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capítulo I

...1215...

1. Introdução

o ano de 1215 foi muito importante, mesmo se muitos dos que viveram 
naquele tempo provavelmente não tenham percebido. Esse ano foi importante 
por pelo menos três razões: duas delas merecem uma atenção particular, 
enquanto a terceira merece menção somente a fim de esboçar a atmosfera 
cultural existente na Europa naquele momento.

Falando primeiramente dessa última razão, deve-se recordar que, em 
1215, a Igreja, através do cardeal Legato Robert de Courçon, confirmou nos 
estatutos da universidade de paris a proibição de se ler e de se ensinar a Física 
e a Metafísica de aristóteles. Essa proibição, que já fora imposta em 1210 no 
Concílio de Sens, foi repetida posteriormente, em 1228, e, finalmente, incluída 
em um elenco muito mais longo de proibições proclamado com o Sílabo de 
1277.1 Esse tema não pode ser aqui discutido; basta que se frise que depois do 
renascimento cultural do século XII, a cultura do século XIII já estava envol-
vida em discussões acerca da herança de aristóteles, bem como do perigo que 
essa – inclusive por causa da intermediação feita pela cultura árabe através das 
traduções das obras do Estagirita2 – poderia representar para a ortodoxia.

1 cfr. Gardinali e Salerno (orgs.), 1993: 220; le Goff, 1995: 118.
2 Sobre traduções árabes das obras de aristóteles e seu uso na Europa cfr. Gardinali e 
Salerno, 1993: 213.
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Em londres, pouco depois de 15 de junho, o rei João foi forçado por 
seus barões a conceder a Magna Charta Libertatum, considerada a primeira 
grande constituição da história europeia. o rei provavelmente não percebeu 
que estava dando início a uma série de outras constituições,3 e, sobretudo, 
a uma longa história do direito constitucional inglês. Mais especificamente, 
provavelmente ele não realizou que a Seção 29 da Magna Charta era o início 
formal de um sistema processual que duraria muitos séculos, segundo o qual 
os «pares» deviam desempenhar um papel central como juízes do fato.4 Há 
um aspecto paradoxal em tudo isso, visto que o rei obteve rapidamente do 
papa Inocêncio III uma bula que anulava a constituição; essa permaneceu, 
pois, em vigor somente por aproximadamente nove semanas.5 não obstante, o 
cap. 29 tornou-se, com o tempo, um símbolo do sistema fundado no jury trial. 
como disse apropriadamente plucknett, o mito foi muito mais importante do 
que a realidade.6

Em novembro de 1215, ocorreu em roma outro evento importante: o papa 
Inocêncio III, protetor e inimigo de João da Inglaterra,7 impôs no IV concílio 
laterano a proibição dos ordálios como meio para estabelecer se uma parte 
merecia vencer ou perder uma controvérsia judiciária. Mais especificamente, 
o concílio proibiu os sacerdotes de participar dos ordálios judiciários, mas 
– visto que os instrumentos que serviam para realizá-los (espadas, objetos 
de ferro, água, entre outros) deviam ser consagrados por um sacerdote8 – a 
aludida proibição equivalia a tornar impossível sua celebração.9 conforme se 
verá mais adiante, esse é somente um ponto na complexa história das provas na 
Idade Média, mas é importante como momento simbólico em que a autoridade 
eclesiástica decide que a Igreja não pode mais envolver-se em controvérsias 
judiciárias. Isso ocorre sobretudo porque parecia teologicamente incorreto 
desafiar Deus a intervir em questões mundanas para determinar a vitória do 
inocente e a derrota do culpado.

o ano de 1215 foi, por conseguinte, essencialmente um momento simbó-
lico, em que vários eventos interessantes ocorreram no lapso de alguns meses. 

3 cfr. Plucknett, 1956: 23.
4 Em sua versão corrente o cap. 29 diz: «No freeman shall be taken or imprisoned, or disseised 
of his free tenement, liberties or free customs, or outlawed or exiled or in any wise destroyed, 
nor will we go upon him, nor will we send upon him, unless by lawful judgment of his peers, or 
by the law of the land. To no one will we sell, deny or delay right or justice.» 
5 cfr. Plucknett, 1956: 23.
6 Idem, ibidem, 25.
7 Idem, ibidem, 22.
8 Sobre o caráter religioso do ritual ordálico cfr., por exemplo, Gaudemet, 1965: 121.
9 cfr. a clássica obra de Patetta, f., 1890: 312, 341. cfr. também Boulet-Sautel, 1965: 
292. proibições diretas dos ordálios foram, em verdade, emanadas mais tarde no século XIII, e 
começaram com a carta Dilecti filii do papa Honório III. cfr. Patetta, 1890: 342, 368, 401. cfr. 
anche lea, 1910: 428.
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todavia, tratou-se somente de uma conjuntura particular no curso de um desen-
volvimento histórico muito significativo para a história dos sistemas probató-
rios de civil law e de common law. de certa maneira, esse foi o momento em 
que algumas coisas consolidaram-se e se tornaram claras. Entretanto, a fim de 
entender sua importância, é oportuno voltar um pouco e lembrar rapidamente 
daquilo que acontecera antes. posteriormente, será o caso de seguir um pouco 
em frente para observar o que veio a ocorrer depois.

2. Voltando algunS paSSoS: ordálIoS E proVaS

Mesmo antes da queda do Império romano do ocidente, mas sobretudo 
na época que o sucedeu, os eventos mais importantes que tiveram início nos 
séculos IV-V e prosseguiram por muito tempo – jogando a sociedade europeia 
em uma profunda e duradoura confusão – foram as invasões bárbaras. com 
suas famílias, seus servos e seus rebanhos, os guerreiros bárbaros trouxeram 
consigo suas tradições e seus costumes jurídicos. dentre eles, um instrumento 
muito importante, usado habitualmente para resolver controvérsias de todo 
tipo, era o ordálio. os ordálios têm uma história antiga e obscura: provavel-
mente chegaram da índia à Europa central, onde foram adotados pelos povos 
germânicos.10 de qualquer modo, quando esses povos invadiram o resto da 
Europa e criaram seus reinos, o sistema germânico dos ordálios difundiu-se 
por todo o continente; tornou-se o mais comum «sistema probatório», tanto 
para controvérsias penais como para as civis (também porque, em muitos 
casos, e por algum tempo, essa distinção não era totalmente clara).

a noção geral de ordálio inclui uma grande variedade de técnicas utili-
zadas em diferentes situações, de acordo com as tradições particulares e com 
base nas escolhas feitas pelos juízes ou pelas partes: o ordálio mais comum 
e duradouro foi provavelmente o duelo judicial, em que as partes ou seus 
campeões combatiam perante os juízes. Entretanto, outras formas foram 
muito populares, como a «prova d’água», a prova do «caldeirão fervente», 
a prova do «ferro incandescente», a prova «do fogo», e diversas versões 
dessas técnicas fundamentais.11 todavia, nem todos os ordálios eram assim 
cruéis: um instrumento de uso bastante comum era o juramento de uma das 
partes (compurgatio),12 e outra forma, amplamente utilizada, era o juramento 
prestado por um grupo de pessoas (chamados geralmente de conjuratores) 

10 Segundo Bartlett (1986: 4, 7), os ordálios foram características dos povos Francos; não de 
todos os povos germânicos.
11 para amplas e detalhadas descrições dos diversos tipos de ordálios cfr. as obras clássicas 
de F. Patetta e de E. c. lea já citadas, além de del Giudice, 1900: 336, 346; Salvioli, 1925: 
288. cfr. também Bartlett, 1986: 13,  Gaudemet, 1965: 101, 105; para referências ao período 
carolíngio cfr. em particular Bartlett, 1986: 9; JacoB, 1996: 43 e ss. 
12 cfr. em particular JacoB, 1996: 55 ss., 61 ss.; lévy, 1965: 19.
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em auxílio de uma parte.13 todos esses meios de prova eram vulgarmente 
chamados de «juízos divinos», visto que se fundavam na premissa de que 
deus, devidamente requerido a assistir as partes, deveria determinar direta-
mente o êxito da prova, tornando evidente a inocência ou a culpabilidade do 
sujeito que a ela se submetera.14 consequentemente, depois da conversão das 
tribos germânicas à religião católica, um sacerdote deveria assistir ao ordálio e 
consagrar os instrumentos que deveriam ser utilizados para realizá-lo.15 Eram 
previstos procedimentos específicos e muito detalhados para a celebração dos 
ordálios: a observância pontual desses procedimentos assegurava sua validade 
e, portanto, a justiça e a aceitação do resultado que delas derivava.

não é possível aqui abordar esses procedimentos, mas vale a pena frisar 
pelo menos dois aspectos do fenômeno dos ordálios.

É lugar-comum, confirmado, por exemplo, pela autoridade de Levy-
Bruhl, a consideração dos ordálios como meios de prova irracionais.16 na 
acepção moderna do termo esses eram certamente irracionais, sendo fundados 
em um ato de fé relativo à intervenção divina. tal avaliação, todavia, corre 
o risco de ser eivada pela Rückschluss, ou seja, pelo erro habitual consis-
tente em interpretar eventos passados de acordo com critérios modernos.17 
Em realidade, os ordálios podem parecer culturalmente racionais, no sentido 
de que eram coerentes com a cultura dos contextos sociais circundantes. 
naqueles tempos, a vida cotidiana das pessoas era dominada pelo sangue e 
pela violência e estava profundamente imersa em um mundo místico repleto 
de milagres, santos, demônios, bruxas e magos: em uma cultura desse gênero, 
dominada pelo enchantment,18 a convicção de que o divino pudesse desempe-
nhar um papel importante na determinação da vida dos seres humanos podia 
parecer profundamente justificada. Mais especificamente, não havia qualquer 
extravagância em pensar que deus devesse intervir na determinação do êxito 

13 os conjuratores eram considerados testes de credulitate, pois o objeto de seu juramento não 
era a verdade dos fatos, mas a credibilidade da parte a favor de quem prestavam juramento. 
portanto, esses não eram testemunhas em sentido próprio, mas apoiadores da parte a favor 
da qual juravam. cfr., por exemplo, BouGard (1995: 332), que frisa que os conjuratores 
participavam de um ritual em que seu conhecimento dos fatos era irrelevante. cfr., ainda, 
Boulet-Sautel, 1965: 292; lévy, 1965a: 146, 148; del Giudice, 1900: 323; Salvioli, 1925: 
261. Sobre os conjuratores na prática judiciária inglesa cfr. van caeneGem, 1988: 66. 
14 cfr., p. ex. Gaudemet, 1965: 103. É diversa a tese de JacoB, 1996: 67 ss., 73 ss., segundo 
o qual a expressão judicium Dei aparece posteriormente, ou seja, aproximadamente no fim do 
século VIII, e refere-se sobretudo ao duelo judicial. 
15 Segundo Bartlett (1986: 42), a prática dos ordálios era fortemente estimulada pela Igreja, 
tendo-se difundido em conexão e com a difusão do cristianismo.
16 cfr. em particular levy-Bruhl, 1964: 59, 72. analogamente cfr., p. ex., lévy, 1965: 13; 
van caeneGem, 1992: 26.
17 a própria distinção entre provas racionais e provas irracionais pode ser considerada como 
um exemplo desse erro: cfr. JacoB, 1996: 52.
18 cfr. olSon, 2000: 110. cfr. também levy-Bruhl, 1964: 80.
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de eventos importantes como as controvérsias judiciárias: o ordálio era visto 
como a «liturgie d’un miracle judiciaire»,19 que se realizava através de uma 
épreuve, ou seja, através da superação de uma prova, e não da produção 
probatória na acepção moderna do termo.20 além disso, essa convicção era 
perfeitamente coerente com a cultura da alta Idade Média:21 isso explica o fato 
de ter perdurado por muitos séculos na prática judiciária em toda a Europa.

por outro lado, os ordálios eram também funcionalmente racionais. os 
historiadores do direito medieval analisaram e discutiram vários aspectos da 
racionalidade funcional dos ordálios na sociedade e nos sistemas políticos e 
institucionais da época em que floresceram, sobretudo fazendo referência à 
sua utilidade como instrumentos de um poder coercitivo.22 de outro ponto 
de vista, frisou-se inclusive o caráter sacramental dos ordálios, para explicar 
sua popularidade em épocas e em lugares caracterizados pela presença e pela 
difusão de uma profunda fé religiosa.23

provavelmente uma solução clara e simples desse problema não existe. 
De qualquer maneira, vale a pena destacar um fator muito significativo da 
racionalidade funcional dos ordálios no contexto do modelo processual de 
tipo germânico (que era seguido em muitas áreas da Europa). o aspecto mais 
importante do procedimento consistia no fato de que as partes expunham suas 
demandas e suas defesas à corte; essa determinava o objeto da controvérsia e 
decidia quais provas deveriam ser apresentadas por qual parte.24 Essa sentença, 
chamada Beweisurteil pelos historiadores alemães, punha fim ao trabalho 
da corte e era definitiva: depois dela o ordálio tinha que ser executado de 
acordo com os procedimentos, a fim de se decidir qual das partes vencera e 
qual delas sucumbira. por conseguinte, o ordálio era sempre decisivo, visto 
que seu resultado era sempre claro: a parte que se submetia ao ordálio devia 
«purgar-se» da acusação a ela dirigida pela parte contrária, e as consequências 
positivas ou negativas da prova eram claras a quem quer que fosse. a corte 
não tinha, por conseguinte, qualquer necessidade de intervir novamente para 
emanar uma sentença fundada no êxito do ordálio: a combinação desse com 
a Beweisurteil era suficiente para fornecer às partes e à corte (além de prover 

19 assim, JacoB, 1996: 44.
20 cfr., neste sentido, JacoB (1996: 51), o qual traduz probatio para épreuve, não para preuve, 
frisando justamente que a probatio indicava mais uma forma de desafio que a aquisição de 
elementos de cognição, em um contexto processual que visava mais à composição do conflito 
processual do que à busca da verdade. analogamente cfr. taruffo, m., 1992: 416.
21 como frisa H. levy-Bruhl (1964: 71), a sentença fundada no ordálio interpretava as opiniões 
gerais do contexto social. 
22 cfr., em particular, Bartlett, 1986: 36. para uma crítica dessa orientação e para outras 
referências, cfr. olSon, 2000: 128, 130.
23 cfr. em particular olSon, 2000: 132; JacoB, r., 1996: 43 ss.
24 Sobre a variabilidade dos critérios dessa decisão cfr. p. ex. del Giudice, 1900: 310; Salvioli, 
1925: 365.
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ao público) uma clara solução da controvérsia. Em realidade, a prova não era 
nem mesmo dirigida à corte, sendo, pelo contrário, dirigida à parte adversa.25 
como parece evidente desse ponto de vista, os ordálios eram funcionais como 
meios para resolver as controvérsias de maneira rápida, simples e definitiva. 
além disso, asseguravam a aceitação do resultado da controvérsia por parte 
do ambiente social circundante. 

É necessário, todavia, recordar que no curso do procedimento, e antes 
que fosse pronunciada a Beweisurteil, geralmente outros meios de prova eram 
apresentados à corte: eram inquiridas as testemunhas e apresentados os docu-
mentos, e as partes ou seus conjuratores podiam prestar juramentos sobre 
fatos que estivessem à base da controvérsia. Somente quando esses meios de 
prova não produziam um resultado claro com relação a esses fatos é que a corte 
emanava a Beweisurteil, para pôr fim ao procedimento através do instrumento 
do ordálio26 – que, portanto, tinha um papel residual. Quando, ao invés disso, 
as outras provas permitiam a apuração da verdade dos fatos, a corte formulava 
uma decisão com base naquilo que as provas haviam demonstrado. nesses 
casos, o ordálio não era necessário, ou era substituído por um juramento 
formal prestado por uma das partes.27 Mesmo os historiadores inclinados a dar 
evidência à importância e à difusão dos ordálios na sociedade medieval reco-
nhecem que esses eram praticados somente quando outros meios para apurar 
a verdade não estavam disponíveis ou não eram suficientes, bem como que 
vários outros tipos de prova, como documentos e testemunhas, eram usados 
habitualmente.28 Esse aspecto da prática judiciária é interessante porque mostra 
como os ordálios não eram compreendidos como meios de prova em sentido 
estrito, ou seja, como instrumentos para apurar a verdade sobre os fatos que 
fundamentavam a controvérsia. Eram, na verdade, compreendidos como uma 
técnica residual, empregada para decidir as controvérsias em que os meios de 
prova ordinários não tinham logrado resolver as dúvidas sobre aqueles fatos. 
Substancialmente, os ordálios eram considerados instrumentos para chegar a 
uma decisão definitiva nos casos de incerteza, e não uma técnica destinada à 
descoberta da verdade.29 

25 cfr. Salvioli, 1925: 250.
26 Sobre a função residual do ordálio cfr. em particular Patetta, 1890: 27, 223.
27 Este aspecto foi evidenciado pelos documentos relativos a sentenças emanadas ao longo do 
século VIII. cfr. Sinatti d’amico, 1968: 369. também cfr. Salvioli, 1925: 252.
28 cfr. em particular Bartlett, 1986: 26, e também lévy, 1965: 17; van caeneGem, 1992: 26; 
JacoB, 1996: 52 ss.
29 nesse sentido, inclusive para críticas bem argumentadas das teorias segundo as quais os 
ordálios teriam sido instrumentos para a descoberta da verdade, cfr. olSon, 2000: 121, 126; 
JacoB, 1996: 51. Sobre a função do duelo judicial cfr. Bartlett, 1986: 114. cfr. também, com 
referência a um caso famoso decidido em 716, Sinatti d’amico, 1968: 149. 
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2.1 Um exemplo interessante: a evolução das provas no direito longo-
bardo

a complexa evolução da prática dos ordálios e a transição desses meios de 
decisão a sistemas probatórios mais modernos e «racionais» não pode ser aqui 
analisada em todos os seus aspectos. Há, todavia, um exemplo dessa evolução 
que merece consideração particular: trata-se do direito probatório longobardo. 
Esse exemplo é interessante por pelo menos duas razões. a primeira é que 
esse ocorre em pavia, que foi por mais de quatro séculos a capital do reino 
Itálico,30 primeiramente com os reis longobardos e, posteriormente, com os 
reis francos. pavia era, por conseguinte, o centro da administração do reino, 
e no palatium do rei tinham sede o tribunal supremo e uma escola de direito 
muito importante.31 nessa escola o direito longobardo e outras legislações 
romano-barbáricas eram ensinados a pessoas cultas destinadas a tornarem-se 
juízes ou notários. o direito romano era também bem conhecido e ensinado, 
em um ambiente cultural de nível bastante elevado em que a língua do direito 
– usada também pelos juristas longobardos – era um bom latim.32 a segunda 
razão de interesse é que a experiência lombarda pertence a um período de 
evolução precoce (mas muito importante); é representativa da transição do 
sistema originário dos ordálios ao sistema moderno das provas, que, em épocas 
sucessivas, verificou-se no resto da Europa. Na realidade, o direito longobardo 
antecipou em muitos aspectos aquilo que viria a ocorrer alhures muito mais 
tarde; esse foi elaborado no decorrer de vários séculos e era constituído por 
um conjunto rico e complexo de normas; essas faziam dele uma legislação de 
relevante importância no panorama europeu,33 também devido à influência 
que o direito romano nela exercera.34

Em 22 de novembro de 643, no palácio real de pavia, o rei rotari 
promulgou o edito que leva seu nome. trata-se de um texto longo e complexo 
em que são postas em forma escrita, e em latim, todas as normas derivadas 
das tradições e dos costumes jurídicos do povo longobardo.35 Inicialmente 

30  É útil recordar que os lombardos invadiram a Itália, sob o reinado de alboíno, em 569, 
e ocuparam a maior parte do território italiano, criando um reino assaz potente. pavia tornou-
se a capital do reino em 610. Em 773 o exército franco derrotou os lombardos, e pavia foi 
conquistada em 774. desde então, o Regnum Italiae foi incluído no império franco, mas pavia 
continuou sendo a capital do reino até a primeira metade do século XI.
31  Sobre essa escola e suas funções cfr. menGozzi, 1924.
32  Sob influência do direito romano alguns novos institutos jurídicos foram criados na escola 
de pavia. além disso, a inclusão de alguns elementos do direito romano no direito lombardo 
deveu-se ao fato de que os estudiosos lombardos conheciam o direito romano e aplicavam-no 
tanto na redação de éditos como na pronúncia de sentenças. Sobre o assunto cfr. menGozzi, 
1924: 35, 158, 183, 276.
33  cfr. raddinG, 1988: 21.
34  cfr. raddinG, 1988: 23; menGozzi, 1924: 288.
35  cfr. azzara, 2002: 116; raddinG, 1988: 19.
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o direito longobardo era aplicado somente aos longobardos, enquanto aos 
locais eram aplicados os resíduos do direito romano;36 de qualquer modo, os 
longobardos misturaram-se rapidamente às populações pré-existentes e, por 
conseguinte, o direito longobardo passou a ser aplicado a todos os sujeitos, 
independentemente de sua cidadania.37

Quanto ao procedimento, no início os longobardos seguiam o modelo 
germânico tradicional: não havia uma clara distinção entre processo civil e 
processo penal,38 e o aspecto mais importante constituía-se na obrigação do 
demandado de «purgar-se» ou «purificar-se» da acusação feita pelo autor. 
A purificação podia ser feita com um juramento ou com um duelo: aut per 
sacramentum aut per camphionem o per pugnam.39 o demandado podia jurar 
sobre sua inocência;40 se não tivesse coragem para fazê-lo, tinha a alternativa 
do duelo judicial. o duelo estava também à disposição da parte que houvesse 
contestado o juramento. o juiz ordenava, em sua Beweisurteil, que se proce-
desse ao duelo, sobretudo com base na escolha do demandado; assim se 
concluía o processo. o êxito do juramento ou do duelo determinava a solução 
final da controvérsia. Nesse contexto a prova, o probatum não era a demons-
tração dos fatos, mas sim o êxito final da purificatio.41

de resto, e não obstante a inexistência de documentos que assim demons-
trem de modo adequado, é lícito pensar na hipótese de que, desde o início, os 
juízes longobardos não se tenham limitado a desempenhar essa função formal: 
é mais provável que, antes de emanar a Beweisurteil, levassem em conside-
ração outras provas, a fim de decidir segundo veritatem aut iustitiam.42 parece, 
pois, que também no bojo do procedimento germânico tradicional a praxe 
longobarda estivesse orientada no sentido de consentir que os juízes levassem 
em consideração toda fonte de prova, a fim de esclarecer e apurar os fatos do 
caso: por assim dizer, esses juízes operavam no sentido de descobrir a veritas 
dos fatos, não obstante o procedimento estivesse destinado a terminar com a 
Beweisurteil.

o édito de rotari teve importância fundamental para a organização do 
direito longobardo. Entretanto, as reformas mais importantes foram introdu-
zidas na primeira metade do século VIII, com diversas leis emanadas pelo rei 

36 Sobre o caráter «pessoal» do direito germânico cfr., p. ex., van caeneGem, 1992: 19.
37 cfr. Sinatti d’amico, 1968: 198. 
38 Idem, ibidem: 57.
39 no édito de rotari e em outras fontes longobardas, como as leis emanadas por grimoaldo, há 
muitos lugares em que era utilizada essa fórmula: cfr. Sinatti d’amico, 1968: 26, 145; Salvioli, 
1925: 252.
40 a forma e a função do juramento são amplamente analisadas por Sinatti d’amico, 1968: 
74. Sobre o juramento que podia ser prestado por outros sujeitos na função de conjuratores o 
sacramentales cfr. Sinatti d’amico, 1968: 92.
41 cfr. Sinatti d’amico, 1968: 33.
42 nesse sentido cfr. Sinatti d’amico, 1968: 40, 45, 166, 177.
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liutprando, entre 717 e 734. Essas leis mostram como o direito longobardo 
tradicional adaptara-se às novas condições sociais, culturais e econômicas que 
vinham emergindo havia algum tempo; essas podem ser consideradas como 
a primeira documentação da nova cultura que estava maturando no século 
VIII43 (pelo menos em algumas áreas da Europa, e, em particular, na Itália44). 
no âmbito da administração da justiça as reformas de liutprando foram muito 
importantes sob vários pontos de vista. por exemplo, ele introduziu uma disci-
plina precisa sobre a organização dos tribunais (compostos por juízes profis-
sionais) e sobre as funções e os deveres dos juízes no momento da aplicação 
da lei.45 liutprando conservou o modelo formal do procedimento tradicional 
germânico que fora mantido por rotari, mas no bojo desse – que era ainda 
visto como um instrumento eficaz para a administração da justiça – introduziu 
desenvolvimentos significativos, sobretudo em matéria de provas.

liutprando é conhecido sobretudo por sua aversão ao duelo como método 
para a resolução das controvérsias. todavia, é necessário recordar que já rotari 
limitara o recurso ao duelo46 e que – de outra parte – Liutprando não confiava 
nesse como meio para fazer justiça; não obstante, não o vetou, mesmo tendo 
introduzido ulteriores limitações ao seu emprego – provavelmente porque a 
força da tradição ainda não o permitia.47 de qualquer modo, no âmbito dos 
meios de prova tradicionais liutprando preferia em larga escala o juramento, 
considerado como o instrumento mais eficaz para descobrir a verdade sobre 
os fatos da causa.48 A preferência pelo juramento determinou uma significa-
tiva redução dos casos em que o duelo ainda era admitido. Isso não significa, 
todavia, que Liutprando confiasse de maneira ilimitada no juramento como 
meio para apurar a verdade. de fato, ele introduziu garantias e sanções contra 
falsos juramentos e estabeleceu que aquele que não correspondesse à verdade 
dos fatos perderia seu valor de prova definitiva.49 liutprando manteve, pois, 
o juramento como meio de prova, mas começou a reduzir a confiança nele 
depositada como uma espécie de juízo divino; inclusive, ao disciplinar o jura-
mento coletivo sustentado por uma das partes (prestado pelos conjuratores),50 

43  cfr. Sinatti d’amico, 1968: 213.
44  o século VIII, e em geral o período carolíngio, é, por outro lado, o momento do maior 
florescimento dos ordálios na França, e também em outras zonas do império franco. Nesse 
sentido cfr. em particular JacoB, 1996: 66, 73 ss., 75.
45  cfr. Sinatti d’amico, 1968: 224, 226.
46  cfr. Sinatti d’amico, 1968: 121; del Giudice, 1900: 321.
47  no cap. 118 da lei emanada em 731 liutprando de fato escreve: «Quia incerti sumus de 
iudicio dei, et multos audiuimus per pugnam sine iustitia causam suam perdere; sed propter 
consuitutinem gentis nostrae langobardorum legem ipsam vetare non possumus». Sobre a 
posição de liutprando em relação ao duelo cfr. também Bartlett, 1986: 72, 116; Gaudemet, 
1965: 105; Salvioli, 1925: 291.  
48  cfr. Sinatti d’amico, 1968: 241.
49  Idem, ibidem: 253.
50  cfr. Sinatti d’amico, 1968: 92, 243; Salvioli, 1925: 261; del Giudice, 1900: 323.
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ele mostrou tratar o juramento como uma espécie de confirmação «social» da 
verdade dos fatos da causa.

Se em certa medida liutprando parece estar ainda imerso na tradição 
germânica à base do sistema processual longobardo, por outro lado, abriu o 
caminho ao emprego de tipos de prova muito mais «modernos», especial-
mente dos documentos para a demonstração dos diversos tipos de contrato. 
na verdade, os documentos escritos (cartolae ou chartulae) já eram usados 
nos tempos de rotari,51 existindo grandes possibilidades de que fossem utili-
zados também nos séculos precedentes. É, contudo, com liutprando que as 
escrituras tornam-se um meio de prova comum, passando a ser empregadas 
para demonstrar a estipulação dos contratos mais importantes e para assegurar 
sua publicidade.52 Introduziu sanções à falsificação dos documentos, discipli-
nando, ainda, a apresentação em juízo e o valor probatório das chartulae.53 
Quanto à prova testemunhal, é com liutprando que se abriu caminho à inqui-
rição54* das testemunhas em juízo com o escopo de buscar a verdade (pro certa 
verutate).55

portanto, não obstante ainda permanecessem algumas ligações com a 
tradição germânica, com liutprando um novo conceito é colocado ao centro 
da administração da justiça: trata-se da verdade objetiva, da certa veritas, 
que fundamenta muitas normas específicas da legislação de Liutprando e 
que é considerada o escopo fundamental da produção56* das provas. a ideia 
da verdade objetiva como escopo do procedimento judiciário foi justamente 
uma das novidades fundamentais de suas reformas.57 a busca dessa verdade 
impõe-se na prática dos juízes e das partes, fazendo com que se abandonem 
os velhos meios ordálicos de prova.58 conforme demonstrado pelas atas das 

51 cfr. Sinatti d’amico, 1968: 129. o cap. 227 do edito de rotari atribui valor probatório a um 
libellus escrito: cfr. Sinatti d’amico, 1968: 261, 270.
52 Idem, ibidem: 273. Sobre o emprego de documentos escritos na prática judiciária do século 
VIII cfr. Sinatti d’amico, 1968: 373; raddinG, 1988: 252; Wickam, 1986: 105, 113; BouGard, 
1995: 222, 225.
53 cfr. minuciosa descrição desses aspectos feita por Sinatti d’amico, 1968: 287, 329. cfr. 
também Salvioli, 1925: 287. 
54  [n. do t.] no original o verbo é interrogare, que é utilizado no texto tanto para as 
testemunhas como para as partes. no português, entretanto, preferiu-se utilizar inquirição 
quando com referência a testemunhas e interrogatório quando com referência às partes. tal 
uso parece-nos mais usual em nosso idioma. a prova oral, que em nosso ordenamento jurídico 
pode consistir em depoimento pessoal, interrogatório livre e inquirição de testemunhas, está, 
aliás, disciplinada no código de processo civil brasileiro com essa nomenclatura, cf. pode-se 
ver da leitura do art. 344.
55 cfr. Sinatti d’amico, 1968: 325. Sobre o emprego de testemunhos juramentados que resulta 
dos documentos judiciários do século VIII cfr. Sinatti d’amico, 1968: 376. 
56 [n. do t.] no texto original aparecem os vocábulos acquisizione e assunzione ligados às 
provas e ao momento em que elas são levadas a juízo. preferiu-se traduzir por produção.
57 cfr. Sinatti d’amico, 1968: 328, 405. 
58 Idem, ibidem: 329. 
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controvérsias decididas no curso do século VIII, os juízes comportavam-se 
como ativos e meticulosos indagadores da verdade, levando em conta todas as 
possíveis fontes de informação, como testemunhas e documentos.59 a busca 
da verdade com base nas provas tornara-se, pois, uma das funções fundamen-
tais do juiz, que dispunha dos poderes necessários para desempenhá-la.60

também a estrutura do processo acabou sendo modelada de modo que 
a verdade pudesse ser apurada. depois da apresentação oral dos pedidos e 
argumentações, as partes tinham a possibilidade de apresentar todas as suas 
provas, orais e escritas, ao juiz. os documentos tornaram-se rapidamente um 
tipo de prova muito comum, sobretudo nas controvérsias relativas à proprie-
dade e ao status pessoal: a partir do século VIII a redação de documentos era 
uma prática corrente para qualquer tipo de acordo contratual61 e, portanto, era 
uma prática normal também sua utilização em juízo. Quando não se dispunha 
de documentos, um método probatório de uso frequente era a inquisitio, 
durante a qual várias testemunhas eram inquiridas.62 Então era pronunciada 
uma decisão: algumas vezes era uma Beweisurteil (que, em geral, impunha 
a uma das partes o juramento). não obstante, em muitos casos a decisão era 
pronunciada sobre o mérito da controvérsia, apurando-se os fatos com base 
nas provas e, portanto, aplicando-se a essas o direito.63 de qualquer modo, 
mesmo quando o processo terminava com o juramento, era considerado uma 
espécie de confirmação formal da efetiva verdade dos fatos já descoberta pelos 
juízes com base nos outros meios de prova a eles apresentados; o juramento 
era considerado inválido se contrastasse com a verdade.64 com efeito, juízos 
divinos, em todas as suas formas, estão ausentes dos documentos judiciários 
redigidos no reino Itálico nos séculos VIII e IX.65 os mesmos documentos 
mostram, por outro lado, uma cultura profissional de alto nível por parte dos 
juízes ou dos notários que os redigiram.66

o uso comum dos documentos como prova em juízo, assim como na vida 
cotidiana, foi confirmado também na França merovíngia a partir do século 

59  cfr. Sinatti d’amico, 1968: 235, 387.  
60  cfr. BruyninG, 1984: 125; Salvioli, 1925: 320.
61  cfr. BouGard, 1995: 70, 73, 80, 227; raddinG, 1988: 24, 27; Salvioli, 1925: 283.
62  cfr. raddinG, 1988: 28; BouGard, 1995: 196; BruyninG, 1984: 126; Salvioli, 1925: 278. 
JacoB (1996: 56) remonta aos capitulares carolíngios a introdução da inquisitio, mas – enquanto 
isso pode valer para a França – a inquirição das testemunhas já era conhecida e aplicada na 
Itália longobarda.
63  cfr. BruyninG, 1984: 126.
64  cfr. Sinatti d’amico, 1968: 235, 287.
65  cfr. raddinG, 1988: 29, 38. BouGard (1995: 229) escreve que se fala desses somente em 
documentos falsificados.  
66  cfr. BouGard, 1995: 119, 125, 128, 134. Sobre os juízes de pavia cfr. em particular raddinG, 
1988: 44.



28 MICHELE TARUFFO

VII,67 e na França carolíngia a partir do século IX.68 também as testemunhas 
eram usualmente inquiridas na forma da inquisitio, que foi uma importante 
criação do direito carolíngio,69 não obstante fosse amplamente utilizada – como 
já se viu – também pelos juízes longobardos. amplo uso dos documentos 
estava presente, junto com a inquirição das testemunhas, também na Espanha, 
a partir do século VII.70

parece claro, por conseguinte, que na prática dos processos civis o 
emprego de meios de prova como as escrituras e as testemunhas inicia muito 
cedo na história da justiça medieval na Europa. os ordálios sobreviveram em 
alguma medida, mas parece apropriado julgar que isso se tenha verificado 
sobretudo no âmbito do processo penal e nas áreas culturalmente menos 
evoluídas do continente.

o que se vê nas entrelinhas da legislação longobarda e dos documentos 
judiciários dos séculos VII, VIII e IX é o emergir lento, fragmentado e diversi-
ficado (porém contínuo e constante) de uma nova e diferente cultura. Essa leva 
a administração da justiça – pelo menos da civil – em uma direção bastante 
diferente daquela que caracterizava as tradições germânicas. o formalismo 
dos procedimentos ordálicos dá lugar gradualmente a técnicas cada vez menos 
formalistas (mas também mais flexíveis e eficazes) de descoberta da verdade 
dos fatos; os juízes utilizam-se delas regularmente. liutprando, como já se 
viu, não ab-roga formalmente as antigas regras. É, entretanto, sensível ao 
valor que a certa veritas desempenha na administração da justiça; orienta 
as suas reformas (mesmo que gradualmente) no sentido de conseguir uma 
justiça fundada em uma reconstrução plausível, razoável, dos fatos da causa. 
Essa nova cultura, como é óbvio, não irrompe abruptamente na cena euro-
peia, mudando drástica e repentinamente os modelos da tradição germânica; 
condiciona, todavia, a formação dos juízes longobardos e o modo com que 
eles administram a justiça: pode-se dizer que a busca da verdade assenta-se 
lentamente, mas de maneira sólida, naquela cultura.

3. dESEnVolVIMEntoS ultErIorES

O exemplo longobardo demonstra que os séculos definidos como «das 
trevas» pelos humanistas71 em realidade não foram tão obscuros assim, ou pelo 
menos não em todos os lugares. de qualquer modo, o fato de que esses séculos 
não houvessem sido de trevas é há muito consenso entre os historiadores que 

67  cfr. fouracre, 1986: 23, 26, 35.
68  cfr. nelSon, 1986: 47, 59; JacoB, 1996: 57 ss.
69  cfr. nelSon, 1986: 60.
70  cfr. collinS, 1986: 86.
71  Sobre essa manipulação, segundo a qual os séculos que precedem o século XIV e XV foram 
considerados como desprovidos de qualquer cultura, cfr., p. ex., vincent, 1995: 10.
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conhecem o que ocorreu na Europa do século VIII ao século XII e (no que diz 
respeito à matéria das provas) até 1215. naturalmente uma história analítica 
desse período não pode ser repercorrida, mas vale a pena que se façam algumas 
observações para indicar pelo menos as linhas fundamentais do quadro em 
que se inserem a administração da justiça e o direito probatório.

no plano da cultura geral recorda-se que alguns historiadores falam de 
um «renascimento carolíngio», fazendo referência ao movimento que, em 
diversas áreas da cultura, caracterizou o final do século VIII e o século IX, 
não somente recuperando alguns aspectos da antiga cultura europeia, mas 
também introduzindo importantes novidades (por exemplo, na literatura e na 
organização do ensino).72 também no âmbito da cultura jurídica ocorreram, 
especialmente nos séculos X e XI, diversos desenvolvimentos importantes. 
por exemplo, no reino Itálico eram utilizadas sínteses de regras jurídicas, 
como a Concordia Gothana (a partir do início do século IX)73 e o Liber legis 
Langobardorum (também chamado de Liber Papiensis, uma coleção de códigos 
longobardos e capitulares francos, bem conhecida e largamente utilizada). Em 
geral, pois, as normas jurídicas eram citadas com frequência nos documentos 
judiciários e notariais.74

Quanto ao processo e à produção de provas, o período franco do reino 
Itálico (que vai de 774 a 880) viu relevantes desdobramentos da evolução que 
se iniciara em particular com liutprando. as partes apresentavam oralmente 
suas argumentações ao tribunal, e, posteriormente, eram interrogadas pelos 
juízes. portanto, esses participavam ativamente na produção das provas, lendo 
os documentos e inquirindo as testemunhas.75 Se necessário, acordava-se um 
reexame para consentir às partes de produzir suas provas.76 Quando era exibido 
um documento escrito, a sentença normalmente nesse se baseava.77 Se não 
se dispusesse de documento escrito algum, as testemunhas eram inquiridas 
através de uma inquisitio, conduzida e registrada em ata pelo tribunal. a ata 
descrevia minuciosamente o desenvolvimento do processo.78 por conseguinte, 
as provas empregadas ordinariamente eram somente a documental e a teste-
munhal. parece ter ocorrido somente em um caso a imposição de um jura-
mento de purgação a um demandado, em uma situação em que não havia nem 
ordálios nem duelos.79 Em muitos casos, depois da apresentação das provas, 

72  cfr. coliSh, 2001: 123; le Goff, 1995: 8.
73  cfr. raddinG, 1988: 31.
74  cfr. BouGard, 1995: 293; raddinG, 1988: 78.
75  cfr. BruyninG, 1984: 137, 138, 143; Salvioli, 1925: 318, 320.
76  Idem, ibidem: 140; Salvioli, 1925: 321.
77  cfr. Padoa SchioPPa, 1989: 465.
78  Idem, ibidem: 465, 467.
79  cfr. BruyninG, 1984: 143, 144, 145. a situação parece ter sido diferente na França e em 
outras partes do Império Franco, se é verdade que na época carolíngia viu-se o maior flores-
cimento dos ordálios, em particular do duelo judicial. nesse sentido cfr. JacoB, 1996: 73 ss.
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