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Abstract

O presente trabalho analisa o stuprum per vim, ou seja, o stuprum
perpetrado mediante violência, no direito romano. Trata-se de um crime de violência
sexual, praticado contra homens e mulheres na Roma Antiga. Embora este crime não
tivesse uma autonomia conceitual e existam poucas fontes jurídicas romanas sobre o tema,
o estudo deste argumento pode certamente contribuir para uma reflexão sobre o direito
moderno, diante da recente Lei n. 11.106, de 2005, e especialmente no tocante às
necessárias reformas da legislação penal brasileira referente ao estupro e ao atentado
violento ao pudor. Ademais são examinados alguns temas como a sexualidade feminina e a
relação entre a moralidade e a lei no direito penal romano. Busca-se, diante do limitado
número de fontes jurídicas e, também com o apoio de fontes literárias, reconstruir um
crime que suscita interessantes reflexões para os estudiosos do direito antigo e do direito
moderno. Para tanto, foi realizada uma séria revisão crítica dos romanistas que trataram
deste argumento e são traçados alguns aspectos que podem servir de subsídio histórico
para uma reflexão sobre as escolhas normativas da nossa legislação e para uma eventual
necessidade de mudança da mesma, sempre com o objetivo de garantir a todos os cidadãos,
a dignidade humana, segundo os preceitos da Constituição Federal.

Abstract

Il presente lavoro analizza lo stuprum per vim, ossia lo stuprum perpetrato mediante
violenza, nel diritto romano. Si tratta di un crimine di violenza sessuale, praticato contro
uomini e donne della Roma antica. Nonostante questo crimine non avesse un’autonomia
concettuale ed esistono poche fonti giuridiche romane riguardo il tema, lo studio di questo
argomento può certamente contribuire per una riflessione sul diritto moderno di fronte alla
recente legge n° 11.106, del 2005, e specialmente rispetto alla necessità di riforme della
legislazione penale brasiliana riferente allo stupro e all’attentato violento al pudore. Oltre
a ciò sono esaminati alcuni temi come la sessualità femminile e la relazione fra la morale e
la legge nel diritto penale romano. Si cerca, di fronte al limitato numero di fonti giuridiche
e , anche con l’appoggio di fonti letterarie, ricostruire un crimine che suscita interessanti
riflessioni per gli studiosi di diritto antico e di diritto moderno. Per tanto, è stata realizzata
una seria revisione critica dei romanisti che trattarono questo argomento e sono tracciati
alcuni aspetti che possono servire di sussidio storico per un riflessione sulle scelte
normative della nostra legislazione e per una eventuale necessità di cambiamento della
stessa, sempre con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini la dignità umana, secondo i
precetti della Constituzione Federale.

Abstract

The present work analyzes the stuprum per vim, or perhaps, stuprum (rape),
violently perpetrated, in Roman Law. It is treated as a violent sexual crime, practiced
against both men and women, in Ancient Rome. Even though this crime was not conceived
as an autonomous concept and there are few Roman judicial sources on the theme, the
study of this argument can certainly contribute to a reflection on its place in modern law, in
the face of the recent Law No. 11,106, 2005, and especially considering the reforms
necessary in Brazilian penal legislation, related to rape and violent indecent assault. Apart
from this, some themes, such as, feminine sexuality and the relation between morality and
the law in Roman penal law, is examined. A search is made of the limited judicial sources
and, also, with the help of literary sources, to reconstruct a crime which arouses interesting
responses from ancient and modern law students. Therefore, a series of critical revisions
was made of the works of Roman Law scholars that dealt with this argument, and some
aspects were traced that can serve as a historical subvention for a reflection on the
normative schools of our legislation; and for the eventual necessity of change as well;
always aimed at guaranteeing citizens, human dignity; in accordance with the precepts of
the Federal Constitution.

I. Introdução
Esta tese de doutorado apresenta uma tentativa de reconstrução do stuprum per vim
no direito romano, ou simplesmente, do estupro, como denominados modernamente. Tratase de um crime constantemente mencionado na literatura não-jurídica e intimamente ligado
às vicissitudes políticas da Roma Antiga.
Estes fatos indicariam, pois, que o direito romano, deste o seu período arcáico, teria
construído uma regulamentação jurídica exaustiva sobre o tema.
O estudioso moderno, porém, defronta-se, de forma perplexa, com uma
inexplicável escassez de fontes jurídicas sobre o tema, as quais somente apresentam breves
referências sobre o ilícito1. Ademais, destaca-se, que o estupro per vim não apresentou
autonomia conceitual no direito romano2.
Por outro lado, os grandes e poucos manuais de direito penal romano apenas citam
a existência deste crime, mas não aprofundam o tema.
Existem alguns estudos sobre o estupro na Antigüidade, mas eles trazem
argumentos esparsos e não se detêm especificamente nas fontes jurídicas3.
Todavia, recentemente, três romanistas italianos elaboraram alguns fundamentais
trabalhos sobre o tema, embora cada autor tenha uma abordagem específica sobre a matéria
e opiniões próprias sobre diversas questões4.
O tema ainda não foi esgotado, e nem poderia, diante das dificuldades encontradas
nas fontes. O debate apenas foi iniciado.
Nesta tese, enquanto buscaremos reconstruir esta figura penal, com uma nova
forma de abordagem do tema, também realizaremos uma revisão crítica sobre os trabalhos
já publicados.
Também é a nossa proposta oferecer alguns subsídios histórico-jurídicos para a
reflexão sobre alguns problemas pertinentes à legislação penal brasileira, no que tange ao
crime de estupro, especialmente diante da recente lei n. 11.106/05.
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Cf. Marcian. 14 inst., D.48,6,3,4; Ulp. 4 de adult., D.48,5,30(29),9; Ulp. 2 de adult., D.48,5,14(13),7,
C.9,9,7; C.9,9,20; Pap. 15 resp., D.48,5,40(39) pr., P.S. 5,4,1-4.
2
F. BOTTA, ‘Per vim inferre’. Studi su ‘stuprum’ violento e ‘raptus’ nel diritto romano e bizantino, Cagliari,
Edizioni AV, 2004, p. 21.
3
Mencionamos, por exemplo, G. DOBLHOFER, , Vergewaltigung in der Antike, Leipzig, B. G. Teubner, 1994
e S. DEACY, -K. F. PIERCE, (org.), Rape in antiquity, London, Gerald Duckworth & Co, 1997.
4
F. BOTTA, ‘Per vim inferre’ cit.; F. LUCREZI, La violenza sessuale in diritto ebraico e romano. Studi sulla
“Collatio” II, Torino, Giappichelli, 2004; G. RIZZELLI, ‘In has servandae integritatis custodias nulla libido
inrumpet’ (Sen. ‘contr. 2.7.3). Donne, passioni, violenza, in F. LUCREZI – F. BOTTA – G. RIZZELLI, Violenza
sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici, Lecce, Edizioni del Grifo, 2003, pp. 105-135.

Para tanto, após a presente introdução, serão analisados alguns aspectos sobre a
sexualidade feminina e o estupro nas fontes não-jurídicas, especificamente no que tange ao
tema da honestidade feminina e à conduta da vítima.
Posteriormente, procederemos ao estudo das questões terminológicas e proporemos
um conceito com a finalidade didática. Em seguida, serão apresentados alguns elementos
constitutivos do crime.
Quanto ao sistema repressivo do stuprum per vim, serão examinados três espécies
de crimes que, de alguma forma, estão relacionados com este ilícito penal nas fontes
jurídicas.
Por fim, serão realizadas breves exegeses sobre os textos mais importantes.
O último passo será a conclusão, com a apresentação dos resultados da pesquisa.

V. Conclusão

Após a discussão, com o apoio das fontes jurídicas e não-jurídicas, de diversos
aspectos sobre o stuprum per vim no direito romano, passamos a apresentar as conclusões
deste trabalho.
Os textos não-jurídicos romanos indicam que este crime era considerado gravíssimo
aos olhos da sociedade e gerava repulsa individual, familiar e social.
Estas fontes também demonstram que havia um rígido controle do comportameno
feminino, especialmente no âmbito sexual. Todavia, este controle não era dirigido a todas
mulheres, mas apenas àquele grupo feminino destinado à constituição de família e à
geração de filhos legítimos (nupta, vidua e virgo).
Estas mulheres deviam preservar a sua honestidade, inclusive através de sacrifícios.
A honestidade, intimamente relacionada à castidade deste grupo de mulheres, era
um valor fundamental para a sociedade romana. A violação deste dever implicava
inclusive na condenação penal pelos crimes de stuprum voluntarium e adulterium.
Tais crimes visavam à proteção da honestidade feminina e à preservação dos bons
costumes, diferentemente do estupro per vim, que na nossa opinião, visava à proteção da
pessoa.
Curiosamente, no Brasil, até o advento da Lei 11.106, de 2005, ainda possuía em
alguns crimes sexuais a expressão “mulher honesta”, de forma a indicar que apenas
estas mulheres poderiam ser sujeitos passivos de determinados crimes. Mas o lastro
moralista da nossa legislação ainda permanece: o crime de estupro ainda está inserido no
título denominado “crimes contra os costumes”, como se o bem jurídico protegido pela
lei, quanto aos crimes sexuais, fosse os costumes e não a autodeterminação sexual da
vítima.
Discordamos de G. RIZZELLI quando este autor afirma que os discursos presentes
nas fontes latinas, sobre o controle da sexualidade feminina, podem ter influenciado
algumas escolhas normativas referentes aos crimes sexuais violentos.
Após análise crítica dos textos latinos, observamos que existia um discurso sobre a
honestidade feminina e sobre o controle do comportamento sexual, especialmente dirigido
àquelas mulheres com o status de materfamilias. E estes discursos aparecem também na
lex Iulia de adulteriis coercendis, inserida no âmbito da reforma de costumes, e dirigida ao

rígido controle do comportamento sexual feminino. Os pressupostos desta lei, porém, não
eram aplicados ao stuprum per vim.
Não há nas fontes literárias apresentadas a confirmação de que a mulher solicita a
violência sexual, sendo culpada por este fato. Aliás, as fontes jurídicas sobre o stuprum per
vim demonstram que havia uma proteção a esta mulher, sem fazer qualquer restrição à sua
categoria social. Comprovada a violência sexual, a vítima não ficava sujeita a qualquer
sanção e nem mesmo a qualquer limitação dos seus direitos: sua reputação permanecia sem
qualquer desonra. Desta forma, não há como afirmar que a legislação romana aplicava à
vítima a condição de culpada.
Ressalte-se, porém, que alguns autores cristãos como Tertuliano, ps-Ambrósio e
Santo Agostinho realmente divulgaram esta idéia sobre a culpa da mulher diante do
estupro sofrido. Neste período, os discursos sobre o controle da sexualidade feminina
foram dirigidos a todo o gênero feminino e a análise dos crimes sexuais, realizada pelo
direito penal moderno, sofreu forte influência deste pensamento.
Apesar do stuprum violentum não ter uma autonomia conceitual no direito romano,
com base nas fontes pesquisadas, concluímos que ele consistia no ato de constranger
mulher ou homem livres, mediante violência, à prática de relação sexual.
Quanto à proposta de reconstrução dos elementos constitutivos do crime,
destacamos que o sujeito ativo, no tocante ao sistema processual com garantias
constitucionais, era o homem livre. Os regramentos processuais utilizados para a repressão
deste crime provavelmente foram aplicados apenas em relação às pessoas livres.
Enquanto o sujeito passivo do crime de estupro voluntário apenas poderia ser um
grupo determinado de mulheres (viúva, casada e virgem), o estupro violento poderia
alcançar qualquer categoria de mulheres e de homens livres.
Curiosamente, as atuais propostas de unificação dos crimes de estupro e violência
sexual buscam alcançar a formulação do stuprum per vim romano.
Vimos que o estupro violento era composto por dois elementos: a vis e o stuprum.
A análise sobre a relação entre estes dois elementos gerou sérias divergências doutrinárias,
especialmente quanto ao sistema repressivo aplicado a este crime violento. Não havendo
autonomia conceitual, este ilícito deveria ser atraído para o âmbito repressio de outro crime
semelhante a ele.
T. MOMMSEN, por exemplo, teria interpretado a vis como o elemento preponderante
do crime, pois ele inseriu este crime na categoria crimen vis. Este também é o entedimento
de G. RIZZELLI. Por outro lado, G. FLORE, considerou preponderante o elemento stuprum,

de forma que a vis apenas teria tornado este crime qualificado. Como resultado, este autor
defendeu a tese de que o estupro violento era reprimido, no direito romano, pela lei Júlia
dos adultérios.
F. BOTTA, porém, propôs uma nova análise. Na sua opinião, não haveria a
preponderância de nenhum destes elementos, os quais seriam fatores constitutivos simples
do crime. Desta forma, haveria a violência, entendida como constrangimento ilegal, e o
stuprum, como a prática de relação sexual com pessoa que não pode dispor do seu corpo
(virgem, viúva e esposa).
Além disso, este autor propôs que a vis, neste meio, teria uma função diferenciada.
Considerado que o stuprum era um crime bilateral, a vis atuaria como um fator de exclusão
da atribuição do crimen adulterium stuprum àquele que agit sed non agit. Para este autor,
não havia uma solução unitária oferecida pela jurisprudência clássica, mas os juristas
poderiam usar tanto sistema do crime de violência, como o da lei do adultérios,
indistintamente, para solucionar os casos práticos de violência sexual.
Discordamos de F. BOTTA pois entendemos que o termo stuprum utilizado para
designar stuprum per vim, não possuía o sentido estrito da lei dos adultérios, mas sim o
sentido amplo de relação sexual contrária à consciência social.
Através deste acréscimo do elemento vis o crime tornava-se uma hipótese estranha
ao ditado da mencionada lex Iulia, a qual tinha alguns pressupostos inconcebíveis com o
estupro violento: o seu bem jurídico era a garantia da honestidade feminina; esta lei era
aplicada a apenas uma categoria específica de mulheres; regulava apenas crimes
consensuais; suas penas eram mais brandas que as do crime de violência e havia a previsão
de um prazo prescional, incompatível com um crime como o stuprum per vim, ao qual era
aplicada a pena de morte, como atesta P.S. 2,26,12.
Ademais, ao se considerar que o termo “stuprum”, na violência sexual, tem o
significado legal de stuprum gera-se um grave inconveniente, pois se deveria admitir que a
mulher violenta também seria processada por adultério. Esta é a consequência de se admitir
que o elemento vis apenas exclui a punibilidade da vítima.
Embora as fontes analisadas tenham demonstrado que não se aplicava a lei de
adultérios ao caso, ao adotar este posicionamento, teríamos que admitir que, no direito
romano, a vítima de estupro violento vinha repremida pela lei por uma acusação de
adultério.
As fontes submetidas à exegese comprovam, porém, que não houve a aplicação de
lei de adultério ao caso em tela, o qual teria sido punido, na nossa opinião, por duas formas:

a) o sistema processual do crimen vis, já na República, seria o instrumento apto à reprimir
a violência sexual, como comprovaria a passagem contida em Cíc., Pro Cael. 71; e b) no
início do Principado, porém, o mesmo crime poderia ser reprimido, extra ordinem, por
iniuria, o que teria ocorrido. No período justinianeu, porém, com a recondução da iniuria
ao âmbito privado, a repressão teria ocorrido exclusivamente por meio do crimen vis.
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