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1. INTRODUÇÃO 

 

Por bipartição do processo civil romano, entende-se a divisão do 

procedimento civil romano em duas fases distintas, a primeira das quais in iure, em que 

havia sistematização da controvérsia pelo magistrado, e a segunda delas apud iudicem ou 

in iudicio, em que a lide era decidida pelo iudex privatus, que era cidadão sem elevar-se à 

dignidade de magistratus, ou por colégio judicante.  

A origem dessa bipartição do processo e suas causas têm sido objeto de 

inúmeras teorias da romanística a partir do final do século XIX sem que se tivesse chegado 

a um resultado satisfatório ou definitivo.  

Na experiência jurídica romana, a disciplina do processo assume uma 

importância que vai além da relevância do fenômeno considerado em si mesmo, em razão 

do específico enquadramento visto na relação entre direito subjetivo e ação segundo 

opinião dominante. Por essa razão, uma atenção especial da doutrina romanística é 

dedicada aos aspectos processuais. 
1
  

A reconstrução dos fatos objeto do presente estudo não constitui tarefa 

simples, porquanto se trata de período da História de Roma, em que restaram poucos 

registros escritos. Mesmo a historiografia romana surgiu somente no final do século II a.C. 

Como exemplo, temos Políbio, que escolheu o ano de 220 a.C. para início de suas 

narrativas históricas.  

O problema preliminar de toda disciplina histórica concerne às fontes de 

cognição e, especialmente na História do Direito Romano, há duas situações bem distintas: 

a primeira que pode ser considerada como refratária a um estudo documental direto (entre 

os séculos VIII-IV a.C. aproximadamente) e a segunda, em que se dispõe, em maior ou 

menor medida, de documentos dignos de fé.
 2

 

Mesmo os historiadores da época de Augusto, como Tito Lívio, tinham 

consciência da pouca fidedignidade dos relatos da história romana mais antiga.
3
 

 
1
 Neste sentido, M. TALAMANCA, Processo civile (dir.rom.), in ED, 36, 1987, pp.1-2.  

2
 V. ARANGIO-RUIZ, Storia del diritto romano, 7ª ed., Napoli, Jovene, 2003, p.1. 

3
 No início do Livro VI de Ab Urbe condita, Tito Lívio reconhece a escassez de fontes fidedignas do período 

anterior ao assédio gálico, como se observa a seguir: res cum vetustate nimia obscuras, velut quae magno ex 
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As fontes relativas aos séculos quinto a terceiro a.C. não são 

contemporâneas, mas sim oriundas da tradição incorporada pela narrativa de escritores 

posteriores, de sorte que se pode dizer que não há informação absolutamente segura acerca 

de grande parte do tema.  

Os períodos mais remotos somente podem ser deduzidos a partir de 

elementos indiretos, razão por que dependemos de registros posteriores ao período de seu 

efetivo surgimento. Ademais, a comparação histórico-jurídica nos permite valorar 

institutos com os quais outros povos de épocas remotas satisfizeram as suas necessidades 

jurídicas, método esse com a reserva necessária. 

Diferentemente do direito privado, a história do processo romano está mais 

fortemente ligada à história constitucional de Roma. O que sabemos da história arcaica de 

Roma, do papel da Realeza, dos fatos de transição para a República, é caracterizado por 

grande incerteza, que traz necessariamente implicações à história do direito processual. 
4
 

Embora nos deparemos com esse quadro de escassez de fontes, que dificulta 

uma resolução incontroversa do problema, temos que a origem e as causas da bipartição do 

processo civil romano permanecem como atraente enigma da romanística ainda hoje.  

No caso da bipartição, existem inúmeras indagações e dúvidas, tais como: é 

originária, ou seja, teria surgido nos primórdios de Roma? Ou teria sido introduzida 

posteriormente?  

A segunda alternativa pressupõe que anteriormente o processo tenha 

nascido como uma unidade indivisível, seja perante as autoridades públicas, seja perante 

um juiz privado. Mas por que o processo teria sido dividido posteriormente? E quando 

teria ocorrido a divisão, se não originária? 

Para tentar entender essas questões, não basta o recurso à doutrina 

romanística processual, mas sim à história constitucional de Roma. O período da 

Monarquia romana, a transição para a República e sua efetiva consolidação, além da 

religião antiga de Roma são questões que concernem diretamente à pesquisa. 

                                                                                                                                                                                

intervallo loci vix cernuntur, tum quod parvae et rarae per eadem tempora litterae fuere, una custodia fidelis 

memoriae rerum gestarum, et quod, etiam si quae in commentaris pontificum aliisque publicis privatisque 

erant monumentis, incensa urbe plereaeque interiere (as coisas tornam-se obscuras com o longo passar do 

tempo como se fossem coisas vistas à grande distância, mas principalmente porque a escrita, única custódia 

fiel da memória dos arquivos, era rara naqueles tempos, e também porque mesmo que houvesse escritos nos 

comentários dos pontífices ou nos arquivos públicos e privados, pereceram eles, em sua maior parte, quando 

a cidade foi incendiada). 
4
 M. KASER e K. HACKL, Das römische Zivilprozessrecht, 2ª ed., München, C.H.Beck, 1996, p. 25. 
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É compreensível que não haja respostas absolutamente seguras às perguntas 

acima, muitas das quais atinentes ao período arcaico da história de Roma e, portanto, 

carente de fontes. Contudo, é relevante analisar os variados posicionamentos e argumentos 

expostos até hoje e considerar novos pontos de vista em alguns daqueles apresentados em 

outros tempos.  

Ademais, a dicotomia público-privado, que tem permeado a discussão, é 

tema atual inclusive no tocante à jurisdição.  

Com efeito, se por um lado tivemos recente fomento da arbitragem 

mediante a introdução de alterações legislativas com o escopo de facilitar sua opção pelas 

partes, por outro temos o princípio constitucional, no hodierno direito brasileiro vigente, de 

inafastabilidade da jurisdição.  
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10. HIPÓTESE E CONCLUSÕES 

Nesse capítulo, formular-se-ão críticas acerca das várias doutrinas expostas 

com o intuito de verificar suas contribuições para resolução da vexata quaestio e seus 

aspectos frágeis.  

Da análise das fontes, ainda que escassas, e das várias teorias, tentar-se-á 

estabelecer uma hipótese plausível para a origem do processo civil e o problema da 

bipartição, quer no tocante à sua origem, quer no tocante às causas.  

De fato, o modelo que temos da evolução do processo civil romano causa 

estranheza ao pesquisador moderno.  

Embora a ideia das influências religiosas seja inerente à formação da justiça 

civil arcaica, sobretudo com a figura do sacramentum, estamos ainda imbuídos da 

concepção privatística decorrente da teoria da arbitragem e da nomeação do iudex 

privatus.  

Pela relativa communis opinio que se apresenta, temos que o processo civil 

desenvolveu-se durante vários séculos de forma privada, vindo a atingir a efetiva 

publicização em seu último estágio evolutivo com o advento da denominada cognitio 

extraordinaria.  

No entanto, temos que nos abstrairmos de certas concepções modernas, ou 

pelo menos tentar minimizá-las, tais como as dicotomias sacro/laico, público/privado, sob 

pena de não lograrmos compreender a real dimensão do problema. Muitas teorias que se 

ocuparam do início do processo civil e das causas da bipartição falharam justamente por 

apresentarem tais dicotomias de forma extremada à luz de seus significados atuais.  

Ainda somos influenciados pelas doutrinas liberais do século XIX, segundo 

as quais o cidadão é ente dotado de plena autonomia e livre arbítrio oponíveis contra a 

ingerência do Estado. Embora tal modelo tenha colhido suas fontes sobretudo na 

Antiguidade clássica, não o fez de maneira isenta, mas sim com o intuito de legitimar o 

discurso de poder de então.  

No caso que mais de perto nos interessa, verificamos que grande parte da 

teoria do processo privado romano foi construída com base na teoria arbitral, segundo a 

qual bastava a autonomia de vontade do cidadão romano livre para resolver qualquer litígio 
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privado. Dois cidadãos, acordando livremente sua vontade, elegeriam um terceiro para 

resolução da lide. Um modelo teórico-hipotético aparentemente perfeito e de acordo com a 

teoria contratualista. Mas completamente distante da realidade histórica romana sobretudo 

daquela mais arcaica.  

E justamente esse é o desafio maior do historiador, qual seja, tentar 

compreender determinada realidade pretérita não com o espírito crítico e censurador do 

presente aliado aos inerentes preconceitos, mas sim, dentro do possível, com os olhos e a 

mentalidade do passado.  

Ainda que no campo da História do Direito seja frequente a comparatística 

com institutos do presente, até para explicar a origem de muitos deles, não se deve 

descurar a exata compreensão do contexto histórico em seus vários aspectos. Ademais, no 

caso do Direito Romano, enquanto sistema jurídico histórico, devemos ter como diretriz 

metodológica a purificação conceitual, tentando-se abstrair das inúmeras categorizações 

modernas, que nos afastam, muitas vezes, da correta compreensão da verdadeira 

Romanitas. 

No caso dos primórdios de Roma, vimos como a própria acepção 

etimológica de ius deixa transparecer sua origem místico-religiosa. Também vimos como, 

durante séculos, o conhecimento dos ritos, das fórmulas dos negócios jurídicos e do 

processo esteve a cargo da classe sacerdotal. Ainda que se fale em laicização do Direito, 

não devemos entendê-la de forma absoluta como se tivesse havido uma rígida ruptura entre 

Direito e Religião e o completo isolamento (Isolierung) entre eles, sobretudo se levarmos 

em consideração a célebre definição de Ulpiano (Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in 

magistratibus consistit).
 
 

Por conseguinte, resulta evidente que a arbitragem não explica, em 

absoluto, quer a origem do processo civil romano, quer a origem da bipartição. Ainda que  

se reconheça a existência de formas aparentemente arbitrais para solução de controvérsias 

privadas, em sistemas jurídicos antigos, acreditamos que, no mais das vezes, 

desenvolveram-se de forma paralela aos processos públicos ou perante o chefe da 

comunidade.  

Não se trata da evolução pura e simples de um modelo privado arbitral para 

um modelo estatal sob o fundamento de constante fortalecimento do Estado. Aceitar essa 
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forma evolutiva implicaria infirmar por completo a nítida vinculação do jurídico ao 

religioso de forma mais acentuada no período arcaico da história romana.  

Da mesma forma, a denominada autodefesa ou defesa privada não é 

convincente como explicação do início da formação do processo, porquanto parte da ideia 

de que, em épocas remotas, o indivíduo lesado teria campo livre para a reação contra o 

ofensor. Essa hipótese parece desprezar a existência da coletividade, a autoridade do chefe 

do grupo sobre os indivíduos e até mesmo a posição do homem como animal social.   

De fato, a mera autodefesa sem qualquer valoração religiosa cogente, 

controle social ou regras de forma e de conteúdo representa uma operação intelectual 

dificilmente concebível como reconstrução histórica, ainda que conjectural, pois se trataria 

de uma fase anárquica.  

A teoria do controle progressivo de atos de justiça privada também não é 

convincente. A hipótese de G.I. LUZZATTO, que anteviu três períodos na formação da 

justiça civil romana, é refutável a partir de sua própria premissa. De fato, pressupõe a 

existência de uma situação inicial pré-cívica, em que não há qualquer ingerência da 

comunidade em relação aos atos de defesa privada, ou seja, uma espécie de anarquia. 

Ademais, o primeiro período de enquadramento da defesa privada em ritos formais e 

solenes pela comunidade sem qualquer controle por parte dessa mesma comunidade não se 

mostra verossímil, já que não se explica o porquê do início do rito. Segundo tal teoria, em 

um segundo momento evolutivo, ocorreria tal controle por parte do Estado na pessoa do 

magistrado somente para os atos executivos. Numa terceira etapa, caso houvesse oposição 

da parte executada, haveria processo cognitivo, ensejando a intervenção do magistrado 

para a nomeação de um juiz escolhido pelas partes para decisão da lide, assumindo o 

processo caráter de arbitragem. Com efeito, além de não observar os aspectos sacros do 

processo romano primitivo, essa hipótese não explica satisfatoriamente o porquê da origem 

da bipartição do processo com a atribuição do julgamento a pessoa diversa do magistrado e 

muito menos a coerência de tal admissão de juiz privado justamente quando o Estado 

assumia o controle do processo. Em suma, as conjecturas de G.I. LUZZATTO são refutadas. 

Também consideramos permeada de falhas a teoria de G. NICOSIA por 

enfatizar o aspecto privatístico da criação do processo romano, negando qualquer tipo de 

ingerência estatal, quer por parte dos magistrados, quer por parte dos sacerdotes. Ao 

mesmo tempo, para que sua teoria não pareça desprovida de fundamento, o autor refere-se 

à organização político-sacral da comunidade e ao controle social. Ora, tal hipótese também 
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se apresenta incoerente, porquanto o reconhecimento de que a comunidade romana 

primitiva era organização do tipo político-sacral e que os ritos e regras eram garantidos, 

além do controle social, também pela interferência do fator religioso exclui, pelo que 

acreditamos, a ênfase à origem privatística. Primo, porque a utilização dessa categorização 

público/privado é absolutamente anacrônica para o período arcaico da história romana. 

Secundo, porque estamos diante de uma fase de formação da comunidade.  Tertio,  a 

admissão de uma fase anterior de iudicium divino confiado aos pontífices, ainda que o 

autor negue qualquer vínculo entre essa atividade e a iurisdictio,
5
 também é incoerente 

com tal ênfase privada.  

E qual teria sido a origem da justiça civil em Roma?  

Acreditamos que autodefesa (Selbshilfe) ou defesa privada não são aptas a 

fundamentar hipótese de tal origem. Em primeiro lugar, porque o termo é equívoco, dando 

margem à interpretação de que a justiça civil provém do exercício arbitrário das próprias 

razões ou de regime de bellum omninum contra omnes. Em segundo lugar, mesmo que se 

exclua do significado de defesa privada a ideia de defesa arbitrária ou extrajurídica, a 

expressão (defesa privada) permanece inadequada, já que não se trata de autodefesa ou 

defesa do indivíduo pura e simplesmente. No entanto, muito antes do reconhecimento da 

autonomia do indivíduo, sobretudo com o desenvolvimento da civitas, no caso da 

sociedade romana, muito já se estudou seu caráter coletivo pré-cívico por meio da 

formação das gentes.  Em terceiro lugar, o aventado controle social na execução da defesa 

privada, de modo a qualificá-la, afastando-a da ideia de arbitrariedade, corrobora a 

necessidade de abolição da expressão constantemente portadora de equívocos.  

A execução de certas pretensões ou interesses, hoje denominadas jurídicos, 

e a resolução de controvérsias, seja do grupo, seja do indivíduo, por meio de esquemas e 

ritos  predispostos pelo costume e pela religião não podem, em absoluto, ser denominados 

atos de defesa privada.  Acreditamos que a justiça civil tenha tido esse surgimento em 

Roma com preponderância do elemento religioso, o que resulta indubitável do 

funcionamento da legis actio sacramenti.  

Em sociedades em fase de formação de suas instituições, mesmo já 

consideradas de tipo pólis, civitas ou cidade-estado, observa-se que a resolução das 

 
5
 Embora admita que a atividade inicial deles consistisse na interpretatio dos signa divina, por meio dos 

quais as divindades revelavam qual sacramentum era iustum, tratando-se de iudicium divino, o qual veio a 

tornar-se humano e atribuído a um iudex privatus. Para referência, vide nota supra. 
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controvérsias pode caber quer à assembleia de homens livres, quer a um grupo de 

sacerdotes, que representa a coletividade, enquanto intermediário dos deuses, quer ao 

próprio chefe do grupo, muitas vezes revestido desta caráter sacro. No caso de Roma, 

verificamos resquícios de todos esses esquemas, quer pela instituição do tribunal dos 

centúnviros para resolução de questões criminais e cíveis mais abrangentes, seja pelo 

reconhecimento do papel do rex na resolução dos conflitos, seja pela atuação da classe 

sacerdotal nos primórdios da actio sacramenti. 

Sendo inadequado o uso da expressão defesa privada para um esquema de 

desenvolvimento dessa ordem, verificamos aquela que se convencionou chamar Volksjustiz 

(justiça do povo ou justiça popular). Tal expressão também é equívoca, já que a tradução 

literal pode dar margem à ideia de reconstrução de um sistema igualitário e até mesmo de 

tipo ideal comunista. Também traz equívocos pela natural referência a populus, enquanto 

elemento da Constituição republicana romana. Em suma, apesar de algumas das ideias 

relacionadas a essas teorias mostrarem-se fundadas, o termo Volksjustiz não é apto a 

substiuir defesa privada ou autodefesa. Tampouco nos parece correto qualificar a teoria da 

justiça popular como decorrente da defesa privada delineada em modo mais articulado. 

Em estágio anterior à formação da civitas, trata-se de formas de resolução 

de controvérsias com acentuada presença dos elementos religiosos e culturais da 

comunidade, pressupondo uma direta participação dela, quer na constatação do ilícito, quer 

na imposição da sanção. Tais modos de agir controlados, tanto pela coletividade, quanto 

por seus membros proeminentes,  
6
 ensejam a criação de ritos e fórmulas de natureza 

processual para a atuação do direito e resolução das lides. Esse mecanismo remonta a uma 

fase histórica, em que a solução dos litígios não se buscava por meio de critérios racionais 

e técnicos, mas sim por meio de formas destinadas a estabelecer a conformidade com a 

vontade divina. Em suma, esse sistema não pressupõe a formação da civitas, bastando a 

existência de populações ligadas por cultura comum. Portanto, controle coletivo das 

pretensões individuais ou de grupos menores, razão por que não se pode falar em justiça 

privada. Se estamos em estágio anterior à formação da civitas, a referência a 

público/privado representa verdadeiro anacronismo, devendo ser rechaçado.  

Não obstante,  uma verificação mais aprofundada dessa hipótese dependeria 

de uma acurada investigação acerca das origens da pólis no ambiente comum mediterrâno. 

 
6
 Referimo-nos a uma classe sacerdotal ou dirigente já em formação.  
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Por conseguinte, expostas as linhas de nossa hipótese acerca da origem do 

processo civil, propomos a adoção do termo justiça comunitária pré-cívica em substituição 

aos comuns justiça privada e Volksjustiz, que trazem consigo vários equívocos. Com esse 

termo, delimitamos a constatação de que o processo civil romano é anterior à formação da 

civitas, excluindo os equívocos e discussões que os termos autodefesa ou justiça privada 

trazem em si. Também ressaltamos o anacronismo da utilização do termo privado nesse 

estágio anterior. Corroboramos também a ausência de precisão do termo Volksjustiz, que 

poderia ser substituído pelo ora proposto. 

Discordamos da desqualificação da natureza de processo a esses modos de 

resolução de controvérsias por ausência de controle de órgãos políticos, já que temos que o 

controle da comunidade basta para tal em se tratando de organizações incipientes.  

Exposta nossa hipótese acerca das origens do processo civil romano, 

vejamos as questões atinentes à bipartição em tópicos. 

1) Origem arbitral do processo civil romano: conforme já exposto, a teoria 

de M. WLASSAK, que foi grande propulsora dos estudos do processo civil romano e teve 

muitos seguidores, não mais se sustenta. Nos primórdios,  Roma apresentava organização 

social de tipo monárquico-patriarcal, o que permite inferir que grande parte dos litígios era 

resolvida no interior das famílias pelo pater familias. Destarte, restavam apenas as lides 

privadas entre patres familias independentes com ocupação basicamente agrária, tendo por 

objeto a terra e o gado. Logo, não parece verossímil que as partes litigantes,  

voluntariamente, aceitassem submeter a contenda a um terceiro privado para resolução do 

litígio, obrigando-se à decisão. Concordamos com L. WENGER no sentido de que a 

admissão da tese arbitral para o início de Roma implica a transposição de ambiente 

citadino e comercial para uma sociedade agrária, merecendo crédito a hipótese de que o 

queixoso dirigia-se ao pater familias ou ao chefe da gens e finalmente ao rei.  

2) Origem privada do processo romano: como corolário da conclusão 

anterior e da hipótese acima formulada, temos que a denominada origem privada do 

processo civil romano deve ser descartada. A utilização de referência a origem privada é 

anacrônica justamente porque estamos em estágio anterior à formação da civitas ou do 

Estado, de sorte que a categorização público/privado não se aplica. Também por isso 

propusemos a adoção da expressão justiça comunitária pré-cívica para qualificar a 

formação do processo civil romano. 
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3) A bipartição não é originária: excluída a origem arbitral do processo civil 

romano, assim como sua origem eminentemente privada ou individualista, temos que a 

teoria da bipartição originária formulada por M. WLASSAK é insustentável. De fato, 

afastando-se a arbitragem da origem do processo civil romano, não há como defender que 

esse tenha sido bipartido desde a origem. A tese de M. WLASSAK também se mostrou frágil 

por excluir a figura do rei da jurisdição e por desconsiderar a importância do aspecto 

religioso tanto na formação do direito romano quanto no processo. 

4) Jurisdição civil do rei: acreditamos que o rex tenha efetivamente exercido 

a iurisdictio, resolvendo pessoalmente as controvérsias trazidas pelas partes. O rei romano, 

enquanto chefe da comunidade, detinha a supremacia dos poderes civis, militares e 

religiosos, não sendo crível que a resolução das controvérsias entre os privados passasse ao 

largo de sua esfera de conhecimento. Ainda que se admita que as partes levassem a 

controvérsia ao rex para decidi-la enquanto terceiro, não se trata propriamente de 

arbitragem, porquanto aquele era munido dos poderes públicos decorrentes do imperium, 

além de ser o sumo sacerdote.  

5) A questão religiosa: é irrefutável a influência da antiga religião romana 

tanto na formação do Direito, quanto do Processo Civil. No período mais antigo do Direito 

Romano, o conhecimento dos ritos e das fórmulas era monopólio dos sacerdotes. Essa forte 

influência religiosa é percebida nas formas mais antigas do processo civil, de que temos 

conhecimento, qual seja, a legis actio sacramento, servindo também para refutar as 

hipóteses de origem arbitral do processo e da bipartição originária. Nos primórdios, pelos 

dados disponíveis, os romanos, tal qual fizeram outros povos, valeram-se de meios 

religiosos no julgamento, o que se comprova pelo uso do sacramentum. Embora não haja 

consenso acerca da natureza do sacramentum, quer se considere juramento, quer se 

considere sacrifício, inicialmente era usado para a descoberta da solução do litígio indicada 

por uma das divindades, provavelmente a partir de um sinal divino. Tal forma de solução 

da controvérsia era evidentemente religiosa, pressupondo conhecimento sacro além da 

autoridade do tribunal, de modo que esse modelo reforça a existência da jurisdição do rei 

por reunir essas funções.  

6) Bipartição posterior facultativa: como expusemos, acreditamos que a 

bipartição não tenha surgido desde a origem do processo romano, mas sim posteriormente 

e que no início tenha sido facultativa.  Há tendência de grande parte da doutrina de 

considerar consolidada a bipartição na época da Lei das XII Tábuas, o que pode ser aceito, 
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considerando alguns de seus dispositivos e a própria introdução da legis actio iudicis 

arbitrive postulationem. 

7) Causas da bipartição: trata-se do problema mais complexo e de difícil 

solução definitiva.  Contudo, também formulamos nossa hipótese. 

Considerando que a bipartição do processo já estivesse assentada na época 

da Lei das XII Tábuas, concordamos com as críticas erigidas contra a denominada teoria 

democrática antevista por L. WENGER. Com efeito, na época Roma aproximava-se mais de 

um regime de tipo oligárquico, em que a classe patrícia empenhava-se em manter o 

controle do poder, de sorte que não é verossímil que a nomeação de um iudex privatus para 

solução das lides privadas tenha natureza democrática. Ademais, a ideia de que a passagem 

da Monarquia para a República representou uma revolução democrática não mais encontra 

seguidores, infirmando essa teoria.  

Embora tenham encontrado apoio no direito comparado, as teorias do 

Beweisurteil ou medial judgement não tiveram seguidores sobretudo pela ausência de 

fontes relacionadas à existência de ordálias no direito romano.  

Não obstante, o aceno ao elemento sobrenatural ou divino na solução das 

controvérsias, presentes também nessas teorias, pode contribuir para esclarecer a questão 

da bipartição do processo.  

No período mais antigo, acreditamos que o julgamento fosse levado a efeito 

pela observação dos sinais divinos a partir dos quais se verificava se o sacramentum era 

iustum ou iniustum. Esse julgamento era realizado diretamente pelo rex ou por delegação a 

um de seus auxiliares sacerdotes em constante especialização de suas funções. 

Depois do advento da República, como os sucessores do rex não herdaram 

essa competência sacra, a delegação intensificou-se. Ao contrário do propugnado por G. 

PUGLIESE, acreditamos que tal delegação já ocorria com frequência no período 

monárquico, quer pela formação do processo no seio da comunidade anteriormente à 

formação da civitas, quer em razão das várias outras atribuições do rex, quer pelo 

conhecimento especializado dos ritos e das fórmulas pelos sacerdotes. 

Apesar da importância do elemento religioso na constituição da justiça civil, 

concordamos que a dessacralização do processo e a racionalização do direito ocorridos  a 

partir da época da Lei das XII Tábuas tenham sido causa relevante para a consolidação 

definitiva da bipartição, dando parcial razão a R. SANTORO, que via tais elementos como 
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causa da inovação da bipartição, além de antever uma bipartição funcional anterior, com o 

que não concordamos.  Com efeito, à medida que o sacramentum e o julgamento despiam-

se do caráter sacro, abria-se a possibilidade de delegação da instrução da causa e do 

julgamento correlato ao iudex, que não necessariamente detinha conhecimentos religiosos.  

Sem dúvida, a fixação da summa sacramenti em pecúnia e a instituição da legis actio per 

iudicis arbitrive postulationem pela Lei das XII Tábuas corroboram o fenômeno de 

laicização do processo, o qual deve ser compreendido, porém, com reservas, já que as 

influências do sacerdócio na justiça civil ainda permaneceu por várias décadas.  

Por derradeiro, se as denominadas razões de ordem prática, como a 

denominada teoria da desoneração do magistrado (Entlastungstheorie) de M. KASER, 

contribuíram para a bipartição, acreditamos que apenas remotamente. Com efeito, não 

parece verossímil que a reiterada delegação da instrução e do julgamento a auxiliares do 

magistrado tenha levado a um desenvolvimento tal ao longo dos séculos a ponto de não lhe 

ser mais permitido julgar, como defende grande parte dos autores, em razão do costume 

consolidado. No entanto, tais ilações parecem-nos incongruentes se considerarmos o 

quadro evolutivo do processo civil romano em cujo estágio final (cognitio extraordinaria) 

desaparece a bipartição.   
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RESUMO 

Iudicet iudicarive iubeat. Reflexões sobre os origens do processo civil 

romano e as causas da bipartição.  

Depois da introdução, o segundo capítulo analisa os aspectos da história 

constitucional da Monarquia e início da República, sobretudo as críticas à historiografia 

tradicional no tocante à passagem de um regime ao outro, além de estudar a religião 

romana arcaica. 

O terceiro capítulo busca elementos da administração da justiça no direito 

comparado (babilônico, gregos e germânicos), enquanto que o quarto analisa o início do 

processo criminal romano. 

O quinto capítulo, por sua vez, investiga as várias teorias acerca do início 

do processo civil, como da arbitragem, defesa privada, Volksjustiz etc. O sexto capítulo 

trata das várias teorias da bipartição, procurando estabelecer se teve caráter originário no 

processo civil romano e suas causas. 

O sétimo capítulo analisa as legis actiones mais antigas (legis actio 

sacramento, legis actio per manus iniectionem e legis actio per iudicis arbitrive 

postulationem). 

O oitavo capítulo tenta verificar o conteúdo da iurisdictio romana e suas 

relações com o imperium, enquanto que o capítulo nono trata das figuras do iudex e do 

arbiter. 

O décimo capítulo apresenta as críticas às teorias expostas, formulando 

hipótese acerca do surgimento do processo civil romano por meio de resolução das 

controvérsias no âmbito da comunidade anteriormente à formação da civitas com base em 

cultura e religião comuns, razão por que a presente tese propõe a adoção do termo justiça 

comunitária pré-cívica para qualificar esse sistema, propugnando pelo abandono das 

expressões autotutela/justiça privada e Volksjustiz por serem ambas portadoras de 

equívocos. No tocante à bipartição, a presente tese considera verossímil sua consolidação 

na época da Lei das XII Tábuas em razão sobretudo do fenômeno da dessacralização do 

processo.   
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ABSTRACT 

Iudicet iudicarive iubeat. Remarks on the origins of the Roman civil 

procedure and the causes of its dual mode.  

After the introduction, the second chapter analyses some aspects of 

constitucional history of Monarchy and the beginning of Republic, mainly the critics 

against the tradicional historiography concerning the transition from the first to the latter 

and it also studies the ancient Roman religion.  

The third chapter seeks elements from the administration of justice in 

comparative law (Babylonic, Greeks and Germanics), while the forth one analyses the 

beginning of the criminal persecution in Rome.  

The fifth chapter investigates the theories about the beginning of civil 

litigation, such as arbitration, self help, Volksjustiz etc. The sixth chapter deals with the 

dual mode procedure theories, trying to set if is had an original character and its causes.  

The seventh chapter analyses the most ancient legis actiones (legis actio 

sacramento, legis actio per manus iniectionem e legis actio per iudicis arbitrive 

postulationem). 

The eighth chapter tries to verify the content of the Roman iurisdictio and 

its relationships with imperium, while the nineth chapter deals with the figures of iudex and 

arbiter. 

The last chapter presents the critics to the analysed theories and formulates 

a hypothesis about the beginning ot the Roman civil procedure through the disputes 

settlement inside the community before the creation of civitas basing on common culture 

and religion. Thus, the thesis proposes the adoption of the term justiça comunitária pré-

cívica (precivic community justice) in order to qualify this system, refusing the expressions 

self help, private justice and Volksjustiz, who are dubious. Regarding the dual mode, the 

thesis sustains it is plausible that it had already benn consolidated by the time of the 

Twelve Tables Law according mainly to the dessacralization of process.  
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RIASSUNTO 

Iudicet iudicarive iubeat. Riflessioni sulle origini del processo civile 

romano e le cause della bipartizione.  

Dopo l´introduzione, il secondo capitolo analizza gli aspetti della storia 

costituzionale della Monarchia e dell´inizio della Repubblica, sopratutto le critiche alla 

storiografia tradizionale riguardanti il passaggio dall´uno all´atro regime, nonché studia la 

religione romana arcaica. 

Il terzo capitolo cerca elementi dell´amministrazione della giustizia nel 

diritto comparato (babilonico, greci, germanici), mentre il quarto analizza l´inizio del 

processo criminale romano.  

Il quinto capitolo ricerca le varie teorie sull´inizio del processo civile, come 

l´arbitrato, la difesa privata,  il Volksjustiz ecc. Il sesto capitolo tratta delle teorie della 

bipartizione, cercando di stabilire se ebbe carattere originario nel processo civile romano e 

le sue cause.  

Il settimo capitolo analizza le legis actiones più antiche (legis actio 

sacramento, legis actio per manus iniectionem e legis actio per iudicis arbitrive 

postulationem). 

L´ottavo capitolo cerca di verificare il  contenuto della iurisdictio romana e 

i suoi rapporti com l´imperium, mentre che il capitolo nono trata delle figure del iudex e 

del arbiter. 

Il decimo capitolo presenta le critiche alle teorie esposte e formula ipotesi 

sul sorgimento del processo romano attraverso la risoluzione delle controversie nell´ambito 

della communità anteriore alla formazione della civitas con fondamento nella cultura e 

religione commune. Dunque la presente tesi propone l´adozione del termine justiça 

comunitária pré-cívica (giustizia communitaria precivica) per qualificare questo sistema, 

difendendo l´abolizione delle espressioni autotutela/giustizia privata e Volksjustiz, le quali 

sono ritenute equivoche. Per quanto riguarda la bipartizione, la presente tesi considera 

verossimile il suo consolidare nell´epoca della Legge delle XII Tavole sopratutto a causa 

della dessacralizzazione del processo.   
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