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RESUMO 

 

O presente artigo apresenta as origens históricas e desenvolvimento do Direito romano, que 
desaguaram na criação do processo formulário, e busca demonstrar como os juristas de Roma 
foram capazes de compreender a necessidade de elaborar um processo dinâmico e moderno 
em relação às legis actiones, ou ações de lei, absolutamente rígidas e limitadas, que eram a 
regra à época. Em tal momento da história romana, por volta do século II a.C., conhecido como 
período áureo do direito romano, o pretor passa a criar a norma a partir do caso fático, 
corrigindo desigualdades e limitações das ações antigas postas aos quirites, ou seja, cidadãos 
de Roma, e, especialmente, aos estrangeiros, que anteriormente às fórmulas estavam à 
margem da tutela do Estado. Por fim, intenta-se apresentar como tal atividade normativa dos 
pretores foi um marco para o desenvolvimento do Direito, que nasce justamente a partir de 
uma ideia bárbara de justiça privada, e como tal inovação ainda encontra-se refletida em nosso 
ordenamento dezenas de séculos após sua criação. 
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ABSTRACT  

 

This article presents the historical origins and development of Roman Law, which led to the 
creation of the formulary proceedings, and seeks to demonstrate how the jurists of Rome were 
able to understand the need to draw up a dynamic and modern process in relation to legis 
actiones, or actions of law, absolutely rigid and limited, which were the rule at the time. At that 
moment in Roman history, around the second century BC, known as the golden period of 
Roman law, the praetor started to create the rule from the factual case, correcting inequalities 
and limitations of the old actions placed on the quirites, that is, citizens of Rome, and especially 
to foreigners, who before the formulas were on the margin of the protection of the State. Finally, 
it is intended to present how such normative activity of the praetors was a milestone for the 
development of Law, which is born precisely from a barbaric idea of private justice, and how 
such innovation is still reflected in our legal system dozens of centuries after its creation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A importância do império Romano se mostra presente no mundo ocidental até 

hoje. Roma nos legou língua, religião, moral, a estrutura do pensamento ocidental e 
também o Direito Romano, tão importante para o desenvolvimento do direito moderno. 
As criações dos juristas romanos foram capazes de moldar, para sempre, a 
mentalidade dos povos conquistados, dos reinos na Idade Média e nos tempos 
modernos, isso porque a ciência do direito nasceu com os romanos, que conceberam 
princípios que permanecem válidos. 

Junto à Roma, podemos evocar também a civilização grega como importante 
balizadora da moral, da política, e do modo de vida em sociedade que hoje tanto 
prezamos, mas, apesar da louvável experiência helênica, foram os romanos que, 
“homens práticos por excelência, atingiram, ao contrário, pela primeira vez, a noção 
do Direito como voluntas, sob forma imperativa de regra”2. 

Dentre as diversas fases da extensa história de Roma, didaticamente dividias 
em três partes principais (período arcaico, abarcando desde a fundação de Roma no 
século VIII a.C. até o século II a.C., o período clássico, até o século III d.C. e o período 
pós-clássico, até o século VI d.C.), neste artigo dar-se-á destaque ao período clássico, 
quando as fórmulas, documentos que deram origem à nossa ideia de jurisprudência 
foram criadas. 

No período clássico encontramos o maior volume de fontes do direito da história 
jurídica romana. Pode-se dividir tais fontes em, pelo menos, quatro partes: o Ius Civile, 
direito dos cidadãos originários de Roma, contendo a maior quantidade de direitos, 
derivados dos costumes originários, o Ius Gentium, ou Direitos das Gentes, concedido 
aos povos conquistados e anexados ao Império Romano, contendo alguns dos direitos 
derivados do direito civil, o Ius Honorarium, importante para esse estudo, pois era 
também chamado de Direito dos Pretores, já que estes são os responsáveis por 
produzirem as fórmulas e publicá-las por meio dos éditos, com a finalidade de indicar 
os direitos que reconheceriam nas demandas judiciais, criando assim novos direitos e 
atenuando as características do formalismo e materialismo do Direito Arcaico; e, 
finalmente, o Ius Extraordinarium, chamado de Direito do Imperador, pois se 
caracteriza por criar normas a partir de manifestações do Imperador sobre casos 
concretos ou abstratos, inicialmente de modo extraordinário, por isso seu nome. 

Em meio a tantos aspectos de interesse do Direito Romano, o processo 
formulário se sobressai, pois demarcou um momento de importante expansão e 
aprimoramento do processo dentro do império, não apenas dando direito aos 
estrangeiros de se tornarem parte de uma esfera importante da vida na urbe, mas 
também de ampliar a intervenção estatal na solução de controvérsias, que até então 
possuía um caráter majoritariamente privado.  

Anteriormente às fórmulas, imperava a legis actiones, que fornecia tutela ao 
cidadão romano de forma muito limitada, não abarcando toda realidade daquelas já 
complexas urbes. Importante testemunho nos foi legado pelo jurisconsulto romano 
Gaio, na sua obra Institutiones3 (I. 4, 30 e 314), ao elucidar que o formalismo 

 
2   REALE, Miguel. Concreção de fato, valor e norma no direito romano clássico (Ensaio de interpretação 

à luz da teoria tridimensional do Direito). Revista Da Faculdade De Direito, Universidade De São 
Paulo, 49, 1954, p. 1. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66206.  

3 GAI INSTITVTIONVM COMMENTARIVS QUARTUS. In: The Latin Library. Disponível em: 
http://www.thelatinlibrary.com/gaius4.html#30.  Acesso em: 04 de abril de 2022. 

4    30. Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium uenerunt. namque ex nimia subtilitate ueterum, 
qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut uel qui minimum errasset, litem perderet; itaque 
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demasiado das legis actiones viria, com o passar do tempo, torná-las odiosas, razão 
pela qual acabaram sendo abolidas pela Lex Aebutia, e, mais tarde, pelas leis Júlias. 
As fórmulas se consolidaram no período clássico, ou seja, durante a paz interna 
romana, entre 126 e 17 a.C., e aplicadas até 304 d.C., período da morte de 
Diocleciano.  

Intenta-se demonstrar no presente artigo como a utilização do processo 
formulário, mais célere, flexível e com maior participação do magistrado, facilitou a 
construção do Direito Civil como um todo e tornou tal época o período áureo do Direito 
Romano. Bem como hoje as decisões reiteradas de cortes superiores criam novas 
fontes de direito, faziam também os romanos há séculos, pois perceberam que a lei 
meramente não seria capaz de prever todos os meandros da vida em sociedade. A 
fórmula, de forma sucinta, era uma norma criada a partir de casos reiterados 
observados pelos pretores, magistrados do Império, que seria escrita, ou seja, 
codificada, e poderia ser aplicada a casos análogos, mesmo que a lei em si não 
previsse tutela para determinado caso. 

Segundo Marilia Salerno e Adiloar Franco Zemuner5, essa nova forma de 
conduzir o processo contava com pelo menos duas fases, a in ius vocatio 
(chamamento do réu a juízo, que era uma citação realizada pelo próprio autor da 
causa) e a in iure, momento em que as partes deveriam apresentar-se diante do juiz. 
Nesse momento, mediante a presença do magistrado, o postulante deveria expor 
oralmente os fatos e o seu pedido (postulatio). Se eventualmente o réu não 
apresentasse defesa (indefensus), ou então confessasse aquilo que o autor narrava, 
o processo seria findado logo nessa fase. 

 Porém, aqui devemos inserir uma terceira via, que seria necessária caso 
o réu apresentasse defesa. Essa fase era chamada de apud iudicem e era onde o réu 
poderia redigir a fórmula, copiando a que se encontrava no Édito, e deveria ser 
nomeado um juiz popular (iudex). Ao autor também era garantido o direito de 
apresentar sua fórmula ao iudex, que deveria por fim absolver ou condenar o réu, em 
consonância com aquilo determinado na fórmula. 

A fórmula era o elemento, a peça central do processo formulário, e delimitava 
o poder do juiz popular, visto que ele apenas poderia julgar consoante o estabelecido 
pela própria fórmula.  
 

2 ORIGEM DE ROMA E DO DIREITO ROMANO 

 
 A longevidade de Roma e da vigência do Direito Romano traduz uma 

dificuldade, e até certo ponto impossibilita apontar os traços característicos gerais, 
pois dependemos das fontes históricas, por vezes escassas, que sobreviveram aos 
séculos e atravessaram tantas mudanças geográficas e sociais. Além disso, cada 
período da história de Roma foi dotado de peculiaridades atreladas à sua organização 

 
per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones, effectumque est, ut per 
concepta uerba, id est per formulas, litigaremus.  

     31. Tantum ex duabus causis permissum est [id legis actionem facere] lege agere, damni infecti et 
si centumuirale iudicium futurum est; sane cum ad centumuiros itur, ante lege agitur sacramento 
apud praetorem urbanum uel peregrinum; damni uero infecti nemo uult lege agere, sed potius 
stipulatione, quae in edicto proposita est, obligat aduersarium suum, idque et commodius ius et 
plenius est. per pignoris capionem apparet. 

5   SALERNO, Marilia; ZEMUNER, Adiloar Franco. A importância do Direito Romano na formação do 
jurista brasileiro. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 27, n.2, jul./dez. 2006, p. 125-
233. 
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interna, às expansões, às crises, portanto seria uma tarefa difícil estabelecer certa 
homogeneidade em tantos séculos de eventos. Entretanto, é possível 
compreendermos o espírito do Direito Romano e formar uma ideia sobre o que moveu 
os juristas na criação do Direito.  

Segundo historiadora Norma Musco Mendes, 
 

Roma tornou-se e permanece até nós como um mito, cuja construção 
articula-se a sua ação político-militar; a sistematização e teorização do 
Direito; ao urbanismo; aos seus preceitos morais e cívicos; ao latim, língua 
mãe nutriz das línguas modernas dita neolatinas e a sua imortalidade dupla: 
Roma pagã, síntese e símbolo da cultura clássica helenística-romana e Roma 
cristã, símbolo religioso da universalidade do Cristianismo. Desta forma, seu 
estudo é fundamental para a compreensão das referências existenciais e 
científicas da civilização ocidental, da qual somos herdeiros6. 

 
Suas influências no direito se expressam não apenas nos termos latinos que 

repetimos em livros, aulas e cortes, mas também na lógica, na sistematização do 
direito. Roma ainda é uma força invisível que permeia nossa sociedade, e o faz há 
milênios. Rudolf Von Ihering, na introdução à obra O espirito do direito romano nas 
diversas fases do seu desenvolvimento, exemplifica que  

 

três vezes Roma ditou leis ao mundo e três vezes serviu de traço de união 
entre os povos: primeiro, pela unidade do Estado, quando o povo romano 
ainda se achava na plenitude de seu poderio; depois, pela unidade da Igreja, 
dêsde o início da quéda do Império; e, finalmente, pela unidade do Direito, ao 
ser êle adotado durante a Idade Média7.  

 
Ademais, o direito romano revela valores intrínsecos ao homem, à sua 

necessidade milenar e primitiva de regulamentar as suas relações, de organizar a 
sociedade, de suum cuique tribuere (dar a cada um o que é seu). Segundo o professor 
Thomas Marky  

 
o direito, como regulamentação do comportamento humano dentro da 
sociedade, é também um fenômeno histórico. Suas regras não são fruto de 
pura especulação, nem consequência de inexoráveis forças da natureza. 
Essas regras são produtos, sim, da longa experiência humana e, por isso, 
para compreendê-las, é muito útil, senão imprescindível, conhecer sua 
evolução histórica.8 

 
Para entendermos o Direito Romano, necessitamos retroceder alguns séculos 

e olharmos para a origem da urbe, berço do maior e mais longeva civilização da 
história. Roma é fruto da violência e do misticismo. Ela nasce em meio ao homicídio, 
ao fratricídio, à barbárie 
  

A origem de Roma, segundo a lenda, é um estado de selvageria e de 
anarquia. Os fundadores de Roma são bandidos e aventureiros, repudiados 
pelos parentes, e que, por amor a uma liberdade sem limites, se separam de 

 
6    MENDES, Norma Musco. Roma republicana. São Paulo: Ática, 1988. 
7 JHERING, Rufolf Von. O espirito do direito romano: nas diversas fases do seu 

desenvolvimento (tradução de Rafael Benaion; prefácio de Clovis Bevilaqua).  Imprenta: Rio de 
Janeiro, Calvino, 1934.  

8    MARKY, Thomas. Curso elementar de Direito romano. 8. ed. São Paulo, Saraiva, 1995, p. 3.  
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seus concidadãos, abandonando seus deuses e famílias, não levando 
consigo senão o braço e a espada. São um agregado de indivíduos, de 
átomos, que não têm outros laços que o espírito selvagem e o fim comum de 
bandidos. Não levaram mulheres, e os povos vizinhos, que neles viam a 
escória de suas gentes, recusavam, com menoscabo e indignação, dar-lhes 
as filhas em casamento. Mas o que se lhes não dá, de bom grado, tomam-no 
à forca, e, convidando os seus vizinhos aos jogos públicos, durante a festa, 
assaltam seus hóspedes (crime dos mais execráveis, segundo as ideias da 
antiguidade) e lhes raptam as filhas. Rômulo, seu chefe, a quem a lenda 
elevou, às raias dos deuses, é o primeiro a dar-lhes exemplo: — o fratricídio 
outorga-lhe o poder absoluto. A lenda não parece escandalizar-se com 
semelhante crime, e o desculpa, tendo em conta o estado originário de 
selvageria e de arbitrariedade9 

 

 Na preciosa obra História de Roma - ab urbe condita libri, que nos legou 
Tito Lívio, o ilustre historiador narra em uma mescla de história e de mitologia, como 
Rômulo e Remo estabeleceram a urbe e como se deu a primeira organização política 
e jurídica na seguinte passagem: 

 

Depois de ter realizado as cerimônias religiosas de acordo com o rito, Rômulo 
reuniu em assembleia aquele povo que só poderia vir a ser uma nação por 
liames jurídicos, e lhe deu leis. Compreendendo que, para torná-las sagradas 
perante aqueles homens rudes, ele próprio deveria inspirar-lhes respeito 
pelas insígnias de sua autoridade, entre outros distintivos fez-se acompanhar 
por doze lictores.10 

  

Portanto, percebemos que inicialmente a lei e a religião se mesclavam, e assim 
se fundiram na narrativa histórica. As crenças acabaram por moldar a norma e se 
incorporaram aos códigos da época. Segundo Fustel de Coulanges, renomado 
historiador francês, não é possível separar inteiramente o mito da norma nos códigos 
romanos, já que os mesmos estabeleciam o rigor de ritos religiosos: 

 

O que nos restou das mais antigas leis de Roma, denominadas leis reais, se 
aplica também com frequência tanto ao culto quanto às relações da vida civil. 
Uma delas proibia à mulher culpada a aproximação dos altares, outra proibia 
que fossem servidos certos alimentos nas refeições sagradas, uma terceira 
indicava qual a cerimônia que o general vitorioso devia realizar ao entrar na 
urbe.11  

  

Tampouco é possível encontrar na complexa e longa história de Roma a 
perfeita aplicação do Direito. Não há um consenso em relação a alguns ritos, às 
modalidades de casamento, herança, ao direito à propriedade. Diante da vastidão e 
pluralidade de tal império, e das limitações tecnológicas para a garantia do 

 
9 JHERING, Rufolf Von. O espirito do direito romano: nas diversas fases do seu 

desenvolvimento (tradução de Rafael Benaion; prefácio de Clovis Bevilaqua).  Imprenta: Rio de 
Janeiro, Calvino, 1934, p. 7. 

10 JHERING, Rufolf Von. O espirito do direito romano: nas diversas fases do seu 
desenvolvimento (tradução de Rafael Benaion; prefácio de Clovis Bevilaqua).  Imprenta: Rio de 
Janeiro, Calvino, 1934, p. 30. 

11   COULANGES, Fustel de. A cidade antiga: estudo sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia 
e de Roma. 2. ed. rev. da tradução. São Paulo: RT, 2011, p. 189. 
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cumprimento daquilo estabelecido na capital, muito se perdia e se mesclava com os 
hábitos dos povos conquistados. Na brilhante obra História da Vida Privada - do 
Império Romano ao ano mil, Paul Veyne lança luz à complexidade da aplicação do 
direito romano: 

 

O direito é uma estratégia, mas também uma das matérias da velha cultura 
romana; recorrer à via judiciária e seguir o direito civil em seus meandros mais 
doutos constitui uma conduta refinada. Um exemplo. Em teoria uma romana 
não pode comparecer perante a justiça sem um representante masculino 
(porém essa obrigação caiu em desuso); uma habitante não-romana do 
Império — grega ou egípcia — pode ainda menos. E no entanto verificamos 
nos papiros que frequentemente ela comparece perante a justiça sem um 
representante masculino. Então, qual é a regra? É forçoso reconhecer que 
não existe regra. Verificamos também que algumas romanas inutilmente 
tomam um representante que poderiam muito bem dispensar: se não existe 
regra, há elegâncias judiciárias, até pedantismos12 

 

Devemos encarar o império romano como um mosaico, uma miscelânea de 
culturas, crenças e ritos, que, de modo arcaico, nos legou o espírito do Direito, até 
hoje sendo revisto e aprimorado pelas culturas ocidentais. Mesmo sendo difícil 
estabelecer com clareza os ritos aplicados, e encontrar certas fontes históricas 
confiáveis para corroborá-los, indubitavelmente os princípios, o âmago do direito 
romano sobreviveu, sendo capaz de seguir inspirando juristas por séculos, e até hoje 
o faz. Vale fazer menção a André Maluf de Araújo, que afirma que “o estudo do direito 
romano faz com que se perceba a evolução histórica de nosso ordenamento jurídico, 
encontrando-se, no processo civil romano, a origem de uma série de institutos 
processuais vigentes. ”13, e a Abelardo Lobo:  
 

“Se passarmos em revista os 1.807 artigos do nosso Código Civil, 
verificaremos que mais de quatro quintos deles, ou seja, 1. 445, são produtos 
de cultura romana, ou diretamente apreendidos nas fontes da organização 
justinianéia, ou indiretamente das legislações que aí foram nutrir-se 
largamente, como aconteceu a Portugal, à Alemanha, à França e à Itália, que 
fizeram do Direito Romano o manancial mais largo e profundo para mitigar 
sua sede de saber”14 

 

3 PROCESSO QUE ANTECEDEU A CRIAÇÃO DA FÓRMULA  

 
Na sua origem, reinava em Roma uma ideia de justiça privada, onde a família, 

o grupo ao qual o cidadão pertencia deveria garantir a aplicação na sanção por eles 
também definida, completamente influenciada pela religião, pelo papel político e pela 
classe. Na história de Roma “não há [...] separação entre o que seria religioso, de um 
lado, e o que seria de ordem simplesmente política, de outro: tudo o que é religioso 

 
12 VEYNE, Paul. O Império Romano. In: VEYNE, Paul (org.). História da vida privada: do Império 

Romano ao ano mil (v.1). Trad. Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 154. 
13 ARAÚJO, André Luiz Maluf de. As fases históricas do direito processual romano. In: História do 
Processo. Editora Thoth, 2018, p. 87. 
14   LOBO, Abelardo Saraiva da Cunha. Curso de Direito Romano. Rio de Janeiro, Tipograffia de Alvaro 

Pinto, 1931, vol. I, p. 51. 
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tem significado ou implicações políticas, e tudo que o é político (e, poder-se-ia 
acrescentar, social) tem uma tradução no plano religioso.”15   

Evidentemente, tal estrutura social exerceu grande influência no 
desenvolvimento e aplicação do direito naquele período (da fundação de Roma até 
época Republicana, em 27 a.C.). Segundo Handel Martins Dias “eram inclusive os 
pontífices quem ditavam, com o auxílio do Rei, o comportamento dos cidadãos e o 
solene ritual, eivado de simbolismo, que deveria ser observado pelas partes”16.  

Nesse espaço temporal, o processo romano baseava-se na legis actiones, ou 
seja, ações de lei, assim denominadas por estarem as ações, ou as situações jurídicas 
que se pretendia por meio delas tutelar, expressamente previstas em leis. A legis 
actiones contava com cinco tipos de ações, ou ritos, a serem aplicados: a 
sacramentum, a iudicis postulatio, a condictio, a manus iniectio e a pignoris capio,  

A atuação do pretor era bastante limitada, para além da restrição imposta pelo 
rígido formalismo próprio do sistema das ações da lei. São diversos os exemplos do 
excesso de formalismo das leis, mas dentre tantos, podemos citar a anotação de Gaio, 
célebre jurista romano, na obra Institutas17, onde traz a seguinte passagem: 

 
11. Actiones, quas in usu ueteres habuerunt, legis actiones appellabantur uel 
ideo, quod legibus proditae erant, quippe tunc edicta praetoris, quibus 
conplures actiones introductae sunt, nondum in usu habebantur, uel ideo, quia 
ipsarum legum uerbis accommodatae erant et ideo immutabiles proinde atque 
leges obseruabantur. unde eum, qui de uitibus succisis ita egisset, ut in 
actione uites nominaret, responsum est rem perdidisse, quia debuisset 
arbores nominare, eo quod lex XII tabularum, ex qua de uitibus succisis actio 
conpeteret, generaliter de arboribus succisis loqueretur.18 

 

 Essa passagem revela como uma simples troca de verbetes comprometeria 
completamente a demanda. Em uma tradução aproximada, verificamos como ele já 
trata das ações de lei como um sistema ultrapassado (Gaio já vivia na época da 
aplicação das fórmulas), na seguinte frase: “as ações que os antigos praticavam 
chamavam-se ações da lei, ou porque tinham sido estabelecidas sob as leis”. E 
demonstra como tal sistema era desnecessariamente rigoroso através de um exemplo 
onde o demandante reclama o corte de vinhas; se o autor de tal ação fizesse uso do 
termo “vinhas” (uites), este perderia a lide, já que a lei não tratava de “vinhas”, mas 
sim de “árvores” (arbores).  

Apesar de lançarmos por muitas vezes um olhar anacrônico a certos períodos 
da história, e julgá-los de acordo com nossas percepções modernas, parece clara a 
limitação do sistema das ações de leis perante a complexidade da civilização que 
tanto inventou e nos legou, inclusive o Direito, como Paul Veyne destaca:  

 
15  GRANDAZZI, Alexandre. As origens de Roma. São Paulo: ed. Unesp, 2010, p. 136.  
16  DIAS, H. M. O processo formulário. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

[S. l.], v. 108, p. 169-195, 2013. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67982. Acesso em: 22 maio. 2022. 

17 Gaio escreveu (em torno de 161 d.C.) comentários à legislação em quatro tomos, denominados 
Institutas. O primeiro livro tratava das pessoas e seus diferentes status perante a lei, o segundo 
abordava as coisas e os modos pelos quais os direitos sobre elas podem ser adquiridos, o terceiro 
era sobre a sucessão e obrigações e, finalmente, o quarto volume trata sobre as ações, seus ritos, 
formas, termos requeridos e ilustra muito bem todo o rigor da legis actiones. O Institutas foi usado 
para o estudo do direito até a reforma de Justiniano, no século VI e hoje nos lega uma visão 
detalhada sobre o desenvolvimento e aplicação do direito romano. 

18 GAI INSTITVTIONVM COMMENTARIVS QUARTUS. In: The Latin Library. Disponível em: 
http://www.thelatinlibrary.com/gaius4.html#30. Acesso em: 04 de abril de 2022. 
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Os romanos passam por inventores do direito; é verdade que escreveram 
muitos livros de direito notáveis e achavam glorioso e aprazível conhecer e 
praticar os enigmas e os meandros do direito civil; era uma cultura, um 
esporte e um tema de orgulho nacional.19  

 

Portanto, foi graças à perspicácia romana que surge uma nova concepção de 
direito, que seria criado a partir do fato, e não de uma abstração.  

 
4 ORIGEM DO PROCESSO FORMULÁRIO 

 
Os pretores eram os membros da magistratura romana responsáveis pela 

administração da jurisdição. Segundo o Dizionario di Storia, pretor é  
 

nome dato in origine, in Roma antica, ai supremi magistrati della repubblica, 
come tali comandanti della legione, che furono chiamati poi consoli. Secondo 
la tradizione, solo nel 367 a.C. fu creato un p. per esercitare la giurisdizione 
in Roma (praetor urbanus). Accanto al p. urbano ne fu creato, nel 243 a.C., 
un altro, cui spettava la giurisdizione fra cittadini e peregrini di diverse 
nazionalità, col nome di praetor peregrinus. Successivamente i p. furono 
portati a quattro, poi a sei, infine a otto con la riforma sillana. La funzione più 
importante del p. era data dall’esercizio della giurisdizione.20 

 
Portanto, havia uma diferença entre pretores quando a jurisdição era exercida 

entre os cidadãos romanos (praetor urbanus - inter cives Romanos) e entre estes e os 
estrangeiros (praetor peregrinus - inter cives et peregrinus). Entretanto, após o século 
marcado pelas Guerras Púnicas (264 a.C. e 146 a.C) e a consequente expansão do 
Império, viu-se uma maior demanda pela intervenção do pretor peregrino. Acredita-
se, inclusive, que o desenvolvimento de tal modalidade processual se deu justamente 
dentro dos territórios conquistados, que se viram juridicamente desamparados pela 
legis actiones, permitida somente a cidadãos romanos natos. Handel Martins Dias 
explica que  

 

além de ser mais célere este processo per formulas, os pretores passaram a 
discricionariamente a admitir ações em hipóteses que não-previstas no direito 
quiritário, i. é, em situações em que os próprios cidadãos romanos não 
podiam demandar em razão das limitações das ações da lei. Assim, pouco a 
pouco, o processo formulário foi tomando o espaço das ações da lei, mesmo 
nas causas entre quirites, até ser instituído como o rito ordinário para fazer 

 
19 VEYNE, Paul. O Império Romano. In: VEYNE, Paul (org.). História da vida privada: do Império 

Romano ao ano mil (v.1). Trad. Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 138. 
20  PRETORE. In: Dizionario Treccani. Disponível em: 

https://www.treccani.it/enciclopedia/pretore_%28Dizionario-di-
Storia%29/#:~:text=pretore%20Nome%20dato%20in%20origine,in%20Roma%20(praetor%20urba
nus). Acesso em: 17 jun. 2022.  

     Nome dado originalmente, na Roma antiga, aos magistrados supremos da república, como tais 
comandantes da legião, que mais tarde foram chamados de cônsules. Segundo a tradição, apenas 
em 367 a.C. foi criado um pretor para exercer jurisdição em Roma (praetor urbanus). Junto ao pretor 
urbano foi criado, em 243 a.C., outro, que tinha jurisdição entre cidadãos e peregrinos de diferentes 
nacionalidades, com o nome de pretor peregrinus. Posteriormente, os pretores foram aumentados 
para quatro, depois para seis e, finalmente, para oito com a reforma de Silla. A função mais 
importante do pretor foi dada pelo exercício da jurisdição. 
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valer todas as classes de pretensões por Otaviano Augusto, por meio da 
citada Lei Julia21. 

 

Portanto, foi o tal período histórico das expansões romanas que demandou a 
quebra da rigidez do sistema da legis actiones, que não mais abarcava a realidade da 
população do império. Cristiane Koehler Zanella ilustra bem essa deficiência do 
sistema através do seguinte exemplo:  

 
Caio, encarregado por um amigo seu de pegar um vaso de prata em um 
determinado negócio, deixa-o, por alguns instantes, com Ticio porque precisa 
fazer algumas outras coisas na cidade e o vaso era pesado. Quando Caio 
retorna para levar o vaso Ticio não o restitui. Pelo sistema de ações da lei 
não existia uma ação adequada para Caio exercer contra Ticio (já que a ação 
de reinvindicatio era somente uma ação do proprietário contra quem detinha 
a coisa ilegitimamente)22. 

 
 Visando suprir essa deficiência, os pretores desenvolveram uma 

maneira de aplicar provimentos distintos para lides que não possuíam uma ação 
específica. Com o tempo, percebeu-se que muitas dessas ações eram semelhantes e 
que seria possível aplicar uma mesma fórmula para sanar todos os casos de parecida 
configuração. Assim surge a Lex Aebutia, por volta do século II a.C., documento que 
permitia maior discricionariedade ao pretor para resolver, através das fórmulas, sobre 
as omissões e minúcias que as leis não podiam prever. 

Segundo Marilia Salerno e Adiloar Franco Zemuner “a obrigatoriedade da 
utilização do processo formulário, menos formalista, mais rápido e com participação 
de forma mais intensa do magistrado, facilitou a construção do Direito Civil e essa 
época constituiu o período áureo do Direito Romano”23. 

 Se compararmos a predecessora legis actiones à Lex Aebutia (de 
formulis), percebemos que, além de mais limitada, também era mais complexa, pois 
sua aplicação consistia em dois estágios distintos: um perante o magistrado, com o 
uso de determinadas palavras para invocar o ato, e em um segundo momento perante 
o juiz que efetivamente decidiria a lide24. Com a fórmula, os juízes já recebiam a 
solução pela mão dos pretores, dando-os a autoridade para condenar ou inocentar o 
réu25. Ademais, no segundo, o réu poderia apresentar circunstâncias em seu favor e 
ambas as partes poderiam apresentar seu caso de modo informal, sem o protocolo da 
legis actiones26.  

 
21 DIAS, H. M. O processo formulário. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, [S. 

l.], v. 108, p. 169-195, 2013. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67982. 
Acesso em: 22 maio. 2022. 

22  ZANELLA, Cristine Koehler. O processo formulário e a estrutura da fórmula no processo civil romano. 
Revista do Centro de Ciências Sociais e Humanas. 2004. 

23 SALERNO, Marilia; ZEMUNER, Adiloar Franco. A importância do Direito Romano na formação do 
jurista brasileiro. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 27, n.2, jul./dez. 2006. 

24 “Le legis actiones erano 5: sacramento; per iudicis arbitrive postulationem; per condictionem; per 
manus iniectionem; per pignoris capionem. Il magistrato si limita a indicare alle parti il giudice.” 

25 “Una lex Aebutia del 2° sec. a.C. introdusse, o per lo meno legittimò, un nuovo modus procedendi, 
che prese il nome di procedimento formulare, e che era caratterizzato dal fatto che, al momento della 
litis contestatio, il magistrato consegnava al giudice un’istruzione scritta nella quale erano esposti i 
fatti (demonstratio), il diritto accampato dall’attore (intentio) e l’ordine alternativo di condannare o di 
assolvere a seconda che i fatti fossero veri o no (condemnatio).” 

26 Tarwacka, Anna. Lex Aebutia. Oxford Classical Dictionary. 2019. Disponível em: 
https://oxfordre.com/classics/view/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-
9780199381135-e-8264. Acesso em: 5 abr. 2022. 
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Também segundo Anna Tarwacka, especialista em direito romano, a lei Ebucia 
cumulou na extinção da legis actiones pela sua incapacidade de adaptação. 

 

Caio (Gai. Inst. 4.30) escreveu que a legis actiones gradualmente caiu em 
desuso, porque os antepassados haviam criado essa lei de uma maneira que 
exigia um nível tão alto de exatidão que até mesmo o menor erro formal que 
uma parte cometeu durante o processo resultou em sua perda do caso. É por 
isso que a lex Aebutia e as duas leis julianas sobre jurisdição aboliram a legis 
actiones, para que as partes pudessem conduzir uma disputa legal por meio 
de verba concepta, ou seja, pelas fórmulas (tradução nossa).27  

 

5 O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA FÓRMULA E O ÉDITO 

 

O processo de criação das fórmulas se dava ao passo em que as diversas 
situações fáticas se revelavam perante os pretores e, com o inevitável surgimento de 
casos repetidos ou muito semelhantes, os pretores optaram por organizar as fórmulas 
em éditos, servindo como um guia para decisões futuras. Segundo Alfredo Di Pietro e 
Ángel Enrique Lapieza Elli, o édito pode ser considerado como um programa que 
prevê como se desenvolverá a jurisdição do pretor  

 
 

(...) é o compromisso — sempre controlado por uma opinião pública vigilante 
e, desde 67 a.C., sancionada pela lex Cornelia — de, segundo as hipóteses 
contempladas, dar ações, permitir a inclusão de exceções, dispor de seus 
recursos extra-processuais, etc. O edital é, fundamentalmente, um catálogo 
de fórmulas em que se pode selecionar aquela que corresponderá — se o 
pretor concordar — como base do iudicium que será solicitado para resolver 
uma controvérsia (tradução nossa).28  

 

Ainda, segundo os mesmos autores,   
 

El proceso formulario gira alrededor de un repertorio de acciones típicas 
mediante el cual el pensamiento jurídico romano estructura el sistema de lo 
que para nosotros son los derechos subjetivos29. 

 
27 Gaius (Gai. Inst. 4.30) wrote that the legis actiones gradually fell into disuse, because the forefathers 

had created this law in a way that called for such a high level of exactness that even the slightest 
formal mistake a party made during the proceedings resulted in his losing the case. That is why the 
lex Aebutia and the two Julian laws on jurisdiction abolished the legis actiones, so that the parties 
could conduct a legal dispute by means of verba concepta, that is by the formulae. (TARWACKA, 
Anna. Lex Aebutia. Oxford Classical Dictionary. 2019. Disponível em: 
https://oxfordre.com/classics/view/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-
9780199381135-e-8264. Acesso em: 5 abr. 2022). 

28 (...) es el compromiso —controlado siempre por una vigilante opinión pública y, desde el 67 a.C, 
sancionado por la lex Cornelia— de, según las hipótesis contempladas, dar acciones, permitir 
inserción de excepciones, disponer de sus recursos extraprocesales, etcétera. El edicto es, en lo 
fundamental, un catálogo de fórmulas en el que se puede seleccionar la que corresponderá —si el 
pretor estuviera de acuerdo— como base del iudicium que se le habrá solicitado para dirimir una 
controvérsia (DI PIETRO, Alfredo; LAPIEZA ELLI, Ángel Enrique. Manual de derecho romano. 4. ed. 
Buenos Aires: Depalma, 1995, p. 120). 

29  DI PIETRO, Alfredo; LAPIEZA ELLI, Ángel Enrique. Manual de derecho romano. 4. ed. Buenos Aires: 
Depalma, 1995, p. 120 
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Existem registros também que nos mostram como, após organizadas, as 
fórmulas eram redigidas em termos abstratos, substituindo os nomes dos casos 
originais para Aulus Agerius e Numerius Negidius, significando, respectivamente, o 
autor (is que agit, Agerius), e o réu (is que negat, Negidius)30.  

 As fórmulas, portanto, eram formas de pensar possíveis decisões aos 
problemas apresentados a partir dos litígios trazidos ao juízo, bem como ocorre hoje 
com o que chamamos de “jurisprudência”, que pode ser definida como “o conjunto de 
pronunciamentos, por parte do mesmo Poder Judiciário, num determinado sentido, a 
respeito de certo objeto, de modo constante, reiterado e pacífico”31 

 Alfredo Di Pietro e Ángel Enrique Lapieza Elli destacam que, ao contrário 
do que pode-se pensar, as fórmulas não partiam da mera arbitrariedade do pretor, 
mas sim representavam um compromisso do pretor com a sociedade e com a melhor 
e mais eficiente resolução de conflitos. Segundo o autor, 

  

Puede parecer que esa discrecionalidad originaba una falta de seguridad 
jurídica, pero el pretor no hacía otra cosa que ir paulatinamente 
institucionalizando nuevas soluciones y valoraciones expresadas por los 
juristas. Y esa institucionalización' se hacía pública — como un compromiso 
ante la comunidad— en el edicto *, que resulta así, como se advierte en el 
transcripto fragmento * de Gayo, una de las partes constitutivas — nosotros 
hablaríamos de fuentes— del Derecho Romano. 32 

 
 Inclusive, alguns autores justamente afirmam que na verdade as 

fórmulas trouxeram maior segurança jurídica no sentido de que elas diminuíam a 
possibilidade de dois casos judiciais parecidos terem decisões distintas, permitindo 
certa previsibilidade às partes envolvidas na ação e deram estabilidade e segurança 
nas decisões. Nesse mesmo sentido, pode-se destacar Villey 
 

O Direito Romano é o fruto de um trabalho sério. Os pretores e jurisconsultos 
que o elaboraram pacientemente não pretenderam jamais refazer a 
sociedade sobre bases novas, o que estaria bem acima das forças do espírito 
humano. Mas lentamente, partirão de dados positivos, guiados somente pela 
paixão da eqüidade e da utilidade social criaram um direito verdadeiramente 
adaptado à natureza do homem33. 

 

a) A aplicação da fórmula 

 
A fórmula, além de padronizar decisões, trouxe também maior simplicidade ao 

processo, já que o procedimento se tornou único para todas as ações.  

 
30 ZANELLA, Cristine Koehler. O processo formulário e a estrutura da fórmula no processo civil romano. 

Revista do Centro de Ciências Sociais e Humanas. 2004, p. 5 -6. 
31 FRANÇA, Rubens L. O Direito, a lei e a jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974. p. 

146. 
32  Pode parecer que essa discricionariedade originou uma falta de segurança jurídica, mas o pretor não 

fez nada além de institucionalizar gradativamente novas soluções e avaliações expressas pelos 
juristas. E essa institucionalização' foi tornada pública — como compromisso com a comunidade — 
no edital, que é assim, como se observa no fragmento de Caio transcrito, uma das partes 
constituintes —falávamos de fontes — do Direito Romano (Ibid., 1995, p. 48). 

33  VILLEY, Michel. Le Droit Romain (Que Sais-Je?). París, Presses Universitaires du France, 1957. 



13 
 

 A fase inicial, chamada de in iure, realizada perante o pretor, consiste na 
formulação da demanda34 pela parte autora e, mediante a acusação formulada, 
espera-se ou a confissão de culpa do réu, ou então sua defesa.  

 Cristine Koehler Zanella elabora sobre essa fase do processo 
apresentando detalhadamente os dois possíveis caminhos que o mesmo tomaria, de 
acordo com a contestação do acusado. Segundo a autora, caso o réu admita que a 
pretensão do autor é realmente fundamentada, tal assunção é aceita como confessio 
in iure, isto é, uma confissão judicial equivalente à condenação. Ser condenado 
implica na imediata aplicação da sanção, se esta for de caráter pecuniário.  

A segunda possibilidade apresentada ao réu é a defesa. Caso o réu opte por 
essa via, ele poderia fazê-la em sentido amplo ou técnico. No sentido amplo (lato 
sensu), ele nega integralmente a pretensão do autor e, nessa alternativa, a pretensão 
do autor soçobra se inviável a produção da prova da alegação inicial, portanto o pretor 
sequer necessita incluir a defesa do réu à fórmula. Entretanto, optando pela via da 
defesa stricto sensu, o réu não nega plenamente a pretensão do réu, mas contesta os 
fatos levariam à sua condenação. Nesse caso, o pretor deve incluir na fórmula uma 
cláusula com a sua defesa.  

Como resultado da ação, o pretor pode declarar denegatio actiones, ou seja, 
não conceder a fórmula pretendida, ou então optar por outorgá-la, passando à 
nomeação de um juiz popular, de escolha livre das partes. O juiz popular somente 
poderia julgar de acordo com o que estava delimitado na fórmula.  

Foi durante esse período de instauração do processo formulário que surgiram 
expressões que ainda ecoam no nosso Direito Civil moderno, como actiones ficticiae, 
actio Publiciana, actiones in factum, iudicia bonae fidei, interdicta, restitutiones in 
integrum. 
 

b) A relação jurídica do processo formular e sua classificação 

 
A relação jurídica processual formular deve ser vista de forma triangular, sendo 

composta pelas figuras do autor (is que agit, Agerius) e do réu (is que negat, Negidius) 
na base e pelo Pretor no vértice. 

 

  

Fonte: NETO, Francisco da Silva Caseiro. Conteúdo do processo formular romano, com suas 
condições da ação e pressupostos. RePro vol. 245. 2015 Disponível em: 

 
34  ZANELLA, Cristine Koehler. O processo formulário e a estrutura da fórmula no processo civil romano. 

Revista do Centro de Ciências Sociais e Humanas, 2004, p. 6 
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http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_
produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.245.21.PDF. Acesso em: 15 mai. 2022. 

 
Os éditos devem ser classificados de acordo com o magistrado que os emitiu e 

a competência que manifestaram, pelo que podemos encontrar: editais pretorianos, 
éditos imperiais, éditos censórios e outros.  

Éditos pretorianos e éditos imperiais eram os mais importantes, pois os 
primeiros eram os emitidos pelo pretor e constituíam o verdadeiro direito aplicável a 
novos casos, e os éditos emitidos pelo príncipe, que constituíam lei pela autoridade 
do governante. 

 
 

 

Fonte: ANAVITARTE, E. J. Os Éditos no Direito Romano. AcademiaLab. 2021 Disponível em: 
https://academia-lab.com/2017/07/13/os-editos-no-direito-romano/. Acesso em: 18 mai. 2022. 

 

6 O NOVO PAPEL DO PRETOR NO PROCESSO FORMULAR 

 
Na estrutura de processo que antecedeu a fórmula, o pretor era basicamente a 

boca da lei, ele apenas a ditava para as partes. Agora, nesse novo momento, o pretor 
ocupa o papel mais importante da jurisdição: criar a norma.  

Nessa nova fase, todo o pretor, ao assumir tal posto de autoridade, publicava 
o seu édito, documento que ditava a sua atuação no ano corrente, a sua atividade 
normativa. 

Segundo Arthur Virmond de Lacerda Neto, a partir da  
 

promulgação da lei Aebutia de formulis, Ebúcia das fórmulas (cerca de 130 
a.C.) por diante, o pretor passou a inovar o direito, pelo uso da sua jurisdictio, 
poder de administrar a justiça de maneira normal, mediante a atribuição da 
faculdade de litigar: em situações não previstas pelo ius civile, ele passa a 
conceder a possibilidade de se propor ação judicial, a actio praetoria, ou seja, 
dota o interessado do meio de obter o seu intuito. Como na antigüidade 
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romana a existência do direito correspondia à da ação que lhe viabilizava a 
aplicação, ao instituir novas ações, os pretores criaram novos direitos.35 

  
É importante destacar que, apesar de igualmente importantes, existiam 

diferenças relevantes entre os éditos e as leis de fato. Por exemplo, os éditos 
possuíam vigência de um ano apenas, enquanto não havia tal previsão para as leis. 
Outra questão notável é a abrangência entre ambos. A lei era aplicada a toda território 
ocupado do Império, já o édito se restringia à limitação geográfica da atuação daquele 
pretor. A pertinência dessa limitação local verifica-se na própria criação do 
instrumento: se a fórmula surge dentro dos territórios ocupados devido às vicissitudes 
lá vivenciadas, não previstas pelo legislador baseado na capital, absolutamente 
distante das remotas terras conquistadas, nada mais propício do que restringir a 
atuação da fórmula ao meio em que a mesma possuía pertinência. 

Handel Martins Dias evoca uma possível influência da ética aristotélica nessa 
nova assunção do pretor, que passavam a considerar a epieikeia (aequitas, “o justo 
ideal”) na criação das novas normas nos seus éditos. O autor interpreta que,  

 
segundo Aristóteles, como a lei é incapaz de prever todas as possibilidades, 
deveria o juiz suprir as suas omissões e corrigir suas eventuais injustiças 
considerando as peculiaridades do caso concreto. Em suma, como 
instrumento a aplicação da aequitas (justo ideal), o juiz deveria se valer da 
equidade (epieikeia) para adaptar ao caso concreto a gene-ralidade da lei ou 
suprir suas lacunas.36 

 
Na obra Ética a Nicômaco, livro 5,10, Aristóteles traz a definição de epieikeia: 

“e é essa a natureza do equitativo: uma correção da lei quando ela é deficiente em 
razão da sua universalidade37”. 

 
a) Limitações ao poder criador do pretor  

 
 Os pretores, bem como os cônsules, tinham o direito de emitir 

comunicados ao povo. No caso dos pretores, os mesmos organizavam ao começo do 
exercício do cargo os seus éditos, com as normas que seguiriam naquele ano. Édito 
vem da palavra latina ēdīco, definida pelo Dizionario Latino como 
 

1 (di magistrati o autorità, in senso ufficiale) proclamare, annunciare, 
notificare, stabilire, indire 
2 emanare un editto, promulgare un decreto 
3 dichiarare pubblicamente38 

 
35 NETO, Arthur Virmonde de Lacerda. Direito Romano. 2012. Disponível em: 

https://direitoromanolacerda.wordpress.com/2012/10/17/os-editos-em-roma-tracos-e-julgamento/. 
Acesso em 24 mai. 2022.  

36  DIAS, H. M. O processo formulário. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 
[S. l.], v. 108, p. 169-195, 2013. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67982. Acesso em: 22 maio. 2022. 

37  ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução portuguesa de L. Vallandro e G. Bornheim. Victor 
Civita, 1984. p. 136-137. 

38   1. (De magistrados ou autoridades, no sentido oficial) proclamar, anunciar, notificar, estabelecer, 
chamar 

      2. Emitir um edital, promulgar um decreto 
      3. Declarar publicamente  
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Portanto, o édito era uma declaração pública, que, de acordo com Arthur 

Virmond de Lacerda Neto, vinha fixado ao fórum, de modo a torná-lo público e 
acessível a todo e qualquer cidadão que fosse capaz de lê-lo. 

 Apesar de dominarem tamanho poder legislativo, mesmo que de 
abrangência geográfica restrita, os pretores possuíam algumas limitações para que 
não extrapolassem o poder do próprio cônsul. Dentre os instrumentos usados para 
tanto, podemos destacar o ius intercessionis, ou intercessio, que era a faculdade tanto 
do cônsul, quando dos tribunos39 de interpor um veto às ações de um magistrado e 
do Senado. O tribuno também estava imbuído do direito de intervir através da 
tribunicia potestas40, que era a oposição a uma ordem dos cônsules, decisões do 
senado, eleições, regras dos éditos que, apesar de não revogadas, tornavam-se 
inaplicáveis.  

 E, finalmente, a provocatio ad populum41, convocação popular para que 
as pessoas decidam pelo indivíduo, como recurso contra decisão das autoridades, 
incluindo aqui os cônsules e os pretores. Nas palavras de Gaio (Institutiones, 1.2.3), 
“A lei é o que o povo ordena e estabelece42”.   
 

7 DA FÓRMULA À JURISPRUDÊNCIA  

 
 O termo “jurisprudência”, por óbvio, tem sua origem na língua latina. A 

iuris prudentia era uma das atribuições dos jurisconsultos da Roma antiga, que 
interpretavam as normas do Direito e criavam suas fórmulas, ou seja, suas soluções 
para os casos concretos diante deles postos.  

 Foi Ulpiano que formulou no Digesto (Ulp. 1 reg.. D.l, 1,10, 2) a definição 
de jurisprudência, como referenciado pelo professor Ignacio Maria Poveda Velasco, 
em seu texto “Direito, Jurisprudência e Justiça no pensamento clássico” (Grego-
Romano): “Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque 

 
     (ĒDĪCO. In: Dizionario Latino. Disponível em: https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-

italiano.php?lemma=EDICO100 . Acesso em: 18 jun. 2022.) 
39  Tribuno era um encarregado de defender os direitos e interesses da população junto ao Senado. Os 

dois mais importantes foram o tribuno da plebe e o tribuno militar. Os tribunos da plebe, ou tribunos 
do povo, eram representantes dos plebeus, eleitos pelo Conselho da Plebe para um mandato de 
um ano. 

40     Tribunicia potestas (tribunician power) refers to the rights granted to Rome’s tribuni plebis—including 
sacrosanctity, that is, personal inviolability while in office—and (later) to the claim by Roman 
emperors to the plebeian tribunes’ privileges, a status which they employed to reckon their own years 
of rule and also publicly designate a successor. In official titulature the emperors commonly list it 
second among their distinctions (with number of continuous years held, thus functioning akin to a 
regnal year), after the office of pontifex maximus and before the number of imperatorial acclamations 
and consulships (see imperator, consul). 

41 “Provocatio Ad Populum era un establecimiento legal emanado del derecho consuetudinario en la 
antigua Roma que se manifestó inicialmente en la República. “La Provocación al Pueblo” según su 
etimología, consistía en una Apelación que se le solicitaba al pueblo romano frente a las decisiones, 
sentencias y mandatos de los magistrados de Roma, que permitía que un condenado con Pena 
Capital (Pena de Muerte) se salvará por la revocación de la misma. La figura del Provocatio Ad 
Populum estaba condicionada a una serie de elementos que no están claros en la historia del 
Derecho Romano.” 

42 “Lex est, quod populus iubet atque constituit”. GAI INSTITVTIONVM COMMENTARIVS PRIMVS. In: 
The Latin Library. Disponível em: https://www.thelatinlibrary.com/gaius1.html. Acesso em 29 mai. 
2022. 
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iniusti scientia - a jurisprudência é o conhecimento das coisas divinas e humanas, a 
ciência do justo e do injusto”43.  

 Podemos identificar a presença da jurisprudência em demais sociedades 
proeminentes da Antiguidade Clássica (entre séc. VIII e VII a.C. ao séc. V d.C.44), de 
onde o direito nascia através dos fatos e da experiência.  

 
A palavra jurisprudência – (juris) prudentia, uma das expressões usadas 
pelos romanos, ao lado de disciplina, scientia, ars, notitia, para designar o 
saber jurídico – liga-se, nesse sentido, ao que a filosofia grega chamava de 
fronesis (discernimento). Tal palavra era entendida, entre os gregos, como 
uma virtude. Fronesis, uma espécie de sabedoria e capacidade de julgar, na 
verdade consistia numa virtude desenvolvida pelo homem prudente, capaz, 
então, de sopesar soluções, apreciar situações e tomar decisões.45  

 
Porém, apesar da jurisprudência ter sua origem nas fórmulas romanas, o termo 

em si sofreu mutação semântica no transcorrer dos séculos, inclusive entre línguas 
de origem latina. Se compararmos o significado do vocábulo, perceberemos com 
clareza a diferença entre idiomas. No inglês, por exemplo, “jurisprudence” é definido 
como “the study of law and the principles on which law is based”46, ou seja, é o estudo 
da teoria do Direito, figurando inclusive como disciplina nos currículos dos cursos de 
Direito. O mesmo ocorre com o italiano moderno, onde “giurisprudenza” também 
possui como uma de suas definições “scienza e studio del diritto; facoltà universitaria 
in cui si insegnano materie giuridiche: iscriversi a g.47”. A própria faculdade de Direito 
é denominada de Facoltà di Giurisprudenza48. 

Entretanto, apesar dessa incompatibilidade nos vocábulos, a ideia de 
jurisprudência, ou seja, o conjunto das decisões sobre interpretações das leis feitas 
pelas cortes e tribunais, nascida no Império Romano, se espalhou por todo o ocidente, 
ostentando nomes diversos. Nos países anglofalantes, por exemplo, chamamos de 
case law49, definida como “law that is based on judicial decisions rather than law based 
on constitutions, statutes, or regulations”, ou seja, lei que se baseia em decisões 
judiciais, em vez de lei baseada em constituições, estatutos ou regulamentos. 

Como bem pontua, Matos Peixoto 
 

Os romanos criaram assim, para sempre, as categorias do pensamento 
jurídico adotados por todos os povos cultos, mesmo por aqueles como o 
inglês, o norte-americano e o japonês cujas legislações se formaram fora da 
influência romana. O direito romano é, pois, necessário para compreender a 
língua comum aos jurisconsultos de todos os países e por isso é ao mesmo 

 
43  VELASCO, Ignacio Maria Poveda. Direito, jurisprudência, e justiça no pensamento clássico (greco-

romano). Revista da Faculdade de Direito da USP, v. 101, 2006, p 22.  
44 CLASSICAL ANTIQUITY. In: Sensagent Dictionary. Disponível em: 

http://dictionary.sensagent.com/Classical%20antiquity/en-en/ Aceso em: 17 abr. 2022. 
45  FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 

5. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 57.  
46 JURISPRUDENCDE. In: Cambridge Dictionary. Disponível em: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/jurisprudence Acesso em: 10 jun. 2022.  
47 GIURISPRUDENZA. In: Corrieri Dizionari. Disponível em: 

https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/G/giurisprudenza.shtml Acesso em: 17 jun. 2022. 
48  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (Itália). Corsi Di Laurea. Tabella 1 - Raggruppamenti dei corsi di 

studio per Area disciplinare [20-?]. Disponível em: 
http://attiministeriali.miur.it/media/275438/tabella1.pdf . Acesso em 18 jun 2022. 

49 CASE LAW. In: Legal Information Institute. 2020. Disponível em: 
https://www.law.cornell.edu/wex/case_law. Acesso em: 17 jun. 2022. 
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tempo a melhor preparação para o estudo do direito comparado e do direito 
internacional privado”50 

 
O estudo do processo formulário nos faz refletir sobre a importância de adaptar 

o direito às vicissitudes sociais, trazendo para hoje a experiência de nossos 
ascendentes. O legado que os romanos deixaram ao ocidente nunca se apagará. Nas 
palavras de Coulanges,  

 
Felizmente, jamais o passado morre completamente para o homem. O 
homem pode bem esquecê-lo, mas ele o guarda sempre consigo, porque o 
seu estado, tal como se apresenta em cada época, é produto e resumo de 
todas as épocas anteriores. Se o homem descer ao fundo de sua alma, nela 
poderá encontrar e distinguir essas diferentes épocas, segundo o que cada 
uma delas nele deixou.51  

 

8 CONCLUSÃO 

 
É clara a importância do pensamento romano para o desenvolvimento do direito 

ocidental, que resulta de treze séculos de evolução do Direito Romano desde a 
fundação de Roma (VIII a.C.), e de cinco séculos (27 a.C. a 476 d.C.) de história do 
Império, que foi a maior experiência civilizatória da história ocidental. A virtude do 
Direito Romano foi justamente a sua capacidade de adaptação tanto no direito 
material quanto processual, diante às diversas realidades que se apresentavam na 
imensidão geográfica e cultural do seu território. Seria ingênuo crer que o legislador 
pudesse prever toda e qualquer situação social que demandasse a tutela do Estado, 
bem como hoje ainda não é possível fazê-lo. Essa percepção já vem da Roma antiga. 

Os romanos, primitivamente, tutelavam a si próprios ou diretamente, ou por 
intermédio de grupos aos quais faziam parte, portanto o embrião do direito romano 
era a justiça privada, por não ser distribuída pelo Estado. As fórmulas foram o primeiro 
passo expressivo para trazer o Estado às relações privadas. 

O processo formulário surgiu como uma alternativa à legis actiones, menos 
formal, menos excludente e mais funcional, de modo a abarcar situações que os 
procedimentos legais existentes não previam, como a participação do estrangeiro, do 
não cidadão romano, que antes encontrava-se à margem, sem tutela. 

Ademais, foi através das fórmulas que os pretores passaram a admitir ações 
em hipóteses não previstas pelo direito quiritário, que era o direito dos próprios 
cidadãos romanos. Esses, apesar de terem tutela prevista, encontravam-se 
engessados pelas ações de lei. Deste modo, paulatinamente, o processo formulário 
foi tomando o espaço das ações da lei, até ser instituído como o rito ordinário para 
fazer valer todas as classes de pretensões. 

A criação do processo formulário foi um marco histórico na ampliação do poder 
do Estado na solução de conflitos. O novo papel que o pretor assumiu traduziu uma 
mudança muito expressiva na compreensão do direito e no ato de criar o direito. Os 
ideais de justiça, trazidos pelos pretores nas suas normas inseridas nos éditos anuais, 
construíram gradativamente uma ciência do direito, além de evocar a ética e equidade 
gregas para a criação do mesmo. Além disso, foi justamente essa nova mentalidade 

 
50 MATOS PEIXOTO, José Carlos. Curso de Direito Romano. Partes Introdutória e Geral, Rio de 

Janeiro, Haddad Editor, 4.ª ed., 1960, p. 197. 
51   COULANGES, Fustel de. A cidade antiga: estudo sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia 

e de Roma. 2. ed. rev. da tradução. São Paulo: RT, 2011, p. 17. 
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em relação à criação do direito que nos legou o conceito de jurisprudência como modo 
de criar o direito a partir do caso prático, adaptando as normas às situações de fato, 
e não a partir da abstração. 
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