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1 DELICTUM VS. CRIMEN

Fundamental para o estudo do tema do processo penal ro-
mano é a distinção entre as espécies de ilícitos penais (reatus) 
existentes na experiência romana. Isso porque é traço marcan-
te desse direito penal primitivo, a par da importância de seu 
exacerbado componente religioso, também a distinção entre o 
público e o privado. 

Assim, estabelecia-se a oposição entre os delicta, corres-
pondentes aos delitos privados, e os crimina, correspondentes 
aos crimes públicos. Note-se que tal divisão estava fundada, 
principalmente, num critério de direito processual. Enquanto 
aos delicta se reservava a persecução pelo processo penal pri-
vado, fundado no ius civile, em que o Estado se apresentava 
como árbitro entre litigantes particulares (TUCCI, 1976, p. 21)1, 
com a imposição de penas privadas; aos crimina se perquiria 
por processo penal público, com base no ius publicum, em que 
o Estado se posicionava como titular do poder de punir, no 
interesse da coletividade (TUCCI, 1976, p. 21), com a imposição 
de penas públicas, sendo apenas esses últimos constitutivos de 
um verdadeiro, embora primitivo, direito penal.

Fixaremo-nos, pois, no presente trabalho, à evolução do 
processo penal de natureza pública, considerando também o 
desenvolvimento de seus respectivos procedimentos. 

Em linhas gerais, seguindo a lição de (TUCCI, 1976, p. 104-
105), podemos distinguir três períodos marcantes no processo 
penal romano, a saber: 1) o período comicial, 2) o período das 
quaestiones, e 3) o período da extraordinaria cognitio. 

Foram também três os sistemas procedimentais: a) a cog-
nitio, b) a anquisitio, e c) a accusatio. Passemos ao exame de 
cada um deles.

2 PERÍODO COMICIAL

O mais antigo sistema processual penal romano era o da 
cognitio (conhecimento espontâneo), fundada na inquisitio, e 
que se caracterizava por não haver a necessidade de partes e, 
principalmente, por absoluta ausência de formalidades legal-
mente estabelecidas, o que dificulta sobremaneira seu estudo 
mais detido.

Ainda assim, é possível afirmar que a matéria penal nessa 
época se resumia a mero conjunto de atos repressivos, nada 
além da manifestação da coercitio, o poder de coação que ema-
nava dos magistrados investidos de imperium2 e que incluía o 
poder de apenar. Mais do que isso, ao magistrado incumbia, a 
um só tempo, tanto a determinação dos fatos puníveis como 
a irrogação das respectivas sanções, o que bem demonstra a 
arbitrariedade existente na atuação dos magistrados.

A inquisitio, como bem indica seu nome, caracterizava um 
sistema de marcante viés inquisitivo, em que ao órgão inquiridor 
competiam poderes ilimitados para iniciar, abandonar, reabrir e 
concluir o procedimento, receber denúncias, tomar testemunhos 
antecipados, bem como para proferir a sentença e fazer executar 

a pena, como já se disse, sem partes e sem formalidades. 
Como é comum em procedimentos inquisitivos, o interro-

gatório do acusado constituía o ponto central do processo, uma 
vez que o réu não podia se negar a responder os questiona-
mentos e da mesma forma ilimitada procedia-se quanto ao es-
crutínio das testemunhas. Embora fosse possível, portanto, uma 
autodefesa do acusado, esta não constituía um direito, e só ti-
nha o lugar e a forma que o inquisidor entendesse conveniente.

Como forma de limitar o arbítrio dos detentores do impe-
rium, a lex Valeria de 300 a.C. instituiu em favor dos cidadãos 
romanos quando condenados a pena capital ou multa grave 
uma reclamação, com efeito suspensivo, ao povo reunido nos 
comícios, chamada provocatio ad populum.

Com a instituição da provocatio3, primeira e fundamental 
garantia do acusado, e tendo em mente que esta deveria estar 
obrigatoriamente fundamentada nas provas coligidas, consoli-
dou-se, na sequência da inquisitio, a existência de um procedi-
mento preparatório para o julgamento pelo povo: a anquisitio.

Na vigência do sistema da anquisitio ou processo comicial, 
é interessante notar que o magistrado, antes responsável por 
todo o procedimento até a decisão penal, passa a exercer ape-
nas o papel de acusador com a função exclusiva de apresentar 
aos comitia um ato com as características da pronúncia moder-
na, como prevista para o julgamento dos crimes contra a vida 
em nosso ordenamento. 

O verdadeiro órgão julgador passa a ser o populus, sendo 
certo que os comitia centuriata detinham a competência para 
conhecer, em razão da provocatio ad populum, as causas rela-
tivas aos crimina, em que o magistrado impunha ao acusado 
pena capital ou multa maxima.

3 PROCEDIMENTO DA ANQUISITIO

Como acentua Mommsen (1999, p. 115)4, o procedimento 
penal em que intervinham o magistrado e os comícios compu-
nha-se de cinco partes, a saber: 1º) a citação, com a assinalação 
de data para o comparecimento do acusado (diei dictio), 2º) a 
instrução sumária (anquisitio), 3º) a prolação da sentença pelo 
magistrado (iudicatio e multae irrogatio), 4º) a interposição da 
reclamação para a comunidade (provocatio), e 5º) a decisão 
final pelos comícios (iudicium populi).

1º A citação do acusado podia ser precedida, a critério do 
magistrado, de uma instrução sumária de natureza inquisitória 
(inquisitio). A in ius vocatio, como expressão do imperium, con-
sistia na comunicação oral do chamamento ao processo. Caso o 
citado não obedecesse à ordenação convocatória, o magistrado 
podia empregar os meios coercitivos para assegurar o compa-
recimento do acusado mediante o uso da força por seus appari-
tores (oficiais de justiça), podendo ainda determinar seu arresto 
pessoal ou exigir fiança (vadimonium).

2º A anquisitio, ou instrução sumária, processava-se na pre-
sença do povo, já reunido em comício (contio), ainda que não 
oficialmente, em até três dias diferentes. O magistrado expunha 
a notificação inculpatória para esclarecer os presentes sobre os 
elementos constitutivos do crime. A produção da prova, no mais 
das vezes, cingia-se ao interrogatório do réu e à oitiva de teste-
munhas. O magistrado podia permitir uma defesa ao acusado, 
pela autodefesa ou por intermédio de outrem.

3º Após a instrução, o magistrado prolatava a sentença ab-

Embora fosse possível, portanto, uma 
autodefesa do acusado, esta não constituía um 

direito, e só tinha o lugar e a forma que o 
inquisidor entendesse conveniente.
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solutória ou condenatória. Se a sentença 
condenasse o acusado à morte (iudi-
cium) ou a uma pena pecuniária superior 
a 3.000 asses (multa suprema) – cuja 
quantia era fixada pelo julgador a seu 
arbítrio, sendo indiferente para o caso se 
a multa era destinada ao erário público 
(multam irrogare) ou templo da comu-
nidade (in sacrum iudicare) – abria-se a 
possibilidade da provocatio ad populum.

4º A interposição da reclamação para 
a comunidade (provocatio) implicava a 
suspensão da execução da pena. O julga-
mento pelos comícios constituía espécie 
de instância de graça, cuja decisão devia 
restringir-se à confirmação ou revogação 
da sentença proferida pelo magistrado, 
não podendo atenuá-la ou agravá-la. 
Interposta a provocatio, devia ser for-
malmente convocado o comício para a 
quarta reunião (quarta accusatio), com 
a acusação reduzida a termo escrito, e os 
cidadãos avisados com antecedência de, 
no mínimo, vinte e quatro dias (trinundi-
num). A extrapolação desse prazo gerava 
espécie de perempção da ação penal, res-
tando extinta a acusação só por esse fato.

5º O iudicium populi fazia-se por vo-
tação secreta na qual se devia observar a 
maioria absoluta para a manutenção da 
decisão do magistrado. Antes do último 
voto decisivo para a condenação, o réu 
podia evitar a pena optando pelo exílio 
voluntário, o que interrompia o julgamen-
to. Muito embora a provocatio tenha sido 
instituída para evitar o arbítrio dos magis-
trados, como os integrantes do comício 
eram livres para votar como lhes aprou-
vesse, sem nenhuma subordinação a leis 
ou a qualquer espécie de disciplina, Tucci 
(1976, p. 139) destaca que o arbítrio, em 
verdade, apenas mudou de campo.

4 PERÍODO DAS QUAESTIONES

Para Giordani (1997, p. 8-9), entre 
os vários fatores que contribuíram para a 
instituição das quaestios encontra-se no-
tadamente a expansão do Estado Roma-
no. Seu antecedente foi a lex Calpurnia 
(149 a.C.), que criou uma comissão per-
manente (quaestio) para julgar os casos 
de concussão, e outras leis criaram ou-
tros órgãos de investigação e julgamento 
semelhantes, subtraindo a competência 
para julgamento da matéria penal dos 
comícios, evitando que as decisões so-
fressem injunções políticas e dando-lhes 
um caráter mais técnico e autônomo.

Com o tempo, o regime das quaes-
tios estendeu-se aos crimes comuns, e 
depois perdeu o caráter extraordinário, 
fazendo por merecer a designação com 
que aquelas ficaram conhecidas: quaes-
tiones perpetuae. Todo crimen tinha um 
tribunal próprio, ou seja, um colégio de 
jurados (iudices iurati) presidido por um 
pretor especial (praetor vel quaesitor).

Nessa fase final da República, o di-
reito penal acaba por conquistar certa 
autonomia, uma vez que a lei que criava 
uma quaestio também definia os crimes 
e fixava suas penas. Pela primeira vez 
também se podia referir a uma jurisdição 
penal em separado de outras atribuições 
de natureza administrativa ou política.

O processo penal, destarte, ganhou 
características e função próprias de cono-
tação publicística (iudicium publicum), 
diferentes do que acontecia no iudicium 
privatum e, em especial, porque não ha-
via possibilidade de acordo entre as par-
tes e nem se assemelhavam a natureza 
e o recrutamento dos componentes do 
órgão julgador.

Ainda assim, como a origem do pro-
cedimento das quaestiones, denomina-
do “accusatio”, repousa na transposição 
do procedimento privado por causa do 
delito para o processo penal, com a di-
visão entre ius e iudicium e a interven-
ção de um particular como autor, alguns 
autores5 sustentam que o iudicium pu-
blicum correspondia, até certo ponto, a 
uma ação civil ou a um procedimento 
privado qualificado.

Sucede que, como assevera Tucci 
(1976, p. 76, 143-144), não só a adoção 
do sistema acusatório, no direito penal, 
não é nenhuma novidade, como a aven-
tada divisão entre magistrado (pretor 
especial) e juiz (jurado) não é tão clara 
nas quaestiones como no processo civil: 
o pretor, com certeza, não vota ao final, 
mas a quaestio funciona desde o início 
com todo o corpo de jurados.

Ademais, o acusador particular não 
age em defesa de um direito seu, poden-
do a acusação ser intentada por qualquer 
cidadão. O conceito da accusatio cor-

responde, assim, à prerrogativa conce-
dida a um representante voluntário da 
comunidade (accusator) para, munido 
de provas, deduzir, perante o povo, a im-
putação, à margem, ou não, da inquisitio, 
movendo a ação penal no interesse pú-
blico dessa mesma comunidade. Eventu-
almente até poderia recair sobre o pró-
prio ofendido, mas não necessariamente.

Vale destacar, nesse passo, como 
corolário da separação entre acusador e 
juiz, o reforço da imparcialidade do jul-
gamento na medida em que aos jurados 
competia “apenas” o exercício da função 
jurisdicional estritamente considerada.

5 PROCEDIMENTO DA ACCUSATIO

Ao procedimento na época das qua-
estiones perpetuae, ou do ordo iudicio-
rum publicorum, marcado pela accusatio, 
também é costume se referir como ordi-
nário. Para Mário Curtis Giordani (1997, p. 
102-105), o procedimento penal acusatório 
compunha-se de cinco partes, a saber: 1º) 
a acusação (accusatio), 2º) a citação, 3º) a 
organização da quaestio, 4º) a discussão e 
provas, e 5º) a sentença.

1º A accusatio propriamente dita 
consistia na formulação de uma propos-
ta de acusação (petitio, postulatio ou no-
minis delatio) pelo acusador, contendo a 
indicação precisa do crimen cometido e 
da lei violada (delatio criminis). Se rece-
bido o libelo (nomen recipere), o nome 
do acusado era desde já inscrito no rol 
dos culpados (inscriptio inter reus).

2º Seguia-se a citação do acusado 
(vocatio), feita, ao que se sabe, por um 
funcionário assalariado à disposição do 
magistrado para cumprir e fazer cumprir 
suas ordens (apparitor). Quando o réu 
se apresentava6, era de imediato inter-
rogado sobre os fatos. Se confessase, o 
procedimento já era encerrado com a 
condenação. Se negasse a acusação, sa-
íam acusador e acusado de logo intima-
dos para comparecer perante o órgão jul-
gador (diei dictio), com prazo suficiente 
para a colheita dos elementos de prova, 
em regra de trinta dias.

3º Não se tem exata clareza do mo-

A accusatio propriamente dita consistia na formulação de 
uma proposta de acusação (petitio, postulatio ou nominis 
delatio) pelo acusador, contendo a indicação precisa do 
crimen cometido e da lei violada (delatio criminis).
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mento em que ocorria a composição do órgão julgador porque 
as diversas leis que instituíam cada quaestio podiam estabelecer 
regras diferentes. Mommsen (1999, p. 256), no entanto, tem 
como razoável que esta ocorresse antes do início da discussão 
do caso para não incomodar os jurados que não fossem se-
lecionados. De todo modo, nessa fase se procedia ao sorteio 
dos cinquenta iudices iurati, escolhidos primeiramente entre os 
senadores, mas depois também entre os cavaleiros e os tribu-
nos, para, sob a presidência do pretor, integrarem o corpo de 
jurados. Às partes era assegurado o direito de recusar alguns 
dos jurados (recusatio).

4º Na data aprazada quando da diei dictio, e devidamente 
constituído o tribunal, realizava-se o debate entre os litigantes. 
Desde aquela época, primeiro o acusador e depois o acusado. 
Era admitida a réplica (duplicatio) e o prosseguimento em dias 
sucessivos (comperendinatio). As provas apresentadas ao tri-
bunal podiam ser testemunhais (per testes), documentais (per 
tabulas) ou outros meios de prova entre os quais se destacava 
a confissão espontânea ou a obtida mediante tortura (per qua-
estiones).

5º O pretor-presidente encerrava a instrução pronuncian-
do o mittebat iudices in consilium, ao que se seguia a vota-
ção pelos jurados, que podiam concluir pela absolvição (non 
videtur fecisse), condenação (iure videtur fecisse) ou non liquet, 
o que ensejava o alargamento da instrução (amplius cognos-
cendum). A sentença não continha o estabelecimento da pena 
porque esta era fixa e já determinada na lei definidora do crime 
e instituidora da quaestio. Ademais, a condenação imposta no 
período do processo ordinário era definitiva e irrevogável, não 
estando sujeita a qualquer espécie de revisão7. 

6 PERÍODO DA EXTRAORDINARIA COGNITIO

Com a crise da República e o advento do Império, que sig-
nificou a substituição de um regime democrático por um auto-
crático, há uma involução também no sistema do direito proces-
sual penal, com a crescente adoção da cognitio do imperador 
e dos funcionários que agiam por sua delegação, inicialmente 
extra ordinem, cuidando da incriminação de fatos que não eram 
previstos como criminosos pelas leis instituidoras das quaes-
tiones, mas que passaram a ser considerados merecedores de 
repressão penal.

Como bem anota Tucci (1976, p. 84): a jurisdição penal dos 
magistrados imperiais evidenciou-se, outrossim, mais autoritá-
ria, eficiente e elástica, comparativamente à das quaestiones, 
permitindo, inclusive, a valoração das circunstâncias do crime 
e a perquirição do elemento intencional, antes inadmissível. E 
isso porque, referindo à lição de Pugliese (1983a, p. 85), ainda 
que ambos fossem públicos, – enquanto o iudicium publicum 

(das quaestiones) se norteava pelo princípio acusatório, ‘que 
salvaguardava a imparcialidade do órgão judicante’, a cogni-
tio deixava-se informar pelo princípio inquisitório, ‘que confun-
dia, entre outras coisas, a função de juiz com a de acusador.

De modo que, com a fusão do iudicium publicum com a 
cognitio extra ordinem, passou a vigorar, de forma ilimitada, o 
procedimento penal ex officio. Como expressão do novo mode-
lo constitucional, a extraordinaria cognitio devolveu a importân-
cia que antes se reconheceu à vasta e ilimitada coercitio dos ma-
gistrados detentores de imperium, como no início do período 
do processo comicial, reconhecendo a inquisitio como a forma 
de repressão dos novos crimina e o consequente abandono 
da accusatio, até em razão das restrições impostas ao direito 
de acusar.

Com a prevalência da jurisdição como atribuição exclusiva-
mente pública, exercida por funcionários do imperador, surge, 
naturalmente, a possibilidade de revisão do ato decisório por 
uma autoridade superior (appellatio).

7 PROCEDIMENTO DA COGNITIO

O procedimento do processo penal de ofício não se afastou 
muito do procedimento das quaestiones. É verdade que agora 
estava submetido à direção única do magistrado imperial desde 
a investigação até a prolação da sentença. Giordani (1997, p. 
107), ainda assim, destaca quatro fases processuais: 1º) a ins-
trução escrita, 2º) o ajuizamento da ação penal, 3º) os debates 
e julgamento, e 4º) a apelação.

1º Os elementos probatórios colhidos na fase de investi-
gação formam a instrução escrita, composta das referências 
favoráveis ou desfavoráveis a uma pessoa (elogia) e de outras 
declarações ou informações para a justiça (nuntiationes). Nesse 
primeiro passo, os magistrados imperiais podiam ser auxiliados 
por um rudimento de polícia judiciária (os curiosi, irenarchae e 
stationarii) que transmitia aos órgãos jurisdicionais o resultado 
do inquérito por eles realizado (quaestiones, testes, tabulae) 
para formar a base da acusação.

2º Como a iniciativa da ação penal passou aos órgãos do 
Estado, o magistrado imperial, com base na instrução escrita, 
instaurava o processo na presença do acusado.

3º O processo era necessariamente público. A audiência 
também era pública, e os seus debates, orais. Ao fim destes, o 
mesmo magistrado responsável pelas fases anteriores prolatava 
a sentença absolutória ou condenatória, que agora deveria con-
ter, inclusive, a determinação da pena aplicada.

4º Da sentença cabia a appellatio para o órgão hierarquica-
mente superior. Em última instância cabia recurso para o prefei-
to do pretório (praefectus praetorio), que decidia como se fosse 
o próprio imperador.

8 ADVERTÊNCIA FINAL

A experiência romana compreende um lapso temporal de 
cerca de treze séculos. Sua extensão territorial igualmente cons-
titui um complicador para um estudo unificado do direito, pois 
muitas foram as variações no tempo e no espaço.

É importante ter em mente que a divisão de períodos indi-
cada no presente trabalho não se dava de maneira rígida, até 
ante a ausência de um poder central com a atribuição de esta-
belecer o direito positivo uniforme durante a existência do es-

A experiência romana compreende um lapso 
temporal de cerca de treze séculos. Sua 

extensão territorial igualmente constitui um 
complicador para um estudo unificado do 
direito, pois muitas foram as variações no 

tempo e no espaço.



69

Revista CEJ, Brasília, Ano XVI, n. 58, p. 65-69, set./dez. 2012

tado romano, sendo mesmo observada a 
convivência de dois “sistemas” processu-
ais na maior parte do tempo.

Até porque, a rigor, nenhum deles 
chegou a constituir um sistema organiza-
do, com o estabelecimento de princípios 
gerais próprios e agrupamentos logica-
mente desenvolvidos.

O intuito do trabalho foi apenas o 
de indicar, resumidamente, os diferen-
tes institutos do processo penal romano, 
mencionando as suas principais caracte-
rísticas, com amparo na bibliografia na-
cional a respeito do tema.

NOTAS
1  A expressão “árbitro” tem aqui a acepção de 

ser aquele que dirime questões por acordo das 
partes litigantes (FERREIRA, 2004, p. 135). Isso 
porque a persecução de delitos como o furto 
(furtum), o roubo (rapina) e a injúria (iniuria) 
competia à própria vítima, por meio de um 
juízo civil (iudicium privatum), mediado pelo 
árbitro. Como bem assevera Giordani (1997, p. 
5), só era reprimido diretamente pelo próprio 
Estado o ato ilícito que atingia a própria segu-
rança estatal, tal como o ato daquele que se 
torna inimigo da cidade (perduellio).

2  O imperium consistia no poder discricionário 
típico dos magistrados e incluía a coercitio, ou 
seja, o poder discricionário de punição. Para 
Giordani (1997, p. 96) também magistrados 
sine imperio possuíam uma coercitio inferior, 
como os censores e os edis.

3  Giordani (1997, p. 99) prefere aduzir que o 
processo comicial não se vincula essencial-
mente à provocatio. Cruz e Tucci (1983a, p. 
70), no entanto, afirma que tal entendimento 
apresenta-se sectário da doutrina dominante.

4  Giordani, em atenção a sua diferente concep-
ção abordada na nota n. 3 acima, diferencia 
o procedimento do processo comicial, que 
aborda à p. 99, do procedimento do processo 
comicial com base na provocatio, seguindo 
Mommsen, à p. 100-101. 

5  Entre os quais destaca-se Mommsen, que 
vislumbrava o juízo por jurados sob a 
presidência de um magistrado como um 
procedimento civil qualificado (apud TUC-
CI, 1976, p. 76).

6  Como o réu era citado com edictum per tri-
nundinum, se não se apresentasse, seus bens 
eram objeto de inscrição (adnotatio) e, após 
um ano, definitivamente confiscados (TUCCI, 
1976, p. 152).

7  Cruz e Tucci salienta, no entanto, que o ato 
decisório proferido pela quaestio poderia 
estar viciado (praevaricatio, jurado corrupto, 
etc.) ou ser contrário aos princípios da consti-
tuição romana, sendo passível de anulação e, 
inclusive, de restitutio in integrum, cujos pres-
supostos de admissibilidade não divergiam 
dos exigidos em matéria de direito privado, 
e podia ser pronunciada pelo próprio quae-
sitor, ou mediante nova manifestação do 
mesmo tribunal, sempre em casos excepcio-
nais e graves, como, p. ex., a incompetência 
da quaestio ou a inobservância de garantias 
fundamentais à defesa do acusado (TUCCI, 
1983b, p. 10-16).
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