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INTRODUÇÃO 

 

* 

 

 Sob a perspectiva das categorias dogmáticas de referência atuais, o tema estudado 

inserir-se-ia no âmbito do «problema da responsabilidade contratual», isso é, o dever de 

reparação do dano decorrente do inadimplemento imputável de uma obrigação oriunda, em 

regra, de um contrato
1
. 

  Tratar-se-ia de um «problema» que – disciplinado nas várias codificações civis 

modernas
2
 – não teria sido estranho também à consideração dos juristas romanos, a seguir 

                                                 
1
 «Responsabilidade», em geral, designaria a situação de um sujeito, Caio, contra o qual o ordenamento 

reconhece uma pretensão de outro sujeito, Tício, protegida por ação, por um dano sofrido por esse último. 

Essa pretensão de Tício correlacionar-se-ia com uma obrigação de Caio e, conforme o modo como se verifica 

tal correlação, costuma-se distinguir entre «responsabilidade contratual» e «responsabilidade 

extracontratual». A pretensão de Tício e, correspondentemente, a obrigação de Caio, surgiriam sempre de um 

fato danoso para o primeiro, assim qualificado seja por subtrair-lhe uma vantagem que lhe adviria do 

adimplemento de uma obrigação já existente a cargo de Caio, seja por violar um direito de Tício não 

decorrente, nesse caso, de uma relação jurídica pré-existente entre os sujeitos (como, v.g., a propriedade). 

Nessa última hipótese, a obrigação de Caio para com Tício nasceria do próprio fato danoso, 

contemporaneamente à sua responsabilidade, ou melhor, a obrigação surgiria já como «relação de 

responsabilidade» («rapporto di responsabilità») (obrigação de ressarcimento), verificando-se, nesse caso, o 

que se chama de «responsabilidade extracontratual», ou «aquiliana» ou ainda «responsabilidade civil».  

No que concerne à primeira hipótese, o contrato (ou outra fonte obrigacional lícita) originaria, para o 

devedor, uma obrigação de proporcionar à contraparte certa vantagem, ou seja, incumbir-lhe-ia um dever de 

prestação; tornando-se essa impossível (hipótese-parâmetro), apresentar-se-ia, então, a situação de 

responsabilidade. Dado que a obrigação inadimplida tem por fonte, na maior parte das vezes, o contrato, 

denomina-se a responsabilidade que dela surge de «responsabilidade contratual». Cf. C. A. CANNATA, Sul 

problema della responsabilità nel diritto privato romano, in IURA 43 (1992), pp. 06-08; 21-22; ID., Sul 

problema della responsabilità nel diritto privato romano – Materiali per un corso di diritto romano, Catania, 

Torre, 1996, pp. 06-07; 10; ID., Responsabilità contrattuale nel diritto romano medievale e moderno, in 

Digesto IV – Discipline privatistiche – sezione civile 17 (1998), pp 67-68 e nt. 01; também, A. DI MAJO, 

Responsabilità contrattuale, in Digesto IV – Discipline privatistiche – sezione civile 17 (1998), pp. 25-27. 

Como noção, portanto, a «responsabilidade» – e, logo, também aquela dita «contratual» – diria respeito à 

inobservância de um dever, fonte de um dano para o sujeito destinatário desse; por essa, seria o sujeito 

«responsável», isto é, deveria ele suportar todas as conseqüências das sanções ou, mais genericamente, dos 

remédios previstos pelo ordenamento. Cf. A. DI MAJO, Responsabilità cit. (nt. 01 supra), p. 25. 

Ademais, tanto no caso da «responsabilidade extracontratual» quanto no da «responsabilidade 

contratual», para que Caio respondesse a Tício pelas consequências do fato danoso, seria necessária a 

possibilidade de esse fato ser imputado a Caio: por outros termos, não bastaria apenas a violação, em termos 

materiais, do dever. Limitadamente à «responsabilidade contratual», a operação resumir-se-ia ao problema da 

imputabilidade ao devedor do inadimplemento (qualificação que o fato danoso receberia nesse âmbito 

específico) – valeria dizer, da impossibilidade superveniente da prestação –, questão essa que seria resolvida 

com o emprego de critérios de imputação variáveis, nesse âmbito, segundo fatores como, v.g., o tipo de 

relação obrigacional, o regime do negócio delineado pelas partes. Cf. C. A. CANNATA, Sul problema (1992) 

cit (nt. 01 supra), p. 23; ID., Sul problema (1996) cit. (nt. 01 supra), pp.18-20; A. DI MAJO, Responsabilità 

cit. (nt. 01 supra), p. 25. 
2
 À parte os dispositivos concernentes a cada espécie contratual em particular, cf., v.g., e principalmente, 

§§ 275-276, BGB; arts. 1146-1147, C. civ. fr.; arts. 1176 e 1218, c.c. it., e uma síntese desses principais 

modelos de organização de um sistema de responsabilidade contratual em A. DI MAJO, Responsabilità cit. 

(nt. 01 supra), pp. 30-36. No que concerne ao sistema jurídico brasileiro nessa matéria –  arts. 389, 392-393 

CC (correspondentemente, arts. 1056-1058 CC de 1916) – cf., v.g., A. ALVIM, Da Inexecução das 
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a sugestão do material presente nas fontes jurídicas concernentes ao tratamento das 

conseqüências do não cumprimento da obrigação pelo devedor
3
. 

Seria possível deduzir, das fontes romanas, uma visualização da responsabilidade 

contratual pela iurisprudentia de modo não unitário, nelas se delineando um sistema que 

seria a expressão de várias linhas de solução, conforme a variedade de gênese das relações 

obrigacionais, as várias épocas e os tipos de obrigação
4
.  

O problema teria encontrado regulamentação
5
, primeiramente, na regra dos veteres 

sobre a perpetuatio obligationis, relativa ao oportere – oriundo, principalmente, de 

stipulatio ou de legado per damnationem
6
 –  cujo objeto consistisse na dação de coisa 

específica (certam rem dare). Não se verificando essa em razão do perecimento da coisa 

por um factum promissoris, considerava-se «perpétua» (não extinta) a obrigação 

(«...perpetuari obligationem»), superando-se, por esse esquema conceitual, a dificuldade 

oferecida pela efetiva inexistência da coisa, necessária para a condemnatio
7
.  

No curso do século II a. C., ter-se-ia introduzido – ao lado da perpetuatio 

obligatonis, ainda válida em relação àquelas obrigações de dare certam rem
8
 –  outra 

                                                                                                                                                    
Obrigações e suas Conseqüências, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 1972, pp. 01-02; 05-07; 261-262; 323-337, 

principalmente; F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado XXII – Parte Especial – Direito das 

Obrigações – Obrigações e suas espécies – Fontes e espécies de obrigações, 3ª ed., Rio de Janeiro, Borsoi, 

1971, pp. 68-72. 
3
 Sobre a responsabilidade, em geral, como objeto de reflexão pela iurisprudentia romana, C. A. 

CANANTA, Sul problema (1992) cit. (nt. 01 supra), p. 02; ID., Responsabilità cit. (nt. 01 supra), p. 68. Acerca 

do modo como os juristas romanos compreendiam os fenômenos relativos às consequências jurídicas do 

inadimplemento, cf., v.g., M. SARGENTI, Problemi della responsabilità contrattuale, in SDHI 20 (1954), pp. 

162-165. 
4
 Cf., v.g., V. ARANGIO-RUIZ, Responsabilità contrattuale in diritto romano, 2ª ed., Napoli, Jovene, 1958 

[reimpr., 1933], p. 09; 30; R. CARDILLI, L’obbligazione di «praestare» e la responsabilità contrattuale in 

diritto romano (II sec. a. C. – II sec. d. C.), Milano, Giuffrè, 1995, p. 507. 
5
 Cf., v.g., M. KASER, Das römische Privatrecht I – Das altrömische, das vorklassische und klassische 

Recht, München, Beck, 1971, pp. 513-514 e nt. 02; M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano, 

Giuffrè, 1990, pp. 660-661. 
6
 Cf. M. TALAMANCA, Istituzioni cit. (nt. 05 supra), p. 660; mais pormenorizadamente, C. A. CANNATA, 

Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano, in IURA 44 (1993), pp. 10-18; ID., Sul 

problema (1996) cit. (nt. 01 supra), pp. 114-121. 
7
 Cf. Paul. 17 ad Plaut., D. 45, 1, 91, 3; cf. R. CARDILLI, L’obbligazione cit. (nt. 04 supra), p. 507. 

8
 O dogma da perpetuatio obligationis (deverbativo cunhado pelos romanistas) não se mostrava adequado 

em relação às obrigações de facere e, em geral, àquelas conexas com o diverso sistema das actiones incertae. 

Essa construção dogmática dos veteres representaria, de fato, a primeira fase da história dogmática dos 

problemas de responsabilidade e teria permanecido válido – para as stipulationes de dare certam rem e 

legado per damnationem – ao lado das novas formulações do pensamento jurídico, prova da consciência 

científica dos juristas romanos que, ao criar novos mecanismos de valoração, aptos para outras e novas 

relações obrigacionais, não teriam abandonado aquele mais adequado à estrutura de outras.  

Assim, como observa C. A. CANNATA, se na física moderna, a teoria da relatividade representou um 

avanço em relação à física galileu-newtoniana, seria ainda às leis desta que se recorre quando se trata apenas 

de projetar a edificação de um casa, e não de lançar um satélite em órbita. Cf. Sul problema (1993) cit. (nt. 06 

supra), p. 20; ID., Sul problema (1996) cit. (nt. 01 supra), p. 123. 

A coexistência dessas várias perspectivas nos textos jurídicos romanos teria condicionado, ademais, a 

disciplina de algumas codificações modernas, na qual conviviriam sejam tendências sistemáticas – como os 
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forma de valoração do inadimplemento das relações obrigacionais tuteladas, no plano do 

ius civile, em termos de oportere ex fide bona, e, no do ius honorarium, pela previsão 

direta da prestação devida nas fórmulas in factum, inovação essa assinalada pelo recurso ao 

verbo praestare
9
.  

No que concerne, especificamente, a algumas dessas relações, das quais se 

originariam obrigações de conteúdo mais complexo (facere)
10

, encontram-se, nas fontes 

romanas, textos
11

 que contêm um discurso mais geral, por assim dizer, acerca do regime de 

responsabilidade pelo inadimplemento
12

.  

Nos vários contratos, responde-se por dolo e culpa (dolum et culpam praestare), 

encontrando a responsabilidade o seu limite no caso fortuito (casus a nullo praestantur).  

Tratar-se-ia, em suma, dos termos conformantes da regula iuris que a compilação 

justinianéia parece oferecer na matéria
13

, fazendo-se ainda presente, seja sob o plano 

normativo, seja sob o interpretativo ou sob ambos, no direito civil de países (europeus e 

latino-americanos) ligados à tradição romanística
14

. 

 Contudo, a atividade interpretativa das fontes romanas, principalmente a partir da 

Pandectística alemã, permitiu a individualização de soluções não enquadráveis no aludido 

«sistema subjetivo». Custodiam praestare, custodiae nomine teneri, empregadas em 

relação a alguns devedores, assumiram particular relevância por sugerir a existência de 

hipóteses nas quais se respondia pelo inadimplemento independentemente da culpa
15

. 

                                                                                                                                                    
arts. 1176 e 1218 do c.c. it., que consagram, respectivamente, o princípio culpam et diligentiam praestare, 

surgido nas relações do novum ius civile e do ius honorarium, e o princípio da impossibilitas, próprio do rem 

dare oportere, decorrente de stipulatio – sejam aspectos ligados à tipicidade. Cf. R. CARDILLI, 

L’obbligazione cit. (nt. 04 supra), p. 507. Sobre a interpretação das regras formuladas pelo Código Civil 

italiano, cf., v.g., A. DI MAJO, Responsabilità cit. (nt. 01 supra), p. 26; C. A. CANNATA, Le obbligazioni in 

generale, in P. RECIGNO (cur.), Trattato di diritto privato IX-1 – Obbligazioni e contratti, Torino, UTET, 

1984, pp. 55-58; G. VISINTINI – L. CABELLA PISU, L’inadempimento delle obbligazioni, in P. RECIGNO (cur.), 

Tratatto di diritto privato IX-1 – Obbligazioni e contratti, Torino, UTET, 1984, pp. 155-236; entre nós, F. C. 

PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado XXII cit. (nt. 02 supra), pp. 69-70. 
9
 Cf. R. CARDILLI, L’obbligazione cit. (nt. 04 supra), p. 109; 507-509, principalmente. 

10
 Cf. C. A. CANNATA, Sul problema (1993) cit. (nt. 06 supra), pp. 18-19; ID., Sul problema (1996) cit. 

(nt. 01 supra), pp. 121-123. 
11

 Cf. coll. 10, 2, 1; Ulp. 28 ad Sab., D. 13, 6, 5, 2-4; e, sobretudo, Ulp. 29 ad Sab., D. 50, 17, 23. 
12

 Cf. P. VOCI, ‘Diligentia’, ‘custodia’, ‘culpa’ – I dati fondamentali, in SDHI 56 (1990), pp. 135-137.  
13

 Cf. C. A. CANNATA, Sul problema (1992) cit. (nt. 01 supra), p. 01; ID., Sul problema (1996) cit. (nt. 01 

supra), p. 01. 
14

 Cf. R. CARDILLI, Un diritto comune in materia di responsabilità contrattuale nel sistema giuridico 

romanistico, in Riv. dir. civ. a. 44, n. 3 (1998), p. 316; 328; 353-354 e infra (Parte I, Cap. II, 1.1), sobre a 

projeção in omne aevum dessa regula e de seus conceitos pela compilação e as suas vicissitudes na tradição 

jurídica romanística até o advento das codificações. 
15

 Tal afirmação não implica reconhecer que, anteriormente, a existência de regulamentações dissonantes 

da regula (culpam praestare) não fosse sensível aos intérpretes, mas que – coerentemente ao método e às 

finalidades do estudo – teriam recorrido tais juristas a expedientes interpretativos com vistas a conferir 

homogeneidade ao sistema do Corpus Iuris Civilis examinado. Cf., v.g., R. CARDILLI, Un diritto comune cit. 

(nt. 14 supra), p. 328-329.  
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 Individualizou-se, assim, a «responsabilidade por custodia», expressão com a qual 

se traduziu a locução «custodiam praestare» dos textos jurídicos, e que designaria – 

segundo a doutrina corrente nos principais manuais e enciclopédias – um critério objetivo 

de determinação da responsabilidade pelo inadimplemento devido a determinados eventos 

causadores do perecimento do objeto da prestação (precipuamente, o furto, mas também a 

fuga de escravos em alguns casos, e o dano ilicitamente causado por terceiros)
16

.  

Esse regime teria aplicação em algumas hipóteses
17

 – mais ou o menos seguras – 

como, v.g., a do comodatário, de certos conductores operis, como o tintureiro e o alfaiate 

(respectivamente, fullo e sarcinator), do transportador marítimo, estalajadeiro e locador de 

estábulos para animais
18

 (respectivamente, nauta, caupo e stabularius), do avaliador de 

bens (inspector), do guardião de armazéns (horrearius), do credor pignoratício e do 

vendedor
19

.    

Tais devedores, portanto, responderiam pela impossibilidade de restituição – à parte 

o caso do vendedor, obrigado à entrega – da coisa devida ocasionada por certos eventos, 

sem a possibilidade de eximir-se da responsabilidade mediante a prova da observância de 

todo cuidado e diligência
20

.  

Dentre aquelas possíveis aplicações, uma das mais controversas seria a hipótese de 

reconhecimento de tal regime (custodiam praestare) no âmbito da compra e venda, mais 

precisamente, como um dos critérios de determinação da responsabilidade do vendedor
21

.  

                                                                                                                                                    
Por outros termos, parece ter sido apenas no âmbito de um setor da Pandectística alemã, no século XIX, 

que os esforços de sistematização do material justinianeu puseram em evidência um regime de 

responsabilidade por inadimplemento que não se subsumia por completo na regula iuris – culpam praestare-

casus a nullo praestantur – que a compilação oferecia nessa matéria. Cf, mais detalhadamente, infra (Parte I, 

Capítulo II, 1.2). 
16

 Cf., v.g., M. KASER, Das römische Privatrecht I cit. (nt. 05 supra), pp. 506-507; M. TALAMANCA, 

Istituzioni cit. (nt. 05 supra), p. 664; ID. Custodia, in ED 11 (1962), p. 562; G. I. LUZZATTO, Custodia, in 

NNDI 5 (1957), pp. 93-94. 
17

 Tais relações obrigacionais nas quais haveria aplicação da custodia seriam, como nota M. TALAMANCA, 

sempre tutelados ou por iudicia bonae fidei ou por fomulae in factum conceptae. Cf. Custodia cit. (nt. 16 

supra), p. 562. 
18

 Cf. H. HEUMANN – E. SECKEL, Stabularius, in Handlexikon zu den Quellen des römischen Recht,  11ª 

ed., Graz, Akademische, 1957, p. 529 [reimpr. 1907]. Para a versão do termo em vernáculo parece essa 

perífrase preferível, pois que mais precisa juridicamente, a «dono de estábulo», como propõe, v.g., V. CÉSAR 

DA SILVEIRA, Stabularius, in Dicionário de Direito Romano II, São Paulo, Bushatsky, 1957, p. 634. 
19

 Cf., v.g., M. KASER, Das römische Privatrecht I cit. (nt. 05 supra), p. 508.  
20

 Por outros termos, considerar-se-ia responsável o devedor apenas pela verificação do modo como se 

deu a impossibilidade da prestação. Cf. M. TALAMANCA, Istituzioni cit. (nt.  05 supra), p. 664.  
21

 Cf. E. RABEL, Custodia, in NDI 41 (1938), p. 511; E. VOLTERRRA, Istituzioni di diritto privato romano, 

Roma, La Sapienza, 1993, p. 504; 625; G. I. LUZZATTO, Custodia cit. (nt. 16 supra), p. 94; C. A. CANNATA, 

Ricerche sulla responsabilità contrattuale nel diritto romano, Milano, Giuffrè, 1966, p. 134, nt. 49; M. 

TALAMANCA, Custodia cit. (nt. 16 supra), p. 563; ID., Vendita (diritto romano), in ED 46 (1993), p. 448; M. 

KASER, Das römische Privatrecht I cit. (nt. 05 supra), p. 508 e nt. 39. 
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O problema de responsabilidade pelo inadimplemento em geral, em relação ao 

vendedor, apresentar-se-ia no caso em que, diferido o cumprimento da obrigação de 

entregar a coisa, o objeto da prestação viesse a perecer ou deteriorar-se antes da sua 

tradição ao comprador
22

.  

Se por um lado – no estado atual da doutrina romanística – não pareceria haver 

dúvidas de que estaria o vendedor obrigado a responder pela perda da coisa devido a um 

evento para a ocorrência do qual tenha havido dolo ou culpa de sua parte
23

, por outro, daria 

lugar a maiores problemas determinar se ele seria responsável tout court – com base na 

custodia – pelo inadimplemento devido a eventos como, v.g., o furto da coisa – valeria 

dizer, responsável independentemente de culpa
24

. 

 

 

** 

 

 As dificuldades, à parte as diferenças estruturais entre o contrato de compra e venda 

e os demais em que se reconheceria a operatividade de custodiam praestare na 

determinação da responsabilidade do devedor
25

, adviriam, em grande medida, do quadro 

complexo oferecido pelas fontes jurídicas nessa matéria
26

.  

 Propõe-se a investigação do problema da responsabilidade por custodia no âmbito 

da compra e venda, a partir da individualização e estudo dos textos jurídicos da compilação 

justinianéia
27

 no contexto dos quais for provável, ainda que ausente o dado textual 

(«custodiam praestare» ou locuções similares), o envolvimento do instituto a influenciar, 

de algum modo, as soluções dos juristas.  

 Trata-se de uma análise que se justificaria, mais amplamente, pela importância do 

problema da responsabilidade por custodia na romanística em geral
28

, e, sob a perspectiva 

                                                 
22

 Cf., v.g., M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano, Padova, Palumbo, 2006, p. 640; A. METRO, 

L’obbligazione di custodire nel diritto romano, Milano, Giuffrè, 1966, p. 187; M. KASER, Das römische 

Privatrecht I cit. (nt. 05 supra), p. 508. 
23

 Cf. infra (Parte I, Capítulo III, 3). 
24

 Cf. M. TALAMANCA, Vendita cit. (nt. 21 supra), pp. 446-447, nt. 1499. 
25

 Cf. V. ARANGIO-RUIZ, La compravendita in diritto romano II, Napoli, Jovene, 1956, p. 247 [reimpr. 

1954]; M. TALAMANCA, Custodia cit. (nt. 16 supra), p. 563. 
26

 Cf. M. TALAMANCA, Vendita cit. (nt. 21 supra), p. 446; mais recentemente, M. SERRANO-VICENTE, 

Custodiam praestare – La prestación de custodia en el derecho romano, Madrid, Tébar, 2006, p. 263. 
27

 Afirmação resultante do espólio das fontes úteis, em princípio, para a reconstrução da matéria, e não de 

uma delimitação prévia da base textual (Quellenlage) para o estudo. Cf. infra (Parte I, Cap. III, 5.2).  
28

 Não obstante o fato de consistir em um dos temas clássicos na romanística européia, não recebeu, 

entretanto um tratamento monográfico nem no âmbito dos estudos jurídicos brasileiros, nem, aparentemente, 

nas investigações romanísticas em língua portuguesa em geral, limitando-se as informações concernentes a 
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da delimitação ao contrato de compra e venda, por ser esse uma das sedes nas quais se 

verificam ainda maiores dúvidas quanto à aplicabilidade de custodiam praestare. 

 Nas monografias dedicadas ao tema da responsabilidade por custodia, os textos em 

matéria de compra e venda – por não se tratarem daqueles principais para a reconstrução 

geral da matéria como um todo – não constituem o centro da análise
29

. Por sua vez, o 

assunto também recebe algum tratamento nas investigações concernente a um tema 

confrontante, a saber, o periculum rei venditae, sendo apresentado, entretanto, já em sua 

aplicação particular, fora de uma contextualização conceitual de custodiam praestare
30

. 

 Como proposta analítica, tem-se estudar o problema da responsabilidade por 

custodia do vendedor no direito romano como objeto principal, mediante o exame 

exegético dos textos relacionados, levando-se em consideração tanto os resultados mais 

recentes obtidos em matéria de reconstrução histórico-dogmática de custodiam praestare 

em geral quanto – dentro de certos limites – de periculum rei venditae
31

. 

 Objetiva-se, por esse modo, verificar os elementos que se poderiam individualizar 

para o delineamento de um quadro reconstrutivo – ainda que bastante fragmentário – da 

responsabilidade por custodia do vendedor no direito romano. 

 

 

*** 

 

Divide-se a exposição em duas partes:  grosso modo, na primeira, oferecem-se os 

subsídios indispensáveis para o enquadramento histórico-dogmático de custodiam 

praestare no direito romano; por sua vez, dedica-se a segunda parte ao tratamento do 

problema especificamente no âmbito da compra e venda (emptio venditio). 

                                                                                                                                                    
notas – nem por isso de menor importância – em sede manualística. Entre nós, v.g., E. CHAMOUN, 

Instituições de Direito Romano, 3ª ed., Rio de Janeiro, Forense, p. 329; J. C. MOREIRA ALVES, Direito 

Romano, 14ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2007, pp. 409-411, principalmente [= § 207].  
29

 Aparentemente, essa perspectiva parece fazer-se presente também no último estudo monográfico 

dedicado ao tema M. SERRANO-VICENTE, Custodiam praestare cit. (nt. 26 supra), pp.263-314. 
30

 Cf., v.g., M. BAUER, Eine dogmengeschichtliche Untersuchung zur Gefahrtragung beim Kauf, Berlin, 

Duncker & Humblot, 1998, pp. 59-63; 81-92; M. PENNITZ, Das periculum rei venditae – Ein Beitrag zum 

«actionerechtlichen Denken im römischen Privatrecht, Wien-Köln-Weimar, Böhlau, 2000, pp. 380-408. Tal 

verificação não assume, naturalmente,  teor de crítica, uma vez que a responsabilidade por custodia não 

constitui o objeto de estudo, mas um aspecto secundário na consideração total do problema do periculum rei 

venditae, vale dizer, dos riscos de perecimento fortuito da coisa vendida antes da traditio. 
31

 Por outros termos, tem-se por propósito conduzir uma investigação de custodiam praestare em um 

âmbito mais limitado – contrato de compra e venda (emptio venditio) –, sem prescindir dos elementos 

conceituais «gerais» do instituto. Pareceu-nos mais adequado proceder desse modo a fim de poder valorar, ao 

lume dessas noções mais gerais, os textos concernentes à responsabilidade do vendedor pelo 

inadimplemento, para a interpretação dos quais concorrem também as análises exegéticas – mais 

aprofundadas, muitas vezes – realizadas nos estudos dedicados ao tema confrontante já aludido. 



7 

 

Principia-se pelo exame da terminologia das fontes jurídicas
32

, com base no qual se 

identifica o contexto técnico-jurídico de emprego da locução «custodiam praestare» pela 

iurisprudentia romana, passando-se, em seguida, à tentativa de precisar o seu significado 

pela análise mais detida dos termos que integram, em regra, a locução
33

. 

Prossegue-se com a exposição das principais interpretações dessa pela doutrina 

romanística, estabelecendo-se no final, em torno dos textos fundamentais, as proposições 

da interpretação que se tem firmado atualmente na matéria
34

. Encerra-se essa secção com a 

apresentação dos aspectos fundamentais do contrato de compra e venda (emptio venditio), 

das principais dificuldades para o reconhecimento de um custodiam praestare a cargo do 

vendedor e das fontes em princípio úteis para a reconstrução da matéria
35

. 

Além da seleção – e explicação dos critérios para tanto – desses textos, procedeu-

se, ainda na primeira parte , ao seu agrupamento para  análise
36

, operação da qual resultou 

a estruturação dos capítulos e demais secções da segunda parte.  

Seja pela presença da locução, seja pela correlação do Sachverhalt com problemas 

afeitos à responsabilidade por custodia, seja ainda pela inserção pelos estudiosos na 

respectiva discussão, o espólio das fontes compõe-se de textos referíveis ao período que 

medeia entre o final do século I a. C. e o século III d. C., à parte a difícil valoração de um 

texto das Institutas de Justiniano (3, 23, 3a). 

Empregou-se –  tendencialmente, ao menos – o critério cronológico na ordem de 

exame desses testemunhos das fontes romanas: parte-se, assim, dos textos referíveis à 

iurisprudentia tardo-republicana (Alfeno), seguindo-se aqueles atribuídos aos juristas do 

período adrianeu (Nerácio, Gaio, Celso e Juliano) e, sucessivamente, serveriano 

(Papiniano, Ulpiano e Paulo)
37

.  

Por fim, fazem-se convergir os resultados parciais, obtidos a partir da análise dos 

textos em cada uma dessas secções, para a formulação das conclusões finais, com vistas a 

consentir, dentro de certos limites, uma valoração de conjunto dos elementos para a 

reconstrução histórico-dogmática do custodiam praestare do vendedor no direito romano. 

                                                 
32

 Segue-se, nesse ponto, a orientação metodológica de, dentre outros, A. METRO, ao adotar como ponto 

de partida o espólio das fontes relativas à custodia. Cf. L’obbligazione cit. (nt. 22 supra), p. 03. 
33

 Cf. infra (Parte I, Cap. I). 
34

 Cf. infra (Parte I, Cap. II). 
35

 Cf. infra (Parte I, Cap. III). 
36

 Cf. infra (Parte I, Cap. III, 5.2). 
37

 Cf. infra (Parte II, Caps. I-III). 
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CONCLUSÕES 

    

 

Retomam-se, em síntese, a linha expositiva seguida e os resultados que puderam ser 

individualizados no curso dessa exposição. 

O objeto de nossa análise consistiu em um dos clássicos temas da ciência 

romanística  a responsabilidade por «custodia» , tema constantemente revisitado e ao 

qual já se dedicou uma vasta literatura científica. 

Como noção primeira, consistiria em um regime de responsabilidade por certos 

eventos típicos ao qual estariam sujeitos determinados devedores independentemente de 

culpa, isso é, tão-só pela verificação de certas modalidades de impossibilidade do objeto da 

prestação (coisa a restituir ou a entregar). 

Discute-se, a respeito desse instituto, não só a sua natureza jurídica (v.g., «critério 

de responsabilidade» ou «prestação»), mas também o seu conteúdo (isso é, os eventos 

típicos pelos quais se respondia), e as figuras de devedores às quais se aplicava. 

Dentre essas, tem-se como uma das mais discutidas, a sua aplicação à compra e 

venda (emptio venditio), mais precisamente, ao vendedor. Sobre esse problema é que 

procurou concentrar-se a investigação que se conduziu. 

Partiu-se do espólio das fontes, a fim de se verificar os empregos do termo na 

linguagem dos juristas, e desse procedimento, individualizou-se o uso, no âmbito do direito 

das obrigações, de custodia correlacionada  em regra  ao verbo praestare. Dado que em 

todos os demais empregos subjaz a custodia o significado basilar de «guarda», 

«vigilância», o tecnicismo da locução pareceu dever-se a «praestare».  

Procedeu-se, então, ao estudo desse vocábulo nas fontes jurídicas, passando-se 

pelas vivas discussões acerca da individualização de seu significado técnico-jurídico 

específico que se manifestaria em locuções como «dolum, culpam, custodiam praestare». 

Seguiu-se ao estudo terminológico da locução «custodiam praestare» a exposição 

das principais interpretações doutrinárias sobre o assunto, da Pandectística às mais recentes 

contribuições. Dada certa convergência de um filão interpretativo que se poderia 

denominar majoritário, fixaram-se, no final dessa apresentação, os principais 

delineamentos do instituto em torno de textos fundamentais para sua reconstrução.    

«Custodiam praestare»  prestação ou critério de responsabilidade  indicaria um 

regime de responsabilidade, independente da verificação da culpa, por certos eventos 
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(furto, dano causado por terceiros, fuga de escravos em certas situações), aplicável a 

determinados devedores (v.g., comodatário, fullo, sarcinator, horrearius) e que teria 

sofrido alterações no curso do direito romano, sendo transformada em diligentia in 

custodiendo. 

A partir desse «quadro» de «problemas gerais» do instituto, iniciou-se a análise do 

questão no âmbito da compra e venda. Expuseram-se os principais contornos do contrato 

(emptio venditio) e as dificuldades de admissão de um custodiam praestare do vendedor. 

Em parte superados esses empecilhos teóricos, o problema concentrar-se-ia na 

verificação direta dos textos nos quais se apresentava a locução. Além desses, outros 

critérios poderiam coadjuvar na seleção da base textual para a reconstrução da custodia 

venditoris no curso da iurisprudentia romana. 

Da conjugação desses critérios, selecionaram-se textos remontantes ao período 

tardo-republicano e aos séculos II e III d. C., à parte um texto das Institutas. Seguiu-se o 

critério cronológico para o exame desses, ordenando-os, pela atribuição ao jurista ou por 

elementos das inscriptiones, segundo o período da iurisprudentia a que se ligavam. 

Consistiram os textos em: Paul. 3 Alf. epit, D. 18, 6, 15, 1; Paul. 3 Alf. epit., D. 18, 

6, 13-15 pr.; Alf. 2 dig., D. 18, 6, 12; Ner. 3 membr., D. 19, 1, 31 pr.; Gai. 10 ad ed. prov., 

D. 18, 1, 35, 4 (Inst. 3, 23, 3a); Ulp. 29 ad Sab., D. 47, 2, 14 pr.-1; Papin. 12 quaest., D. 

47, 2, 81 pr.; Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 6, 1, 1; Gai. 2 cot. rer., D. 18, 6, 2, 1; Paul. 5 ad Sab., 

D. 18, 6, 3; Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 6, 4, 1-2 e Paul. 7 ad Plaut., D. 19, 1, 36. 

Com o objetivo de realizar uma reconstrução do problema de custodiam praestare 

na compra e venda, pareceu oportuno partir de um primeiro grupo de textos nos quais 

parecia haver algum indício de envolvimento do instituto, atribuídos – ou de algum modo, 

reportáveis – a juristas mais remotos (Alfeno). 

  Se, por um lado, seria acertado que o tratamento orgânico e autônomo da custodia 

apenas se verificaria no curso da iurisrpudentia adrianéia, não se poderiam negar alguns 

testemunhos provenientes de juristas republicanos, para os quais, entretanto, a custodia  

referida ao comodato  relacionava-se à fuga de animais e de escravos, mas não ainda ao 

furto. 

 No que concerne à compra e venda, a análise desses «vestígios», com base na 

literatura mais recente, confirmaria que, à parte um uso atécnico do termo (em Alf. 2 dig., 

D. 18, 6, 12), o «periculum», relacionado ao furto da coisa, e atribuído ao vendedor antes 

da tradição (como em Paul. 3 Alf. epit., D. 18, 6, 15, 1) não corresponderia a um custodiam 

praestare do vendedor.   
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  Por outros termos, mesmo determinadas fattispecie (como a do último texto 

referido) que, mais tarde, poderiam ser consideradas em termos de custodia do vendedor, 

teriam sido tratadas por Alfeno sob outras perspectivas, dentre as quais – mais 

expressivamente – a atribuição do risco (periculum) pelo perecimento da coisa. 

 Conclui-se, assim, limitadamente à emptio venditio, que o reconhecimento de um 

custodiam praestare do vendedor não se teria verificado ainda no final do século I a. C., ao 

qual remontariam esses testemunhos de Alfeno.   

Para o início do século I d. C., conquanto haja fontes concernentes à matéria 

relativas a outros contratos (locatio conductio, principalmente), fazem-se ausentes textos 

para a cognição do problema na compra e venda. 

Retoma-se a análise a partir dos textos provenientes da iurisprudentia adrianéia 

(Nerácio, Gaio e Juliano), que exprimiriam uma divergência quanto à configuração de 

custodiam praestare na compra e venda como elemento natural ou acidental do contrato. A 

orientação que parece receber acolhida hoje, no que respeita a uma visão de conjunto 

desses textos, seria a de explicar essas dissonâncias com base em orientações diversas ou 

das escolas de direito em Roma (a saber, proculeianos e sabinianos) ou apenas de juristas. 

 Parecem portanto, superadas, as tentativas de, nessa matéria, considerar uma ou 

outra opinião como expressão da iurisprudentia clássica, e a outra, atribuível aos 

compiladores. 

Por sua vez, os textos atribuídos aos juristas da época severiana (Papiniano, 

Ulpiano e Paulo) ofereceriam um quadro, de certo modo, não menos complexo do que o 

verificado na secção anterior. 

Se, por um lado, não se apresenta, nesses, a questão de se determinar a posição de 

custodiam praestare na emptio venditio como naturalia ou accidentalia negotii, as 

fattispecie nas quais se apresenta a locução-guia  à parte Papin. 12 quaest., D. 47, 2, 81 

pr. (relacionado ao furto e ao problema da legitimação à actio furti)  não parecem 

consentir a individualização do exato conteúdo de custodiam praestare. 

Essa assertiva valeria, em especial, para as modalidades de comercialização de 

vinhos (ad mensuram, per aversionem): especialmente Gai. 2 cot. rer., D. 18, 6, 2, 1 

sugeriria a possibilidade de a «custodia plena» do vendedor abranger outros riscos que não 

aqueles típicos, dada a generalidade da afirmação nele contida. 

Por fim, o reconhecimento de um custodiam praestare ao vendedor de uma domus 

parece implicar uma diferenciação ou adaptação do conteúdo «típico» da responsabilidade 

por custodia (furto, damnum iniuria datum causado por terceiros). A custodia a ser 
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observada pelo vendedor, nesse caso, implicaria a tomada de providências diversas (como 

a de requerer a cautio damni infecti do proprietário do imóvel vizinho que ameace o 

edifício vendido) daquelas aptas à proteção de um coisa móvel a fim de que não seja 

subtraída ou danificada. 

Esses, resumidamente, os resultados que se puderam recolher a partir do exame dos 

textos e da literatura crítica. Ainda que muitos aspectos requeiram ainda elucidação, no que 

respeita à análise exegética dos textos, no conjunto restaria confirmado que o problema de 

uma custodia venditoris centrar-se-ia não mais na determinação de sua existência ou não 

no direito clássico, mas na determinação dos seus limites. 
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RESUMO 

 

A chamada «responsabilidade por custódia» no direito romano é, desde há muito, um 

tema muito controverso no âmbito das pesquisas romanísticas. 

As fontes apresentam um «custodiam praestare» relacionado com algumas figuras de 

devedores que parece ter relação com o problema da responsabilidade pelo inadimplemento 

contratual. 

Mais precisamente, esse «custodiam praestare», conforme a perspectiva tradicional, 

consistia em uma «responsabilidade objetiva» por algumas eventos como, v.g., o furto e a fuga 

de escravos, isso é, uma responsabilidade independente de culpa. 

Além das discussões sobre a natureza dessa «custodia» no âmbito do direito privado 

romano  isso é, se ela consistia em um critério objetivo ou subjetivo de responsabilidade  

controverte-se ainda acerca dos eventos pelos quais o devedor estaria obrigado a responder, e 

também as hipóteses nas quais se daria a aplicação dessa figura. 

Nos textos em matéria de compra e venda, apresenta-se «custodiam praestare» e 

também outras locuções que poderiam estar relacionadas com o respectivo âmbito de 

problemas.  

Tem-se como propósito dessa investigação esclarecer: (a) a natureza dessa eventual 

responsabilidade por custodia, ou seja, se ela consiste em um elemento acidental 

(«accidentalia negotii») ou natural («naturalia negotii») do contrato de compra e venda; (b) o 

fundamento da legitimação ativa do vendedor à actio furti; (c) o «custodiam praestare» 

relacionado a modalidades específicas de compra e venda de vinho (com pacto de degustação, 

medição ou per aversionem); (d) os textos que estabelem uma relação entre essa custodia e a 

compra e venda de imóveis; (e) as modificações dessa responsabilidade por custodia no direito 

pós-clássico e justinianeu; (f) a interrelação com um outro problema, a saber, o do risco de 

perecimento fortuito da coisa vendida (o chamado «periculum rei venditae») 

E, por fim, pretende-se verificar os parelelos entre as modificações gerais do instituto, 

isso é, aquelas verificadas nos demais contratos, e aquelas específicas do contrato de compra e 

venda. 
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RIASSUNTO 

 

 

La cosidetta «responsabilità per custodia» nel diritto romano è, già da molto tempo, 

uno problema assai discussso nell’ambito delle ricerche romanistiche. 

Le fonti ci ofrono un «custodiam praestare»  in rapporto con alcuni debbitori che 

sembra riguardare il problema della responsabilità per l’inadempimento dell’obbligazione. 

Più precisamente, questo «custodiam praestare», secondo la dottrina oramai comune, 

era una responsabilità oggettiva per qualche evento (per esempio, il furto oppure la fuga dello 

schiavo), ossia, una responsabilità indipendente di colpa. 

Oltre le discussioni sulla natura di questa custodia nel del diritto privato romano  

cioè, si fossi un criterio oggettivo oppure soggettivo di responsabilità  ci sono ancora molte 

incertezze tra gli studiosi circa gli eventi per cui doveva il debbitore rispondere, e anche le 

ipotesi nelle quali i romani riconobbero questa figura. 

Nei testi giuridici in materia di compravendita si presenta un «custodiam praestare»  

ed ache altre locuzioni che possono venir ricondotte alla problematica riguardante. 

Il proposito di questa indagine consiste nel chiarire: (a) la natura di questa eventuale 

risponsabilità del venditore, cioè, si si presenta come un elemento accidentale («accidentalia 

negotii») oppure naturale («naturalia negotii») nella compravendita; (b) il fondamento della 

legitimazione attiva all’actio furti del venditore; (c) il «custodiam praestare» in rapporto con 

alcune modalità specifiche di vendita di vino (con patto di degustazione, mensurazione oppure 

per aversionem); (d) i testi che stabiliscono un rapporto tra la custodia e la compravendita di 

imobili; (e) i mutamenti della responsabilità per custodia nella compravendita nel diritto 

postclassico e giustinianeo; (f) i rapporti tra questo e un altro problema, cioè, quello del rischio 

nella compravendita (il cosidetto «periculum rei venditae»). 

E, infine, è nostro proposito verificare i paralelli tra i mutamenti generali del custodiam 

praestare (cioè, quei avenuti anche per le altri contratti) e questo mutamento specifico nel 

ambito della compravendita. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die sogennante «Custodiahaftung» im römischen Recht ist, seit Langem, ein sehr 

umstrittenes Thema im Bereich der romanistischen Forschungen.  

Die Quellen belegen uns ein «custodiam praestare» mit der Beziehung auf einige 

Schuldner ex contractu, dass mit der Haftungsregelung der Nichterfüllung der Verpflichtung 

zu tun haben zu scheint.  

Genauer gesagt, dieser «custodiam praestare», traditionellen Ansicht nach, eine 

«objektive Haftung» für die jeweiligen  Zufälle (z. B., Diebstahl, Skavenflucht) war, d. h., eine 

Haftung unabhangig von Schuld. 

Außer der Dikussionen über die Herkunft dieser «custodia» innerhalb des römischen 

Privatrechts – wenn sie ein «objetives» oder «sujektives» Haftungskriterium sei – es gibt viele 

Unsicherheiten unter den Autoren über die Geschehen wofür der Schuldner zu entstehen 

müsste, und auch die Hipothesen in den die Römer  diese Figur erkannten. 

Demnach, belegen die juristischen Quellen beim Kauf ein «custodiam praestare» oder 

andere Ausdrücke die zur der betreffenden Problematik zurückgeführt (sei es auf Grund der 

terminologischen Spuren,oder auf Grund des Sachverhaltes ) werden können.   

So, wir streben nach dieser Forschung erklären: (a) die Natur dieser eventuellen 

«custodia-Haftung» des Verkäufers, ob sie eine Nebenabrede («accidentale negotii») oder ein 

«naturale negotii» ist; (b) die Grundung der Aktivlegitimation des Verkäufers zu der actio 

furti; (c) das «custodiam praestare»  in Beziehung auf die spezifischen  Arten bei Weinkäufen 

(mit Degustationsabrede, mit Zumessung, auf Bauch und Bogen); (d) die Texte zu einer 

«custodia» im Bereich der Grundstückskäufe; (e) Die Umwandlungen der «custodia-Haftung» 

beim Kauf im spätklassichen und justinianischen Recht; (f) die Wechselbeziehung mit einem 

anderen Problem verbunden, nametlich erwähnt, dem der Gefahrtragung beim Kauf (das 

sogennante «periculum rei venditae»).   

Und endlich wünschen wir ein Paralell zwischen die gemeinen Wandlungen der 

«custodiam praestare» (d. h., diese eingetrete auch bei anderen Vetragstypen) und diesen 

spezifischen des Verkaufs- und Kaufsvertrag aufzeichnen.  

 


