa retirada, argumentando que 

isso daria uma falsa impressão de que Mela não tratava da questão do risco450. Segundo 

explica, observando a primeira aparição do vocábulo “pretium” não como preço 

propriamente dito, mas, sim, como valor da coisa perecida, haveria sentido em tal 

cumulação451. 

                                                 
448 Registra-se que em Gai. 3.146 – que também aparece contrato com alternativa de pagamento do preço ou 

de “aluguel” – o aluguel vem primeiro em relação ao preço. Isso porque, no contrato de gladiadores (Gai. 

3.146), parece que ambas as partes preferem que o lutador saia vivo e ileso, pagando-se o seu preço apenas 

como indenização para o lanista. Difere do contrato presente em que, se as partes consentem na 

experimentação, fazem-no, provavelmente, com o interesse de compra e venda. 
449 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 599. No entendimento do alemão seria, portanto, apenas uma 

alternativa entre preço e aluguel, jamais cumulação.  
450 Interessante notar que J. NOUGUES (Pactos ob. cit. (nota 4), p. 402-404) retrata essa oposição de A. D’ORS 

em sua obra. Justifica, ademais, a cumulação pelo fato de que o locatário-comprador – caso da datio ad 

experiendum onerosa – deve suportar o risco do perecimento fortuito. Baseia sua afirmação no fato de que o 

conductor, no contrato normal de locação em Roma, era responsável pelo risco de furto. Daí porque ser tão 

importante a definição da situação do receptor-experimentador.  

Mais, interpretando o texto desse autor, ele (J. NOUGUES) entende que para D’ORS, pela formulação 

da pergunta de Mela, a compra não teria se realizado. Assim, as merces seriam devidas em todas as hipóteses. 

Já a cumulação com o pretium decorre do fato de que este não seria efetivamente “preço”, mas, sim, “valor”. 

O pagamento não representaria a compra da coisa, mas meramente indenização pela impossibilidade de 

devolução. 
451 C. A. CANNATA (Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano, in IURA 44 (1993), p. 29 e 

nota 365), em sua já citada análise do verbo “praestare”, faz levantamento dos seus usos nas fontes jurídicas 

romanas. Observando a sua utilização com diversos outros vocábulos como complemento, ressalta, quanto ao 

“pretium”, os fragmentos Ulp. 15 ad Ed., D. 5, 33, 1; Ulp. 16 ad Ed., D. 6, 1, 15, 3; Pomp. 14 ad Sab., D. 24, 

1, 31, 1; Paul. 14 Resp., D. 31, 87 pr.; e Paul. 14 Resp., D. 34, 2, 35 pr.  
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Continua, explicando primeiro ser absurdo sequer cogitar a cumulação da compra 

e venda com a locação (nesse caso). Segundo, um arrendatário de mulas responderia por 

custodia, devendo pagar o valor das coisas alugadas pelo simples fato de não poder devolvê-

las – assim como também será devedor das locações geradas até a ocorrência do fato452.  

Enfim, A. D’ORS explica que não houve locação453. Assim, se houve a venda, tendo 

sido frustrada a possibilidade de resolução pela condição, seria possível pedir o preço 

(pretium petatur) por meio de actio venditi, como bem aclara Ulpiano.  

Em sentido contrário, se houve apenas negócio preparatório, o risco não foi 

transferido, mantendo-se com o vendedor, o qual somente poderá cobrar as merces – dessa 

vez por actio praescriptis verbis454, como deixa cristalino Ulpiano. 

Se é verdade que o fragmento não fala, expressamente, em locação, é possível 

observar a exigência de merces, i.e., renda ou alugueres. Nesse sentido, há quem entenda 

que o fragmento trata de situação de contrato com obrigações alternativas entre a compra e 

venda e a locação. Essa diferença terá grande impacto na determinação do contrato455.  

A. MOHINO MANRIQUE, por exemplo, entende que no fragmento há um contrato de 

compra e venda, acrescido de uma cláusula. Se o objetivo principal do negócio é a venda, 

                                                 
Da leitura desses cinco fragmentos, é possível registrar que todos determinam a entrega do “preço” 

da coisa por uma pessoa a outra. Entretanto, essa entrega se dá em situações diversas do contrato de compra e 

venda. Não à toa, o autor italiano inicia a nota de rodapé apontando a utilização de “pretium” em sentido de 

“aestimatio”.  Nessa lista, inclui também o fragmento Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 1. Logo, é possível entender 

que ele ratificasse o entendimento de A. D’ORS, e que nesse caso não estaria Ulpiano, ao utilizar “pretium”, 

referindo-se ao preço stricto sensu, mas, sim, ao “valor” da coisa. 

Nesse sentido, deixamos consignada a nossa opinião: ainda que o termo pretium represente o valor da 

coisa, e não o preço em si, não seria equânime exigir do experimentador o pagamento do preço cumulado com 

o pagamento das merces nesse caso concreto. Tratar-se-ia de verdadeiro enriquecimento sem causa para o 

alienante.  

Há que se registrar que o fragmento não apresenta locação: ali, a expectativa do proprietário é receber 

merces sem se desfazer do bem. Ao ser furtada a res, o locatário já era devedor das merces – a verdadeira 

contraprestação do contrato firmado – devendo “indenizar” o locador quanto ao valor da coisa porque não tem 

como devolvê-la, e o locador tinha a expectativa de vê-la retornada. Já no caso em tela, a expectativa do 

proprietário era a alienação, assim, recebendo o preço da coisa estará satisfeito. O pagamento das merces 

decorre tão somente da hipótese em que o experimentador não pague o preço combinado.  

Ainda que se entenda que pretium representa valor, e não preço, o seu pagamento não pode ser 

acumulado com as merces. Em outras palavras, o pagamento do pretium, em qualquer das suas modalidades, 

englobaria todos os valores eventualmente devidos, pelo experimentador, em decorrência desse contrato. Tal 

solução adequa-se perfeitamente, também, ao fragmento anterior.  
452 Por outro lado, A. D’ORS (Una nota ob. cit. (nota 33), p. 599) entende que esse experimentador que 

indenizou terá direito a exercer, ele mesmo, actio furti contra os ladrões.  

Aproveita-se a deixa para consignar que não parece plausível acionar o próprio experimentador pelo furto, a 

menos que se prove que colaborou com a ação dos vagabundos. Isso significa que o mero fato de ser possuidor 

ao momento da ação não o coloca como réu numa ação penal.  
453 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 599. Afirma também que, se não houve venda inicialmente, já não 

é possível ocorrer após o furto. Esse ponto, entretanto, será tratado mais à frente. 
454 Repete, ainda, A. D’ORS (Una nota ob. cit. (nota 33), p. 599) que não seria pela actio locati, pois esta suporia 

a responsabilidade por custodia, o que não parece ser o caso.  
455 J. NOUGUES, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 402. 
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estaria estabelecido um acordo subordinado de locação da coisa. Essa locação subordinada 

estaria coadjuvando a intenção perfeita das partes, a venda, não havendo relação excludente 

entre o contrato principal e o acordo subordinado456. 

Em termo basilares, J. A. C. THOMAS parece observar o fragmento no mesmo 

sentido, de que o acordo de testar a coisa será subordinado a outro – no caso à compra e 

venda457. 

Em resumo, a decisão de Mela parece simples: se a emptio tiver sido contratada, o 

comprador deverá pagar o preço; do contrário, somente as merces. Assim, o próprio Mela 

teria respondido a questão da responsabilidade pela coisa objeto do contrato458.  

A. D’ORS complementa a exposição de Mela, afirmando que o experimentador não 

adquirente somente está liberado da responsabilidade porque o pré-contrato foi feito no 

interesse de quem queria vender as mulas459.  

                                                 
456 A. MOHINO MANRIQUE, A proposito de D. 19, 2, 20, 2 en relación com D. 19, 2, 22 pr., in RIDA 45 (1998), 

p. 415-416, e nota 5. Bastante interessante esse posicionamento. Parece, inclusive, resumir adequadamente a 

hipótese em que o contrato de compra e venda foi realizado. Nesse sentido, pressupõe que o contrato principal 

seja resolutivo, situação em que o acordo subordinado passaria a surtir efeito. Por outro lado, é possível 

questionar se esse acordo subordinado teria validade ou eficácia, uma vez que o acordo principal, ao qual está 

vinculado, for resolvido. 

Apenas para complicar, esse autor explica que, devido ao desenvolvimento comercial romano, foram 

criados procedimentos e formas que permitiram ao vendedor e ao comprador dispor, simultaneamente, da coisa 

e do dinheiro, isso sem a necessária entrega imediata da sua respectiva contraprestação. Assim, o comprador 

poderia receber a coisa, mas pagar apenas uma parte do valor à vista. 

Exemplifica que esse tipo de procedimento era extremamente vantajoso em alguns casos, como 

naqueles em que a mercadoria era perecível. A demora na entrega poderia gerar perda da coisa. Nesse sentido, 

a entrega imediata era necessária, ainda que parte do preço fosse postergada.  

Por sua vez, os vendedores elaboravam meios adequados para garantir a cobrança do (restante do) 

preço. Um desses meios arbitrado pelos juristas romanos foi a combinação de ações: uma vez celebrada a 

compra e venda, as partes acrescentavam uma cláusula. Por meio desta, a coisa era entregue em locação até 

que o preço fosse integralmente quitado. Interessante essa solução, pois, apesar de entregue a posse, não havia 

efetiva traditio, mas mera “possessio naturalis” decorrente da locatio-conducto. 
457 J. A. C. THOMAS, Provisions ob. cit. (nota 19), p. 559. 
458 Nesse sentido, J. NOUGUES, Pactos ob. cit. (nota 4), in RIDA 45 (1998), p. 402-403. Parece que, para esse 

autor, não cabe cobrança do valor do bem roubado em mera posse do experimentador, não havendo, portanto, 

custodia. Só há obrigação de pagar se o negócio tiver se aperfeiçoado antes, perdendo o comprador (periculum 

est emptoris) a coisa que já comprou. É, efetivamente, o que está expresso no fragmento: “si facta, pretium 

petatur, si futura, merces petatur”. 

Com efeito, a doutrina parece ser bastante simples, caso o contrato esteja concluído ao tempo do 

evento: o vendedor poderá reclamar o preço e utilizar a actio venditi. A situação somente se complica na 

hipótese do contrato ser reputado futuro. 
459 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 600. Reforça sua argumentação pela utilização da locução “tibi 

dedero”, inferindo que a iniciativa do negócio partiu do que entregou, e não daquele que recebeu.  

Não sem sentido sua tese. Ainda assim, parece que o pagamento das merces funciona mais como uma 

“indenização” ou “incentivo” para que não tarde demasiado em declarar o seu (des)agrado, especialmente 

considerando não haver prazo preestabelecido. 

J. NOUGUES (Pactos ob. cit. (nota 4), p. 405), inclusive, ressalta que os animais devem ser bons – ao 

menos em aparência. Somente assim se explica pagar pela experimentação. No mesmo sentido, do ponto de 

vista do vendedor, os animais provavelmente eram bons, posto que este só aceitou permitir que o indivíduo os 

experimentasse sendo remunerado pelo período de experimento – em caso de não conclusão do negócio. 
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De qualquer sorte, considerando que Mela responde sobre o pleito, Ulpiano refere-

se à ação. Mantém a análise sob o confronto de duas hipóteses: primeiro, se a compra foi 

perfeita, então deve ser exercida actio venditi; se a compra não chegou a ser aperfeiçoada, 

cabível tal qual se dá contra actio praescriptis verbis.  

C. L. GUILLAMÓN explica o cabimento dessa ação: para ele, o fragmento não 

apresenta, em sua forma suspensiva, um pactum displicentiae, nem, muito menos, um 

contrato de locação. A despeito do pagamento de merces, a entrega seria breve e sujeita a 

um objetivo específico de examinar a coisa. Assim, estar-se-á ante uma datio ad 

experiendum inspicendum vendendum. Logo, em não cabendo ação contratual, a actio 

praescriptis verbis é a opção mais adequada460.  

E. DIAZ esclarece que a datio não é contrato, mas mera translação da posse461. 

A despeito da opinião de outros doutrinadores, A. D’ORS é claro no sentido de não 

ser possível se falar em actio locati nesse fragmento. E isso exatamente pela implicação 

prática na responsabilidade pelo risco da coisa462. 

Em suma, há divergência doutrinária acerca de basicamente todas as características 

essenciais do fragmento, como a fattispecie, o tipo de ação, os contratos envolvidos etc. 

Ainda assim, parece haver consenso no sentido de que a responsabilidade pelo periculum é, 

nesse caso, o ponto fulcral.  

Também, não parece vingar a hipótese do resultado que estabelece cumulação entre 

pretium e merces, ainda que haja uma explicação plausível para o levantamento da hipótese 

por Mela. Curioso, nesse sentido, observar que o próprio Mela já não comenta a cumulação 

                                                 
De qualquer sorte, a definição do interesse de quem foi realizado o negócio é importante. É possível 

supor que C. L. GUILLAMÓN (Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 206) entendesse algo no mesmo sentido, 

posto que afirma que o caráter oneroso terá influências na atribuição do risco. 

Assim, se o interesse fosse do comprador, o negócio teria sido concluído desde o primeiro momento, 

e a responsabilidade seria do comprador. Assim, admitindo que a norma geral da compra e venda era pelo 

periculum est emptoris, F. BUJAN (Deductio mercedis, forma alternativa de “garantía” del conductor, in RIDA 

52 (2006), p. 155 e seguintes) afirma que, no caso da locatio-conducto, o periculum permanecia com o locador: 

“periculum est locatoris”.  

Por outro lado, este autor explica que o locatário tem como obrigação o pagamento dos aluguéis pelo 

período de duração que foi contratado o negócio, e ainda que venha a desistir voluntária, caprichosa ou 

arbitrariamente antes de seu fim, não terá direito a pedir restituição. Apenas excepcionalmente poderá pleitear 

a remissio ou deductio mercedis, isto é, que seja liberado do pagamento do aluguel da locação. Para tanto, é 

necessária a ocorrência de um fato posterior, alheio à vontade do locatário, bem como não imputável à sua 

diligência. 
460 C. L. GUILLAMÓN, Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 209. 
461 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 363, nota 100; 
462 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 599. Novamente comparando esse fragmento a Gai. 3.146, o jurista 

espanhol ressalta que, no caso dos gladiadores, o risco de perecimento do objeto do negócio era previsível: os 

gladiadores participavam de jogos mortais. Já o desaparecimento das mulas ocorre de forma inesperada. 

Parece ter razão quanto à inaplicabilidade da actio locati nesse caso: se tratasse de contrato de locação, 

Ulpiano não se referiria à actio praescriptis verbis como alternativa à actio venditi, mas, sim, à ação de locação. 



112 

 

na segunda parte do fragmento, quando trata dos pedidos que o proprietário-alienante pode 

fazer. 

Considerando ainda a questão da atribuição do risco, questiona-se J. NOUGUÉS se o 

fragmento, a despeito de utilizar o vocábulo “ablatae”, apresenta caso de furto ou de roubo. 

Esclarece que o termo “grassatores” representa ladrões armados, logo, dispostos a exercer 

violência463.  

Mais à frente464, explica que tal questionamento deve-se ao tratamento da 

distribuição do risco ao comprador ou ao vendedor: se roubo, o comprador não poderia ser 

responsabilizado (a menos que tenha concorrido para o evento, levando as mulas para uma 

região conhecidamente perigosa, e.g.); se furto, por outro lado, poderia haver 

responsabilidade do possuidor. 

Tendo havido a subtração das mulas no período de exame, J. NOUGUES entende 

haver duas possibilidades de atuação para o experimentador: primeiro, que adquira as mulas, 

a despeito do furto, pagando o preço (não o aluguel, posto que efetivada a compra); segundo, 

que declare desaprovar os animais, pagando os aluguéis465.   

Por outro lado, A. D’ORS entende que, tratando-se de negócio suspensivamente 

condicionado, já não pode ser concluída a compra, por falta do objeto em si, possibilitando 

ao alienante apenas a utilização da actio praescriptis verbis. O potencial comprador que não 

adquire a coisa queda-se em “posición similar a la de un arrendatario”. Por outro lado, 

explica o jurista que, havendo compra resolutiva, não tendo o comprador como devolver a 

coisa, poderá o vendedor utilizar-se da actio venditi para exigir o preço466. 

O jurista espanhol aponta, portanto, duas alternativas: tendo havido emptio perfecta, 

quando houve o roubo, não poderia mais o comprador resolver o contrato, posto que não 

poderia devolver os animais. Nesse caso, caberia ao vendedor utilizar-se da actio venditi 

para exigir o preço. Por outro lado, considerando tratar-se de negócio suspensivo, a venda 

                                                 
463 J. NOUGUES, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 402 e 405. Esse autor traduz o termo “grassatoribus” como 

“cuatreros”, que significa a pessoa que furta ou rouba quadrúpedes, conforme o Dicionário da Real Academia 

Espanhola, disponível em <http://lema.rae.es/drae/?val=cuatreros>, acessado em 03/09/2014. 

Por sua vez, pesquisando o vocábulo “grassatoribus”, observa a lição de E. FARIAS, Dicionário ob. 

cit. (nota 80), voc. “grassator”: salteador, ladrão de estrada, bandido. Já o vocábulo “ablatae”, segundo o 

mesmo dicionário: part. pass. de “aufero”. Esse termo, por sua vez, significa, em sentido próprio, “Levar, tirar, 

tomar, retirar, furtar”.  
464 J. NOUGUÉS, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 405; 
465 J. NOUGUES, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 404 e seg. Ressalta que, nesse segundo ponto, está o problema do 

risco, e definir a quem atribuí-lo. Esse seria, inclusive, um problema enfrentado em outros fragmentos do Título 

D. 19, 5. Páginas atrás (p. 401-402), entretanto, afirma que, se o negócio tiver sido suspensivo, a compra já não 

poderia ser confirmada, haja vista que se tornou impossível – não há compra e venda sem objeto, e nesse caso, 

haja vista a subtração das mulas, não há objetos para comprar.   
466 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 598-599;  
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não poderia ocorrer, resumindo-se às tratativas preparatórias. Na segunda alternativa, ao 

vendedor caberia apenas a actio praescriptis verbis, para reclamar o aluguel diário467.  

Nesse fragmento, a qualificação do contrato dependerá do agrado do comprador. 

Significa que, se quedar-se satisfeito, então há compra e venda, devendo pagar o preço. Se 

não, então deverá pagar uma prestação por cada dia que deteve a coisa. Registra-se que não 

há comentário expresso sobre arrendamento (locação), mas, sim, em merces468, algo como 

aluguel diário. 

Ainda no tema do furto ou do roubo, J. NOUGUES aponta o fato de que as mulas 

foram subtraídas durante o período do experimento. Nesse sentido, ressalta ser razoável 

cogitar que o potencial comprador ainda não estivesse com a decisão madura469. 

Outra questão interessante trazida pelo fragmento é a alternativa entre o “si 

placuissent, emeres”, e o “si displicuissent, praestares”, da mesma forma, entre “emptio 

contracta an futura” e “si facta, pretium petatur, si futura, merces petatur”, ou ainda “si 

perfecta fuit emptio, competere ex vendito actionem, si nondum perfecta esset, actionem 

[praescriptis verbis]”.  

Dessas alternativas, nota-se que Mela levanta, claramente, duas formas em que o 

contrato poderia ter sido elaborado: tal que seja contratado e perfeito ab initio, e tal que 

somente venha a gerar efeitos posteriormente (“futura”, ou “nondum perfecta”)470.  

J. NOUGUES qualifica a resposta de Mela de elegante, resumindo em tão poucas 

palavras tão complexo tema. Continua o autor esclarecendo que Ulpiano, por sua vez, teria 

                                                 
467 Idem, p. 599-600;  
468 J. NOUGUÉS, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 402; 
469 Idem, ibidem. Analisando a observação desse autor, sobrevém o questionamento se poderia o 

experimentador – não considerando as questões da culpa, diligencia, custodia e periculum – propor uma 

exceção de pacto não cumprido para não pagar sequer as merces, haja vista que não pode realizar a 

experimentação. Efetivamente, para o aspirante a vendedor, as merces servem como garantia de que o 

experimentador não abusará de seu direito, bem como indenização pelo tempo em que não tem os animais nem 

o crédito ou valor do contrato. Por outro lado, para o potencial-comprador, o pagamento das merces é a 

contraprestação ao direito de experimentar as mulas antes de adquiri-las.   
470 J. A. C. THOMAS, Fictitious ob. cit. (nota 190), p. 119. Para o autor, esse fragmento é indicativo do 

reconhecimento da condição, especialmente da condição suspensiva e da cláusula terminativa (atualmente 

condição resolutiva), já no período republicano, posto que Ulpiano baseia-se em Mela. 

E. DIAZ (Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 637) parece discordar inicialmente, afirmando que a leitura da 

primeira parte do fragmento faz crer que estaria comprovado o entendimento doutrinário de que o pactum 

displicentiae fora concebido como uma condição suspensiva. Entretanto, complementa que o próprio Fábio 

Mela faz a distinção, mais à frente, entre a venda perfeita ou não. Conclui que essa distinção pode decorrer do 

momento histórico em que viveu – possivelmente posterior a Labeão – ou então de que a fattispecie apresentada 

seria verdadeiramente um negócio preparatório de uma venda futura. Assim, caso decida pela não conclusão 

do negócio, estaria em posição similar à do locatário, devendo apenas pagar as merces.  

C. L. GUILLAMÓN (Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 206) complementa relembrando que no caso da 

compra e venda perfeita, cabe o pedido do preço, mas na compra e venda futura, somente é possível cobrar as 

merces. 
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preferido o termo “perfecta”, e essa noção de aperfeiçoamento pressupõe a preexistência de 

contrato471. Há, portanto, clara distinção entre as doutrinas apresentadas por Mela e por 

Ulpiano. 

De qualquer sorte, é possível realizar um paralelismo entre as referências de 

“emptio contracta” – utilizada por Mela –, e “emptio perfecta” de Ulpiano, bem como, 

respectivamente, entre “emptio futura” e “emptio non perfecta”472. 

Não há que se confundir a utilização do adjetivo “futuro” como possibilidade de 

que ainda não há contrato. Como bem demonstra Ulpiano na parte final do fragmento, a 

diferenciação é entre contrato “perfeito” e contrato “ainda não perfeito”. “Futuro”, portanto, 

refere-se ao momento em que surtirá efeitos, isto é, tornar-se-á eficaz o contrato. 

Considerando tratar-se de contrato de compra e venda com pactum displicentiae, é 

pressuposta a noção de que o potencial comprador poderá desistir do negócio. Nesse sentido, 

conforme o quanto estudado antes, considerá-lo “perfeito” significa entender que se trata de 

um negócio puro, ao qual se acresce um pacto resolutivo suspensivamente condicionado.  

Tratando-se de emptio perfecta, A. D’ORS entende que cabia actio venditi para 

reclamar o preço, explicando que o desaparecimento das mulas tornava impossível a sua 

devolução, impedindo o exercício da cláusula resolutiva473. 

Por sua vez, considerando a entrega das mulas e o dever de pagar merces em caso 

de não aquisição, supõe-se a existência de algum contrato474. Assim, é possível entender que 

os jurisconsultos, ao tratar de emptio futura, estariam se referindo a um negócio com 

condição suspensiva, em que a venda somente surtiria efeitos após a declaração de agrado 

do comprador475.  

Esse fragmento traz ainda diversas questões de grande interesse476. 

                                                 
471 J. NOUGUÉS, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 404 e 409 
472 C. L. GUILLAMÓN, Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 207.  
473 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 599. Por sua vez, W. FLUME (Die Aufhebungsabreden beim Kauf 

– lex Commissoria, in diem addictio und sogenanntes pactum displicentiae – und die Bedingung nach der 

Lehre der römischen Klassiker, in Festschrift für Max Kaser, Munich, 1976, p. 325) parece entender que a 

condição resolutiva está fora de questão nesse fragmento. 
474 Ou alguma relação contratual – como entendem C. A. CANNATA, E. DIAZ, C. L. GUILLAMÓN e J. NOUGUES, 

defendendo a datione ad experiendum. C. L. GUILLAMÓN (Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 209), inclusive, 

é expresso no sentido de que, tratando-se de negócio suspensivo, esse fragmento não apresentaria pactum 

displicentiae – ou mesmo locação –, mas, sim, uma datio ad experiendum inspicendum vendendum.   
475 Relembra E. DIAZ (Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 635) que, enquanto parcela da doutrina aceita essa 

divisão, de sorte que os juristas clássicos observavam a condição suspensiva e a resolutiva – de alguma forma 

–, outra parte da doutrina moderna entende que essa divisão seria apenas do período justinianeu. 
476 J. NOUGUES (Pactos ob. cit. (nota 4), p. 399), por exemplo, utiliza esse fragmento na sua análise da 

possibilidade de abuso, pelo comprador, da cláusula dita potestativa. 
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Por exemplo, é interessante ponderar se, após a ocorrência do furto, ainda assim o 

experimentador pode declarar-se agradado pelos semoventes, confirmando a aquisição477. 

Por decorrência lógica, qual o momento em que o contrato chega ao fim: já no momento da 

subtração, ou apenas quando o experimentador informa ao alienante do evento. Essa 

determinação poderá trazer efeitos práticos relevantíssimos, especialmente no caso do 

contrato suspensivo, em que serão perseguidas as merces.  

A resposta, supõe-se, dependerá da premissa adotada: se entender ser possível a 

efetivação da compra, mesmo após a subtração (como J. NOUGUES), então parece que a 

declaração do experimentador é essencial, acumulando-se as merces até que o proprietário-

vendedor seja informado da ocorrência. 

Por outro lado, considerando que o furto impede o aperfeiçoamento do negócio (A. 

D’ORS), então parece que finaliza-se a relação no momento do evento. A partir dali, já não 

aumenta o valor da retribuição devida pelo experimentador. 

Ademais, o fragmento apresenta novo caso em que o objeto do pactum displicentiae 

é um semovente478. Observando os fragmentos Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20 pr. e Alf. 2 Dig., 

D. 9, 2, 52, 3, identifica-se uma tendência: não apenas semoventes, como mais 

especificamente quadrúpedes de trabalho. Os animais, especialmente aqueles de lide diária, 

são objetos de grande valor para a vida e o comércio em Roma, tanto assim que eram res 

mancipi. 

Nesse sentido, precisam ser experimentados pessoalmente, buscando observar 

adequação independentemente da sua qualidade genérica, estando adstrita ao agrado 

individual do seu usuário. Um cavalo de competição, como também os bois (animais de tiro) 

e ainda as mulas, animais reconhecidos de qualidade para carga e viagens por caminhos 

difíceis. 

Outra grande contribuição desse fragmento é que a fórmula utilizada é mais 

completa que a dos demais fragmentos que versam sobre o pactum displicentiae – “si tibi 

dedero ut experiaris et, si placuissent, emeres, si displicuissent ut in dies singulus aliquid 

                                                 
477 Esse tema já foi abordado acima, observando-se dois posicionamentos diametralmente opostos. Os motivos 

para essa confirmação podem ser muitos. Primeiro, efetivamente sentiu-se agradado pelos animais. Assim, 

confirmando a aquisição, será ele, e não o alienante, o titular da actio furti caso os meliantes sejam descobertos 

ou encontrados.  

Segundo, imagine que ele mesmo tardou em observar a ocorrência do evento ou em informar o 

alienante. Assim, o valor de seu débito, a título de merces pode ter se somado a uma monta em que seja 

justificável o pagamento do preço e a assunção do valor do animal – um risco, mas ainda assim é possível que 

os animais sejam encontrados – ao invés de pagamento simples das merces como despesa sem chances de 

retorno. 
478 Como bem ressalta J. NOUGUES (Pactos ob. cit. (nota 4), p. 405).  
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praestares”479. Por exemplo, traz a formulação mais completa, apresentando situação de 

coexistência dos termos “placuerit”480 e “displicuisset”481.  

Ainda, quanto ao prazo, pode-se afirmar que o pacto em si não tem prazo pré-

estipulado na compilação Justinianeia482. Devem as partes estabelecê-lo no momento da 

contratação ou, em não havendo prazo, garantido um lapso temporal suficiente, cabe ao 

vendedor intimar o comprador a realizar sua declaração ou devolver a coisa. 

Ainda, se o fragmento em si não estipula prazo para o experimento, é discutível a 

aplicabilidade dos fragmentos Ulp. 1 ad ed. aedil. cur., D. 21, 1, 31, 22-23, a esse caso. 

Discutível, pois nesse fragmento há previsão de pagamento de merces, de sorte que o locador 

está sendo “compensado” pela indisponibilidade do bem. Assim, nota-se em A. D’ORS que 

o fragmento pode ser usado como indício de que a relação pré-contratual se prolongue 

indefinidamente483. 

Ainda nesse fragmento, muito curiosa a questão das merces e sua relação com o 

contrato de compra e venda. A. D’ORS
484

 observa que essa relação alternativa entre o 

pagamento do pretium e das merces recorda a lição de Gai. 3. 146. L. GUILLAMÓN
485, por 

sua vez, cita Paul. ad Ed., D. 19, 2, 20. 

O caso de Gaiano trata de um negócio misto envolvendo gladiadores: um indivíduo 

compromete-se a pagar aluguel por aqueles que saírem sãos (locação) e a pagar o preço dos 

combatentes que morrerem ou ficarem inutilizados (portanto, uma compra). Continua, 

entretanto, afirmando que Gaio confronta ação de venda com ação de locação. Acredita, 

portanto, que as soluções seriam diferentes486. 

                                                 
479 J. NOUGUES, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 401. 
480 Observada em Inst. 3, 23, 4 e Ulp. 1 ad ed. aedil. cur., D. 21, 1, 31, 22. 
481 Presente na maioria dos fragmentos, como Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 1, 3; Paul. 2 ad Ed., D. 18, 5, 6; Ulp. 32 

ad Ed., D. 19, 5, 20, pr.; Paul. 54 ad Ed., D. 41, 4, 2, 5; Ulp. 71 ad Ed., D. 43, 24, 11, 13;  
482 O fragmento Ulp. 1 ad ed. aedil. cur., D. 21, 1, 31, 22-23 estabelece que as partes podem preestabelecer 

prazo para a resposta. Também, que em caso de silêncio, serão concedidos sessenta dias. Por fim, determina 

ainda que as partes podem estabelecer (expressamente) que não há prazo limite para a “redhibitio”.  
483 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 598. Afirma-o contrapondo esse fragmento ao Inst. 3, 23, 4. 

Segundo entende, no texto das Institutas de Justiniano, o período pré-contratual parece limitado. Neste, 

entretanto, não haveria impedimento à prolongação desse estado. 
484 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 598.  
485 C. L. GUILLAMÓN, Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 196. Cita também o fragmento Iav. 11 Epist., D. 

19, 2, 21. Essa lição do jurisconsulto Javoleno é extremamente interessante. Primeiro, apresenta hipótese de 

contrato de compra e venda com estabelecimento de pagamento de locação enquanto não for quitado o preço. 

Segundo, aponta a usualidade desse tipo de contrato na relação comercial romana, o que indica que também o 

contrato de Ulpiano não seria raro.  
486 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 598. Mesmo supondo que o texto de Ulpiano-Mela tenha sido 

interpolado pelos compiladores, A. D’ORS acredita que a solução não tenha sido alterada. Continua fazendo a 

diferenciação, apontando diversas características divergentes, senão vejamos: no caso de Gaio, a alternativa 

tinha prazo de definição previsível, i.e., o espetáculo; também, a condição era objetiva, sendo definida pela 

sobrevivência ou não do gladiador. Por sua vez, o caso das mulas não estava temporalmente definido, 
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Não à toa, a doutrina majoritária afirma que o negócio (Gai. 3.146) pode ser tanto 

uma compra e venda quanto uma locação, dependendo mais do evento prático ocorrido a 

cada escravo do que ao contrato em si. Enquanto não ocorressem os jogos, saindo o gladiador 

vivo ou morto, então o negócio estava suspenso e, portanto, indefinido487. 

Indiscutível a existência de algumas similaridades entre os fragmentos de Gaio e de 

Ulpiano; ainda assim, ambos apresentam situações bastante diversas. Dentre as diferenças 

essenciais, J. NOUGUÉS aponta que no fragmento de Ulpiano prepondera a natureza de 

compra e venda do contrato, enquanto neste é plausível afirmar que a natureza locatícia se 

sobressai488. A. D’ORS, que naquele hesita-se entre o cabimento da actio venditi e da actio 

praescriptis verbis; neste, entre a actio venditi e a actio locati489.  

Outra das divergências está no fato de que a condição daquele é objetiva: havendo 

morte ou incapacitação do gladiador, dava-se a compra; não havendo, mera locação. No 

pactum displicentiae, apresentado por Ulpiano, a condição é subjetiva, depende do agrado 

do adquirente490. Também, o contrato dos gladiadores tinha prazo definido (o momento do 

combate), enquanto o das mulas não apresenta prazo. Por outro lado, o desaparecimento da 

coisa era imprevisível no caso apresentado por Ulpiano. Já no caso Gaiano, a morte era uma 

probabilidade.  

No caso apresentado por Ulpiano, o emptor tem, lato sensu, uma opção de comprar 

os animais; já no problema apresentado por Gaio, não há qualquer exercício de vontade por 

parte do organizador do evento. Equivale dizer que, havendo morte ou ferimento grave, há 

compra. Não se pode aqui esquivar-se a essa obrigação como lá, em que é permitido desistir 

da compra caso a coisa não agrade o experimentador. 

                                                 
estabelecendo-se entre as partes, apenas, que seria pago um valor diário enquanto não se definisse; ademais, a 

condição era subjetiva, dependendo das coisas agradarem (si placuissent).  
487 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 20), p. 236. 

Conforme C. L. GUILLAMÓN (Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 195 e 200, nota 61). Supondo que o 

contrato, inicialmente, se configurasse como uma locação, o lanista encontrava-se numa situação de grande 

risco. Considerando ainda que o periculum est locatori, então o treinador de gladiadores se expunha 

enormemente a cada evento. É notório, especialmente nas lutas à morte, que o gladiador tinha grande perigo 

de morrer. Não seria vantajoso, então, realizar uma mera locação – com merces baratas – e arriscar-se a perder 

a sua fonte de renda. Assim, uma negociação em que o risco fosse transferido para o organizador era necessária. 

Por outro lado, não parece ser interesse do organizador efetivamente comprar os gladiadores para tê-los em sua 

propriedade. Muito menos os mortos ou feridos – especialmente estes, que se tornariam um passivo grande 

para o adquirente.  Dessa forma, pode-se supor que o preço seja uma mera garantia ou indenização para o 

lanista, mas apenas para o risco de perecimento em decorrência dos jogos. Os demais riscos permanecem com 

o proprietário.  
488 J. NOUGUÉS, Pactos ob. cit. (nota 4), p. 406. 
489 A. D’ORS, Una nota ob. cit. (nota 33), p. 598-599. 
490 Idem, ibidem.  
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Nesse sentido, apesar de Gaio ser expresso em determinar que se trata de uma 

compra e venda, C. L. GUILLAMÓN sugere a alternativa de se compreender que o pagamento 

de mil dinários não seria uma compra, mas, sim, uma indenização pelos gladiadores 

feridos491. 

Analisando os fragmentos citados por C. L. GUILLAMÓN
492, observa-se que estes 

também têm relação íntima com o fragmento de Ulpiano e, ainda que objetivamente não 

possam ser confundidas as fattispecies, trazem informações bastante proveitosas. 

Primeiro, o fragmento de Paulo traz lição extremamente útil para analisar a 

aplicabilidade da regra de periculum para os contratos de locação. Conforme parece ser a 

regra geral493, o periculum da coisa locada pertence ao locador, a menos que reste 

comprovada culpa do locatário.  

O fragmento Paul. 34 ad Ed., D. 19, 2, 20, 2, entretanto, apresenta o seguinte caso: 

o comprador e o vendedor de um imóvel estabelecem acordo no sentido de que aquele pagará 

aluguel enquanto não pagar o preço da coisa. Nesse caso, o jurisconsulto Paulo afirma que 

o locatário, e não o locador, torna-se “obrigado”. 

Enfim, pode-se concluir que, enquanto a regra geral é no sentido de que o periculum 

é do locador, o locatário poderá, sim, responder pelo prejuízo em casos excepcionais. A 

questão é definir se esse fragmento de Ulpiano configura uma dessas hipóteses. 

Pois bem, a questão pode ser respondida de duas formas, a depender da 

configuração que se compreende do fragmento. Se observar um contrato de locação – ainda 

que subsidiário – no fragmento de Ulpiano494, é necessário compreender que o locatário das 

                                                 
491 C. L. GUILLAMÓN, Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 189, nota 14. Continua argumentando o jurista 

espanhol, mediante o questionamento sobre a possibilidade do organizador dos jogos exercer um “direito de 

compra” dos gladiadores que saíram ilesos. Sua resposta é não, ao menos negativa em relação a esse contrato. 

Se quiser comprar os gladiadores que terminaram os jogos ilesos, deverá fazê-lo por meio de nova negociação. 
492 Paul. 34 ad ed., D. 19, 2, 20, 2 e  Iavol. 11 epist., D. 19, 2, 21, em C. L. GUILLAMÓN, Las transaciones ob. 

cit. (nota 32), p. 196 e seguintes. 
493 Inst. 3, 24, 5 afirma que o locatário deve ter a mesma diligência com as coisas alugadas que um bom pai de 

família tem com suas próprias coisas. Por outro lado, caso a coisa venha a perecer por outras circunstâncias – 

que não sua diligência – não é responsável. Lab. 1 Pithanorum, D. 19, 2, 62 afirma que o risco (e o prejuízo) 

pela destruição de uma obra durante uma chuva é do locador e não do construtor. Este só se responsabiliza 

caso reste provado que houve falha na construção.  

Do mesmo modo, e com muita proximidade do caso em tela, Ulpiano afirma (Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 

2, 9, 4) que, caso um rebanho de cabras tenha sido roubado, sem culpa do locatário, ele não será obrigado a 

restituí-las. Inclusive, poderá pedir restituição dos valores de aluguel pagos antecipadamente, referentes aos 

meses posteriores ao evento. 
494 Como parece entender A. MOHINO MANRIQUE (A proposito ob. cit. (nota 456), p. 415-416, e nota 5), por 

exemplo.  
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mulas seria “obrigado” pelos furtos, como no fragmento de Paulo495. E, daí, correta a 

cumulação de pretium e merces. 

Por outro lado, é possível tomar como premissa que o pagamento de merces não 

constitui, neste fragmento (Ulp. 32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 1), um contrato de locação496. Então, 

inadequada a aplicação da exceção apresentada por Paulo, e não haveria responsabilização 

do experimentador.  

Enfim, J. NOUGUÉS relembra afirmação do próprio Mela, segundo o qual, sendo a 

compra futura, cabe apenas o pagamento das merces. Assim, tacitamente está respondendo 

à pergunta do risco: este permanece com o vendedor. Noutras palavras, “não admite a 

responsabilidade por custódia do comprador” 497. 

Igualmente, C. L. GUILLAMÓN
498

 afasta a cumulação de merces et pretium. 

Apontando que, sendo o pactum displicentiae oneroso, assemelha-se à locação (periculum 

est locatoris) – jamais confundindo os institutos. Em ambos, o pagamento das merces 

garante que o periculum pertença ao vendedor499. O que é mais, o pagamento de merces 

serve – entre outras coisas – exatamente para diminuir a responsabilidade do detentor da 

coisa500. 

 

  

                                                 
495 Paul. 34 ad Ed., D. 19, 2, 20, 2. É possível cogitar que a razão de ser dessa distribuição da responsabilidade 

– em que o locatário é quem suportaria o prejuízo – deve-se à função da última do negócio. Parece tratar, cf. 

C. L. GUILLAMÓN, Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 196, efetivamente, de uma compra e venda sob lex 

commissoria, em que há o pagamento de um valor enquanto o preço não for quitado. Portanto, apesar de ser 

uma locação – pela compreensão dos compiladores –, esta seria apenas intermediária, ou mesmo subsidiária 

ao contrato principal, que é a compra e venda. E, como na compra e venda o periculum é atribuído ao comprador 

desde a individualização da res, a mesma regra seria aplicada a esse caso de Paulo e, por consequência, ao de 

Ulpiano.  
496 Efetivamente, parece ser o entendimento majoritário. Citam-se A. D’ORS (Una nota ob. cit. (nota 33), p. 

209).  
497 J. NOUGUÉS, Pactos  ob. cit. (nota 4, p. 1), p. 403; 
498 C. L. GUILLAMÓN, Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 206-207. A. D’ORS (Una nota ob. cit. (nota 33), 

p. 599-600), por sua vez, afirma sentir surpresa quanto à possibilidade de cumulação levantada pelo 

jurisconsulto romano. Para esse autor [A. D’ORS], o fragmento Ulp. 32 ad ed., D. 19, 5, 20,1 aproxima-se 

bastante do contrato de arrendamento, apresentando, entretanto, responsabilidade invertida entre as partes. 
499 C. L. GUILLAMÓN, Las transaciones ob. cit. (nota 32), p. 209. 
500 E. DIAZ, Antecedentes ob. cit. (nota 16), p. 636, nota 100; 
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7. CONCLUSÃO 

 

A Compra e Venda a Contento (pactum displicentiae) é, pois, um instituto jurídico 

bastante usual, aparentemente, que permite ou facilita o comércio de determinados bens. Se 

é verdade que não possui um titulo dedicado inteiramente a esta condição, tem diversos 

fragmentos espalhados por todo o digesto, inclusive com referências cruzadas com a lex 

commissoria (Ulp. 71 ad Ed., D. 43, 24, 11, 13501) e a in diem addictio (Ulp. 8 Disp., D. 20, 

6, 3).  

É possível entender, pelos fragmentos analisados, bem como pela doutrina, que o 

pactum displicentiae é, então, incluído no contrato de compra e venda de sorte a evitar 

compras inadequadas, em que o adquirente se sinta insatisfeito com a coisa. Dita cláusula é 

de especial interesse nos contratos em que há interesse pessoal do comprador, devendo a 

coisa agradar-lhe especificamente. Exemplos são os animas de competição (Ulp. 32 ad Ed., 

D. 19, 5, 20, 1) ou escravos de convívio da família (Inst. 3, 23, 4). 

Pois bem, foi visto que a Compra e Venda em Roma era consensual, i.e., o negócio 

era existente e válido desde o momento em que as partes entram em consenso quanto à coisa 

e ao seu preço. A este contrato podiam ser acrescentados diversos pactos, que alteravam-lhe 

as características.  

Um exemplo é a emptio ad gustum, especialmente aplicada no comércio de vinho, 

pela qual se permite que o comprador deguste um pouco da bebida para saber se ela estava 

adequada ao consumo. Outros exemplos são a retroemendo e a retrovendendo, bem como a 

in diem addictio e a lex commissoria502.  

Enfim, no Direito Romano, a compra e venda tornava-se eficaz no momento em 

que o comprador adquire a responsabilidade pela coisa, ainda que a propriedade não tenha 

                                                 
501 “Si ita praedium venierit, ut, si displicuisset, inemptum esset, facilius admittimus interdictum emptorem 

habere, si modo est in possessione: et si rescissio emptionis in alterius arbitrium conferatur, idem erit 

probandum: idemque et si ita venisset, ut, si aliquid evenisset, inemptum esset praedium: et si forte 

commissoria venierit, idem dicendum est.” = “Se o imóvel foi vendido assim, tal que, se desagradar, seja 

inepto <o negócio>, admitimos com facilidade que o comprador tem interdictum, se estiver na posse <da 

coisa>. E, se a rescisão da compra estiver conferida ao arbítrio de outra pessoa, isto deve ser provado. 

Ainda, se assim vendesse, tal que, alguma outra coisa ocorrera, inepta fosse a compra do imóvel. E se 

por eventualidade fosse vendido com lex commissoria, é dito o mesmo.” 
502 Pode-se citar ainda as coisas que se pesam, medem ou contam. Neste caso, não há condição; trata-se de 

método de individualização da coisa, essencial para que possam ser entregues, bem como para que se transfira 

o periculum e os benefícios. Por fim, nos casos em que o preço for estabelecido por unidade, para que se 

quantifique a dívida do comprador. Ainda, conforme Paul. 33 ad. Ed., D. 18, 1, 34, 5, percebe-se que a res 

quae pondere numero mensurave constant, esse procedimento serve para buscar a quantidade comprada, e não 

a qualidade. 
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sido transferida503. Esta responsabilidade não se resume aos riscos da coisa, mas também aos 

benefícios. Por exemplo, se a coisa rende frutos, estes são do comprador. 

Também nos casos em que estes pactos são suspensivos, o negócio parece ser válido 

desde o primeiro momento – dai a retroação explicada em Paul. 33 ad Ed., D. 18, 6, 8 pr. 

Entretanto, os efeitos somente serão perceptíveis após a ocorrência do evento, o que 

acontecerá em momento subsequente (daí porque Mela qualifica de futura em Ulp. 32 ad 

Ed., D. 19, 5, 20, 1). Assim, o risco da coisa só surge ao comprador no momento em que a 

compra é aperfeiçoada, i.e., havendo condição (suspensiva), o periculum só é transferido 

com a ocorrência do evento condicionante.  

O pactum displicentiae era adicionado então ao contrato de compra e venda, da 

mesma forma que a lex commissoria e a in diem addictio, para criar direitos e obrigações 

diferenciadas no negócio. Bastante utilizado para evitar compras inadequadas, por meio 

daquele pactum garante-se ao comprador a possbilidade de experimentar a coisa. 

Findo este prazo de experimentação, o comprador deve declarar a sua vontade de 

efetuar ou manter a compra, ou não. Dita cláusula é de especial interesse nos contratos em 

que há interesse pessoal do comprador, devendo a coisa agradar-lhe especificamente. 

O termo agradar tem um caráter pessoal de sentimento, sendo, pois, uma 

característica subjetiva, afinal, o que agrada um indivíduo pode não agradar outro. Logo, a 

verificação de qualidades superiores àquelas necessárias ao labor utilizado, ou mesmo às 

propagandeadas não implica no aperfeiçoamento da compra. Esta é a lição observada de Ulp. 

32 ad Ed., D. 19, 5, 20, 1, quando os cavalos demonstraram-se aptos a vencer a competição, 

mas ainda assim Ulpiano afirma que o cavaleiro podia rescindir da compra e venda504. 

De imediato, convém registrar apenas que, apesar de efetivamente contratado, caso 

seja cláusula com efeito suspensivo, os efeitos só se configuram após a satisfação da 

condição. Já a resolutiva, a venda é perfeita, mas se desfaz se sobrevier a condição505. Eis o 

porquê da afirmação anterior que possibilitava “efetuar ou manter a compra”.  

Logo, apesar de válido o contrato, quanto à venda só terá eficácia caso seja 

confirmado. Infere-se, portanto, que a entrega não era verdadeira tradição. O comprador não 

se tornara proprietário da coisa. Pelo contrário, somente o será se, após experimentar, sentir-

se agradado pelas suas características.  

                                                 
503 A. GUARINO, Diritto ob. cit. (nota 145), p 788-789. 
504 Responderia, isto sim, pelo abuso com que agira em relação ao vendedor, extrapolando a abrangencia de 

ação acordada. 
505 Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 1, 3. 
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Desta forma, o comprador, emptor, se tornava responsável pela coisa desde o 

momento em que as partes firmam a relação, no caso de venda pura. Mesmo que ainda que 

não seja proprietário, os frutos já estão no seu direito, bem como o perecimento da coisa é 

perda sua506.   

A condição pode ser feita, ainda, de forma positiva ou negativa. Isto é, pode-se 

estabelecer que a ocorrência de um evento (positivo) seja o desencadeador da condição. É 

possível, por outro lado, que a não ocorrência de determinado fato (negativo) dê causa à 

condição507.  

O instituto estudado pode apresentar uma condição positiva. É o caso da expressão 

“ut, si displicuissent, redderes”508. Nesta, ocorrendo um evento – o desagrado do adquirente 

em relação à coisa – então há ocorrência da condição.  

Por outro lado, também se observa a utilização do termo “placuerit” na descrição 

dos fragmentos sobre o instituto, ao menos em duas passagens509. No parágrafo anterior, 

cláusula permite que se desfaça o negócio porque a coisa desagrada ao comprador. Neste, o 

contrato se aperfeiçoa pela ocorrência do evento, i.e., havendo o agrado, então a condição 

acontece. Novamente se observa uma condição positiva. 

Há que se registrar ainda a relação de exclusão entre os termos “placuerit” e 

“displicuerit”, “agrado” e “desagrado”, respectivamente. Trata-se de questão lógica: se uma 

coisa agrada alguém, então é permitido afirmar que esta mesma coisa não desagrada a esta 

pessoa. O inverso também é verdadeiro: se a merx desagrada o comprador, então significa 

que ela não o agradou.  

Portanto, não se restringindo o pactum displicentiae à forma do desagrado, é 

possível ler os fragmentos também na forma negativa. Assim, “intra certum diem tibi 

placuerit, erit tibi emptus”, por exemplo, pode ser interpretada como se afirmasse que, 

havendo desagrado, então o negócio não se realizava510. 

                                                 
506 Gai. 10 ad. Edictum provinciale, D. 18, 1, 35, 4. 
507 R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 9, p. 2), p. 722-723.  

Neste sentido, o termo “displicere” é utilizado em diversos fragmentos de juristas clássicos, ainda que 

não tratem da compra e venda, desejando referir-se a um desagrado, uma discordância. Celso (Cels. 11 dig., 

D. 16, 3, 32), citando um comentário de Próculo, utiliza neste sentido “displicebat”. Ulpiano (Ulp. 19 ad ed., 

D. 10, 2, 20, 7), desejando apontar desacordo, afirma “quod merito displicet”; Paulo (Paul. 23 ad ed., D. 10, 1, 

4, 10) repete o significado em “nam in confinio praediorum urbanorum displicuit”. 
508 Ulp. 32 ad ed., D. 19, 5, 20pr. Observa-se que outros fragmentos, como Max. et Dioc., C. 4, 58, 4, seguem 

a mesma linha. 
509 I. 2, 23, 4; Ulp. 32 ad ed., D. 19, 5, 20, 1; 
510 Se não há diferença para a constituição do pactum displicentiae como pacto adjeto à compra e venda, o qual 

permite ao comprador um período de exame da coisa, a construção pela fórmula “placuerit” ou pela 

“displicere” gerará, muitas vezes, tendência à condição suspensiva ou resolutiva, respectivamente. Neste 

sentido, também R. ZIMMERMANN, The law ob. cit. (nota 9, p. 2), p. 740. Tal distinção será vista abaixo. 
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