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“Inspirados, segundo consta, na legislação helênica, 

os decenviros publicaram, entre os anos 303 e 304 da 

era cristã, dez tábuas inicialmente, depois, no ano 

seguinte, foram juntadas mais duas, constituindo a 

Lei das XII Tábuas” 

 

    Considera-se o Direito Romano como o conjunto de 

regras jurídicas observadas pelos habitantes da antiga Roma 

e de seus territórios, desde a criação da cidade, em 753 AC, 

até a morte do Imperador Justiniano, em 565, direito 

vigente, portanto, durante treze séculos. Na lição de 

Francisco Amaral¹, o direito romano não se apresenta como 

um todo unitário, mas como a conjugação de vários 

sistemas, ou como um processo evolutivo, que nasce, 

desenvolve-se, atinge o apogeu e decai, de acordo com as 

variações ocorridas nos sistemas econômico e social. 

    “O ponto de partida dessa trajetória de treze séculos 

se iniciou com o jus civile, ou seja, o direito dos cidadãos 
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romanos, os cíveis, direito com fundamento nos usos e nos 

costumes dos antepassados (mores maiorum) e teve sua 

primeira formulação legal na Lei das XII Tábuas, criada 

ao lado do jus civile, pela jurisprudência dos pontífices 

romanos, onde se encontravam normas de direito civil, 

penal, processual e administratiivo”.² 

    Tem-se repetido, como afirmara Carrara, que os 

romanos foram gigantes no direito privado, mas pigmeus 

no direito público. Com a devida vênia, parece ter havido 

algum exagero nessa afirmação. A evolução histórica do 

direito penal romano demonstra, com clareza, a presença de 

duas fortes características no direito desse povo: seu 

aspecto religioso e uma acentuada distinção entre atos 

ilícitos punidos pelo jus civile, com penas privadas e 

aqueles punidos pelo jus publicum, com penas públicas. 

Quanto aos primeiros, tem-se a preocupação com os 

romanos com a pax deorum, isto é, a paz dos deuses que 

não deve ser perturbada pelo povo. No estudo do direito 

penal romano, vê-se relevante espaço dedicado à Lei das 

XII Tábuas, com fortes manifestações religiosas. De outro 

lado, encontram-se punições bem diversificadas, como o 

talião, a mutilação, a pena pecuniária e a reparação do dano 

causado à vítima, como se demonstrará oportunamente. 

    Roma legou à posteridade rica cópia de documentos 

jurídicos, que permitiram que hoje se seguisse, com precisa 

informação, sua longa e gloriosa história. 
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    Em Roma, atribui-se a Constantino a primeira 

inserção, em texto legal, incorporada na legislação de 

Justiniano, no que se refere à obrigação de o estado nomear 

advogado a quem não tivesse, por falta de recursos 

financeiros. 

    Lê-se em seu Livro I, Título XVI, § 5º, do Digesto, que 

o Estado:  

“Deverá dar advogado aos que peçam, 

ordinariamente às mulheres, ou aos pupilos, ou aos de 

outra maneira débeis, aos que estejam em juízo, se 

alguém os pedir, e, ainda que não haja nenhum que os 

peça, deverá dá-lo de ofício. Mas, se alguém disser 

que, pelo grande poder de seu adversário, não 

encontrou advogado, igualmente providenciará, para 

que lhe dê advogado. Demais, não convém que 

ninguém seja oprimido pelo poder de seu adversário; 

pois também redunda em desprestígio do que governa 

uma província, que alguém se conduza com tanta 

insolvência que todos temam tomar a seu cargo 

advogar contra ele”. 

A proteção especial aos despojados de recursos 

financeiros, por caridade, acentuou-se  com o advento do 

Cristianismo que, com sua doutrina da justiça social, da 

fraternidade e da igualdade, representou uma séria ameaça 

à classe dominante romana. Foi imposto aos advogados 
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obrigação de prestar assistência, ainda que sem os 

honorários, devendo, ainda, aos magistrados, renunciar às 

custas, conforme os costumes da época, bem diferente de 

hoje, bem como com profissionais de algumas outras áreas. 

Para o nosso enfoque vitimológico, cumpre refletir no 

fato curioso, por exemplo, de que os romanos conheciam 

duas espécies de ilícitos penais: crimina, consistente nos 

atos lesivos aos interesses públicos, cuja punição era 

exercida por sansões penais de natureza pública, como as 

penas corporais, e as de natureza patrimonial e cuja 

persecutio era obrigatoriamente exercida pelo estado. Hoje, 

entre nós, dir-se-ia, analogicamente, “crime, de ação penal 

pública incondicionada”, ou seja, uma vez ocorrida a 

infração penal, independentemente da vontade da vítima, o 

Estado é obrigado a exercer, através do Ministério Público, 

o jus persequendi, o que constitui a regra do direito pátrio 

vigente. Por outro lado, eles conheciam a outra espécie de 

ilícito, os delicta. Estes ofendiam somente o interesse 

privado e eram punidos seus autores, somente se a vítima 

iniciasse o jus persequendi. Ter-se-ia como semelhança, no 

direito pátrio vigente, o crime de ação penal privada, que 

somente se procede mediante a iniciativa da parte ofendida 

ou de seu representante legal. Os delicta eram sancionados, 

através da provocação privada, somente com a pena privada 

pecuniária ou, civilmente, com o ressarcimento do dano 

patrimonial. 
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Os crimina eram do domínio específico do Direito 

Penal, enquanto os delicta constituíam fontes de obrigação 

no Direito Privado. 

Como sabido, com a evolução do Direito Romano, aos 

poucos os tipos considerados delitos – delicta, ou seja, os 

ilícitos penais de caráter privado, foram-se transformando 

na categoria de crimina, de caráter público. 

Desse modo, a vítima que até então tinha o direito de 

reclamar, pessoalmente, a reparação do dano resultante de 

um delito, passou a depender da iniciativa do Estado, que 

nem sempre demonstrou o interesse e a vigilância sobre o 

fato, gerando o consequente descaso face a reparação do 

dano, originário de um fato ilícito. Como consequência 

dessa situação jurídica, a vítima passou a um plano 

secundário, no direito de reclamar uma indenização. 

Os crimina eram do domínio específico do Direito 

Penal, enquanto os deliccta constituíam fonte de obrigação 

no Direito Privado.  

Como sabido, com a evolução do Direito Romano, aos 

poucos os tipos considerados delitos – delicta - ou seja, os 

ilícitos penais de caráter privado, foram-se transformando 

na categoria de crimina, de caráter público. 

Os Crimina eram julgados pelos juízes, em tribunal 

especial, com solenidade própria, isso porque se tratava de 
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um ilícito a atingir a sociedade como um todo. De outra 

feita, os delicta eram aapreciados por árbitros investidos na 

função de julgador apenas, após solicitação da vítima aos 

órgãos competentes da jurisdição civil. 

Segundo Ebert Chamoun³, consagrado publicista 

pátrio, a repressão dos delitos privados caracterizava-se, 

originariamente, pela ideia de que o delinquente 

responderia pelo ilícito penal, delicta, com o seu corpo 

(corpus obnoxium). Mas responsabilidade não era grupal e 

sim pessoal, de tal sorte que era o delinquente o responsável 

penal e civilmente pelo dano e não o grupo ao qual ele 

pertencia. Isso porque Roma não conheceu a 

responsabilidade coletiva, presente na maioria dos povos da 

antiguidade. Segundo esse princípio, ou seja, o da 

responsabilidade coletiva, todo grupo familiar do 

delinquente suportava a vingança do grupo familiar da 

vítima. Vale ressaltar que a vítima, para obter a reparação 

do dano, bem como a punição do culpado, deveria recorrer 

ao Estado. Roma não permitia à vítima fazer justiça com as 

próprias mãos. Em Roma a responsabilidade decorrente do 

delito já era individualizada e sancionada pelo soberano.  

Segundo o ensinamento de Chamoun⁴, “o delinquente 

condenado era em certos casos (fur manifestus), adjudicado 

pelo magistrado à vítima. O seu corpo respondia, portanto, 

pelo delito. Em outros casos (iniuria grave), era lícito o 

talião e ainda em outros era a pena pecuniária (poena) a 
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punição adequada...”. A ação destinada a condenar o réu a 

pagar uma quantia à vítima era actio poenalis, valendo 

lembrar que a pena não se confundia com a obrigação de 

reparar o dano. 

Merece considerar-se que a figura do delito civil de 

dano surgiu com a Lei Aquilia, de data incerta, mas já 

vigorante em metade do século II AC. Segundo consta, essa 

Lei já estabelecia que quem houvesse tirado a vida, quer 

com dolo, quer por negligência, de um escravo ou de um 

animal alheio, deveria pagar ao lesado quantia equivalente 

a seu valor no ano anterior à morte. Essa mesma Lei 

determinava, ainda, que a destruição de coisa alheia deveria 

ser ressarcida com uma multa, consistente no alto valor que 

a coisa tivesse valido nos trinta dias antecedente ao fato. 

Consoante o magistério de Mackeldey⁵ e de Mainz⁶, 

no Direito Romano quatro espécies de delitos privados 

eram conhecidos: furtum, rapina, damnum, injuria datum, 

e a iniuria. Todas essas espécies eram passiveis de 

reparação. A injúria que, etimologicamente, originando-se 

da expressão latina in + JUS, vinha significar o “não-

direito”, era entendida pelos romanos como sendo tudo que 

se fazia na realização de todo ato voluntário ofensivo à 

honra ou à boa reputação de alguém. 

Qualquer que fosse a espécie de injúria, “iniuria atrox” 

= injúria grave ou iniuria levis, a injúria atingia a pessoa da 
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vítima, quer material, quer moralmente, como se depreende 

do consagrado texto de Justiniano⁷.  

Segundo o texto que se vai citar, entende-se que 

ocorria a injúria: 

“...não apenas quando se davam golpes em alguém 

com o punho ou com varas, ou quando, por qualquer outra 

forma, era o mesmo azorragado, mas também quando, 

contra qualquer um, se alteava a fala de modo barulhento, 

ou se lhe tomava a posse dos bens, como se devedor fora 

aquele que se sabia nada dever à gente. De igual modo 

injúria se causava a outrem quando contra ele, se escrevia, 

compunha ou publicava um libelo ou um livro infamante de 

versos, por si, ou dolosamente, por interposta pessoa, a 

quem se propiciavam os meios necessários. E mais ainda 

(injúria se causava) quando se perseguia uma mãe de 

família, uma jovem ou um jovem, atentando-se contra o 

pudor de qualquer deles e, finalmente, por uma infinidade 

de outras ações”.  

Como se pode observar, com certa clareza, os romanos 

tinham bem nítidos os conceitos de reparação do dano, tanto 

do dano material, quanto do dano moral, e 

consequentemente a inteligência do amparo à vítima. 

No damnum injuria datum, o terceiro dos delitos 

privados, visava-se diretamente o patrimônio, enquanto na 

injúria tinha-se em conta o homem, física ou moralmente. 
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Em razão disso, Ihering torna-se até bastante explícito 

a atribuir aos romanos a plena aceitação do instituto da 

reparação do dano, inclusive do dano moral. 

Com a aceitação da reparação por danos morais, 

vislumbra-se embrionariamente a preocupação dos 

romanos com outra vertente da vitimologia, qual a do 

estudo da personalidade da vítima, uma vez que somente 

através do conhecimento da personalidade, do psiquismo e 

da sensibilidade da vítima, poder-se-á entender a 

necessidade da reparação do dano moral, pois ele é de 

natureza psicológica. 

Curioso recordar-se é que os romanos só conheciam 

quatro categorias puníveis: a. os furtos e o homicídio; b. as 

injúrias similares; c. atos de falsidade e escritos injuriosos; 

d. associações de bando de malfeitores. Todavia, essas 

quatro espécies delituosas poderiam ser praticadas de sete 

maneiras, a dizer, pela pessoa, pela causa, pelo lugar, pelo 

tempo, pela qualidade ou pelo próprio evento, permitindo 

que tais circunstanciem pudessem agravar ou melhorar o 

delito. 

Quando se reflete sobre o direito romano, a Lei das XII 

Tábuas, sempre vem à lembrança do estudioso o 

conhecimento de algumas outras leis. Todavia, dezenas de 

outras leis, que se tornaram famosas, durante o Principado, 

que não podem ser esquecidas. 
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A Lex Aquilia, famosa por prever a reparação do dano, 

tipificando até a morte do escravo ou de animais que 

causassem ferimentos em outros escravos, bem assim, a 

hipótese de destruição e coisas inanimadas; Tem-se, ainda, 

a Lex Julia de Maiestate (8 a.C.) que tratava da ofensa à 

pessoa ou ao nome do Imperador. A Lex Julia de peculatu 

et de sacrilegii (8.a,c), objetivando a proteção da coisa 

alheia, incriminando a subtração, a malversação do dinheiro 

público e também do dinheiro sagrado, bem como a 

alteração de moedas e documentos públicos. As Lex Falsis, 

punindo falsos testamentos. A Lex Julia de adulteriis 

coercendis (18,a.C), conhecida por reprimindo o adultério 

e crimes sexuais, A Lex Cornelia punia severamente o autor 

de homicídio ou de incêndio. A Lex Remmia os autores de 

calúnias ou falsas acusações. Desnecessário lembrar dos 

Libri Terribilis que fazia parte do Digesto, ou seja, os livros 

que cuidavam especificamente de matéria penal. Cumpre 

sempre lembrar que Lei das Doze Tábuas, fundamento de 

todo o direito romano ulterior, fons omnis publici privatique 

juris, na expressão de Tito Lívio, foi o resultado do anseio 

de um povo quec desejava um corpo de leis ao alcance de 

seus conhecimentos culturais. Até então, o conhecimento 

das normas de direito era privilégio e nobres e patrícios. Em 

razão disso, Terentino Arsa, cognominado de “O Tribuno 

do Povo”, adotando um plebiscito, determinou que cinco 

homens honrados e conhecedores do direito fossem 
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nomeados para redigir um corpo de normas de costumes. 

Os Senadores assentiram em formar uma comissão de dez 

membros, eleitos por um ano, nas centúrias, uma das 

divisões políticas do povo romano, composta de cem 

cidadãos. Com isso, surgiram os decemviris legibus 

scribendis. Inspirados, segundo consta, na legislação 

helênica, os decenviros publicaram, entre os anos 303 e 304 

da era cristã, dez tábuas inicialmente, depois, no ano 

seguinte, foram juntadas mais duas, constituindo a Lei das 

XII Tábuas.  

É certo, nessa remota legislação, ainda não são 

encontradas claras noções do que venha ser Criminologia, 

personalidade, comportamento desviante, muito menos o 

conceito de Vitimologia, na concepção atual, mas as 

normas insculpidas em bronze e afixadas no Capitólio 

revelam, com clareza, que diversas delas procuravam coibir 

processos vitimizatórios quando, por exemplo, disponham 

sobre a obrigação da indenização à vítima de danos 

sofridos. 

Em meio a escombros deixados por incêndios que 

assolaram o Capitólio, ainda se pode confirmar que cerca 

de vinte e cinco dessas normas cuidam da reparação do 

dano, são quase frequentes. 

Passados alguns anos de diversos incêndios havidos à 

época, quase destruídos, determinando, em sua totalidade, 
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dentre outras o Capitólio, Vespasiano mandou restaurar 

tábuas quase totalmente destruídas ou deformadas, 

determinando que elas fossem reescritas. Muitas delas 

foram encontradas, posteriormente, em Nápoles, em Trento 

e mesmo, em Roma.  

Atualmente, como sabido, na afirmação de Souza 

Lima (enumerar) dela restam, somente - fragmentos 

esparsos. Todavia, autores mais modernos, como Jacques 

Godefroy, Haubold, Dicksem e Shoell tentaram restaurar 

textos primitivos.  

Segundo Giordani, (9) em História de Roma: “Em 

tempos remotos, a religião romana conheceu a prática de 

sacrifícios humanos que, entretanto, foram-se tornando, 

cada vez, mais raros”. Note-se que na época imperial 

existia, ainda, casos isolados. De acordo, com esse mesmo 

historiador, havia diversas formas de sacrifícios. Algumas 

vezes, as vítimas eram animais, outras consistiam na 

oferenda de vegetais. 

Interessante que nos rituais, que eram originados dos 

gregos, o objeto a ser sacrificado ou oferecido, não devia 

conter qualquer defeito. Somente oblações de natureza 

vegetal, como o vinho, o grão, as frutas, ou mesmo, como 

vítimas. Sendo um deveria apresentar a mais perfeita 

aparência, interna e externa. Essa imposição lembrava as 

oferendas ou os sacrifícios do Antigo Testamento. 
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Entre os romanos, uma comissão, antes do 

sacrifício,era designada para examinar se a vítima era pura 

e sem qualquer mácula, ritual que se denominava 

“probatio”. Quando se tratasse de animais de grande porte, 

chamava-se “victimae (vitimas), quando de pequeno porte 

eram denominados “hostiae’’. Vale considerar que os 

romanos faziam uma distinção entre “hostiae honorariae, 

(parte da vítima que caberia simbolicamente á divindade); 

“hostiae piaculares” (vítimas oferecidas em expiação de 

faltas cometidas) e, finalmente, “hostiae consultatoriae’’, 

aquelas oferecidas com a finalidade de obter o 

conhecimento das disposições divinas em relação à cidade. 

Em 392, coube a Teodósio, o Antigo, (Flavius 

Teodosius) general romano, mais tarde decapitado por 

ordem de Graciano, este também morto pelo usurpador 

Maximus, a proibição de manifestações de qualquer culto 

pagão, a começar por mandar retirar do Senado Romano a 

estátua da deusa Vitória, símbolo do paganismo. 

O velho e austero ritual da religião romana foi, 

paulatinamente, sofrendo a ocorrência da suntuosidade 

litúrgica que acompanhava o culto das divindades 

helênicas. Todavia essa concorrência não se fez 

pacificamente. Muito sangue correu na vida da cidade e o 

processo de vitimização foi violento. 
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Em suma, no direito romano primitivo, no 

ensinamento de Aníbal Bruno (10) “o problema penal 

resolvia-se pela vingança ou a perda da paz. Eram utilizadas 

formas primárias da reação anti-criminal; formas que se 

encontram ainda bem definidas nas velhas leis germânicas 

do norte, mas que vigoravam primitivamente na Islândia, 

como nas da Suécia, Noruega e Dinamarca”. Esse sistema 

contrastava com o que hoje é fortemente combatido pela 

Vitimologia, por consistir num processo de vitimização. 

 

*O presente texto foi retirado do livro “Vitimologia: 

Evolução no Tempo e no Espaço”, de autoria de Heitor 

Piedade Jr. 

 

 


