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RESUMO 

 
FONSECA, Ana Clara Montenegro. CONDUTA DA VÍTIMA DE CRIME NA 
DOGMÁTICA PENAL: análise crítica sobre a posição da vítima na aferição da 
responsabilidade penal do autor à luz da vitimodogmática e da imputação à vítima. 2009. 162 
f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 
Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.  

 
 
 
 

A presente dissertação discute a conduta da vítima de crime e sua contribuição, dolosa ou 
culposamente, para a gênese deste e de seus reflexos na seara jurídico-penal, à luz dos aportes 
vitimodogmáticos e da imputação à vítima. Parte-se de um afastamento da visão simplista da 
relação criminosa, que apresenta, de um lado a vítima, totalmente inocente, e em outro, 
diametralmente oposto, o culpado autor. Intenta-se o alcance de perspectivas penais amplas, 
que considerem a dupla relacional autora do resultado típico (vítima e desviante interagindo 
entre si e com o meio), e do caráter pluridimensional inerente ao delito. Avalia-se 
criticamente as construções doutrinárias, sobretudo alienígenas, que tratam dos institutos 
pertinentes à vítima, a saber: a autoresponsabilidade, a autocolocação em risco e a 
heterocolocação consentida, a imputação à vítima. Em consenquência, aborda-se 
analiticamente os efeitos jurídicos (atenuação da pena, exclusão da antijuridicidade ou do 
tipo) dessa atuação vítimal para a interpretação da sistemática do delito. Objetiva-se incitar a 
reflexão sobre a concreção ou não de um posto de relevância jurídica para a vítima de crime, 
no campo da dogmática penal, averiguando, portanto, correlação entre sua conduta para o 
crime com os fins de política criminal, aptos a atenderem as expectativas hodiernas do 
almejado sistema aberto, mais adequado à neutralização da criminalidade. Em vista disso, 
perpasse-se por uma sucinta e perfuntória avaliação da teoria da imputação objetiva, 
mormente os aspectos desenvolvidos por Claus Roxin, Günther Jakobs e Manuel Cancio 
Meliá, limitando-se ao que aqui interessa, a conduta da vítima, a fim de se desvendar seus 
pontos coincidentes ou não com os aportes vitimodogmáticos, o que servirá para a posterior 
tomada de postura.  Nesse diapasão, questiona-se acerca da necessidade ou não de proteção de 
bens jurídicos sobre os quais o próprio titular (a vítima potencial) dispensou a sua tutela, 
observando, nesse ponto, os princípios basilares de uma tutela penal legítima (como 
adequação, merecimento e proporcionalidade) e de um direito penal mínimo e garantidor 
(subsidiariedade, fragmentariedade, ultima ratio). Enfim, almeja-se, prioritariamente, suscitar 
no universo jurídico a discussão sobre a figura da vítima como suporte dogmático para 
entendimento do crime, questão condenada até então à orfandade pelo dogmatismo do direito 
penal brasileiro. Tudo isso, a fim de que se encontrem senão lídimas medidas, outras mais 
próximas da realidade social, minimizando iniqüidades que o próprio sistema penal comete 
pela desconsideração da temática proposta.   

 
 
 
 

Palavras-chave: 1. Vitimodogmática. 2. Autoresponsabilidade. 3. Autocolocação e 
heterocolocação em risco. 4. Imputação à vítima. 

      
 



 
 

ABSTRACT 

 
FONSECA, Ana Clara Montenegro. VICTIM’S BEHAVIOR: critical analysis about the 
victim’s role in the valuation of the author's responsibility in the view of the victim-dogmatic 
and imputation to the victim. 2009. 162 f. Dissertation (Master Degree of Law) – Programa de 
Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2009.  

 
 
 
 

The present dissertation approaches the victim’s behavior and their contribution, intentionally 
or unintentionally, for this crime’s genesis and its consequences on the criminal area, in the 
view of the victim-dogmatic tendency and the victim imputation. The starting point is the gap 
from the simplistic vision of the crime, which presents on one side the victim, totally 
innocent, and on the other, diametrically opposed, the guilty author. The accomplishment of 
broad criminal perspectives is attempted. These perspectives should consider both subjects in 
performance of the typical result (victim and author interacting with each other and the 
environment), and the multidimensional character inherent to the offense. The doctrinal 
constructions are critically assessed, especially the foreign ones (originated in Germany and 
Spain) which address the institutions relevant to the victim, namely the self-responsibility, the 
victim’s self-endangering, endangering someone else and imputation to the victim. In 
consequence, the legal effects (penalty reduction, the exclusion of unlawfulness or  the type) 
of the victim actions are analytically discussed for the interpretation of the offense’s theory. 
The aim is to encourage the reflection about the configuration or not of a place of legal 
relevance to the crime victims in the field of criminal dogmatic, analyzing, therefore, the 
correlation between their conduct towards the crime and the purpose of criminal policy, able 
to meet the expectations of today's desired open system, more suited to neutralize the crime. 
Consequently, a brief and superficial evaluation of the objective imputation theory is carried 
out, especially considering the aspects developed by Claus Roxin, Günther Jakobs and 
Manuel Cancio Meliá, limiting them to what matters here, the victim’s conduct, with the 
purpose of reveling their points agreeing or disagreeing with the victim-dogmatic 
contributions, which will be useful for the subsequent posture adoption. In that context, this 
work questions about the need or not of legal protection of legal object which the holder (the 
potential victim) gave up, observing, at this point, the basic principles of a minimal criminal 
law (subsidiary, fragmentary, ultima ratio). Finally, this study aims to raise, in the legal 
universe, a discussion about victim’s figure as a dogmatic support for the crime 
understanding, a matter so far neglected by Brazilian criminal law’s dogmatism. All this is 
carried out with the purpose of finding fair measures, otherwise measures closer to social 
reality, minimizing inequities that the system itself commits criminal due to the disregard for 
the proposed subject. 

 
 
 
 

Keywords: 1.Victim-dogmatic. 2. Self-responsibility. 3. Self-endangering and endangering 
someone else. 4. Imputation to the victim. 
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INTRODUÇÃO 

 
O começo é mais que metade do todo, e muitas das questões que se formulam no 

decorrer da investigação são aclaradas por ele1, sendo assim, sem mais delongas, que os 

primeiros passos sejam dados na direção do tema proposto. 

Prontamente, impõe-se esclarecer que este estudo acadêmico pretende examinar a 

possibilidade de a conduta da vítima de crime, dolosa ou culposamente, contribuir na gênese 

deste e os seus reflexos para a dogmática jurídico-penal. Analogamente às questões de se o 

Direito Penal ou a dogmática jurídico-penal têm futuro2 ou não, pode-se formular desde já a 

seguinte interrogante: a dogmática jurídico-penal a respeito da conduta da vítima de crime 

tem futuro? 

Adianta-se que, assim como não se pode prescindir em absoluto do Direito Penal ao 

funcionamento da civilização, muito embora se reconheça que se fazem necessárias as suas 

constantes adaptações à chamada sociedade de riscos3 hodierna, essa imprescindibilidade e 

luta por renovação deve abarcar a problemática da vítima de crimes. Com mais precisão, 

pode-se dizer que o tema já tem um presente, embora embrionário, sem dúvidas, de duração 

extensiva ao porvir da ciência penal. Ressalvados os mesmos imperativos de adequação à 

contextualização dos casos concretos que emergem com a cambiante humanidade. 

Se é certo que o assunto em tela já estampa as principais pautas no universo jurídico, 

nos últimos tempos, não menos o é a existência de nódulos nele ainda não elucidados. Em 

vista disso, o eixo central aqui perseguido refere-se à investigação sobre a possibilidade de se 

tornar dogmaticamente palpável a contribuição da conduta da vítima para a ocorrência e 

valoração do crime (e se afirmativo, buscar-se o “como”). O objetivo é proceder em uma 

análise crítica das criações doutrinárias existentes na atualidade sobre o mesmo. Deveras, 

corre-se o risco de opinar sobre tais questões, não apenas contribuindo para uma melhor 

compreensão dos objetos aproximados, porém, sobremodo, evitando simplesmente a assunção 

de atitude passiva e reprodutiva do diálogo da literatura já posto. 

Embora se saiba que o problema da vítima desperta interesse acadêmico global 

bastante acentuado, desde as últimas décadas, ele foi por bastante tempo relegado pelos 

estudiosos do direito. Acredita-se que o Estado Moderno simplificou o âmbito da relação 

                                                 
1ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2007. p.28.  
2Interrogantes feitas por ORDEIG, Enrique Gimbernat. Tiene um futuro la dogmática jurídico-penal?. Estudios 
de derecho penal. Madrid: Tecnos, 1990. p.140-162; e também por ROXIN, Claus. Tem futuro o direito penal? 
In: Estudos de direito penal. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.1-31.  
3 A respeito do tema, sugere-se a leitura à BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós, 2002.  
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penal em duas pretensões controversas. De um lado, a da sociedade, representada pelo direito 

de punir e, de outro, a do acusado, consubstanciada em sua defesa. O próprio conceito de 

delito é marcadamente definido pela dogmática jurídico-penal como ação típica, antijurídica e 

culpável do autor. Salta à vista que essa concepção cega, embora imparcial, escapa a 

consideração ao outro interveniente: a pessoa física que é automática e dogmaticamente 

idealizada como sujeito passivo do delito ou, em terminologia criminológica (e porque não, 

vitimológica), a vítima do crime.  

Ora, intuitivamente, sabe-se que nas figuras delitivas, reconhecidas nas legislações 

penais em geral, esconde-se uma pessoa diretamente lesionada (ou cujo bem jurídico sofreu 

sério risco de agressão) pela conduta incriminada, descoberta vítima. Por isso, é no mínimo 

extravagante que esta mesma personagem penal não esteja incorporada de maneira induvidosa 

não apenas na definição antes mencionada, senão quando da análise do delito e da 

responsabilidade penal pelo mesmo. 

É lugar comum na doutrina jurídico-penal tomar a sobredita marginalização da vítima 

como expressão meritória, exatamente, de um sistema de controle social, o penal, que, a partir 

da Modernidade, compete exclusivamente ao Estado, superando, assim, a vindita privada. 

Reduz-se a importância do papel da vítima no exame do crime, cuja satisfação é substituída 

pela retribuição do injusto4, a fim de se atingir uma justiça livre de avassaladores 

subjetivismos, imparcialidades, desproporções e arbítrios. Eis o reinado do ideal de 

pacificação social e equidade, outorgados ao Estado, incumbido do poder-dever de punir, que 

traz em seu bojo um ostracismo para a vítima de crimes. 

Nesse sentido, afirma-se que o ordenamento jurídico é fruto de uma evolução 

histórica, que discorreu desde a reação privada da vítima (aliás, sendo mais coerente, do seu 

grupo familiar5), passando pelos pactos de paz da Idade Média, até chegar ao monopólio na 

imposição de penas e no exercício formal da violência, estabelecido em favor do Estado, na 

sociedade atual. De se ver que o processo de publicização do ordenamento penal é ao mesmo 

                                                 
4Nesse sentido, MELIÁ, Manuel Cancio. Conducta de la víctima e imputación objetiva en derecho penal: 
Estúdios sobre los ámbitos de responsabilidad de víctima y autor em actividades arriesgadas. 2. ed. Barcelona: 
Bosch, 2001, p. 222; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminologia: introdução a seus fundamentos 
teóricos. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 38 e ss; SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. 
Victimologia: lecciones dictadas por el Prof. Jesús Maria Silva Sánchez. Servicio Ed. Universidad del País 
Vasco, 1990 (Separata VIII Cursos de Verano en San Sebastián). p. 13 e ss. 
5MAWBY, Robert I., WALKLATE, Sandra. Critical victimology: international perspectives. London, 1994. 
p.58 e ss. 
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tempo uma evolução de desvitimização6, por isso, a máxima de que a vítima do delito chega a 

ser também vítima da dogmática da teoria do delito7.  

Outro contributo ao esquecimento da vítima foi o exclusivo enfoque da ciência, a 

criminologia, dedicada ao estudo empírico do fenômeno penal, centrando-se, 

tradicionalmente, sua atenção na pessoa que realiza o comportamento desviado, o autor8, ou, 

como aduziam os clássicos, o homem delinqüente. Nesse ritmo, a vítima teve papel 

nomeadamente reduzido ao de mero expectador, reservando-se ao criminoso todos os 

holofotes.  

Porém, desde algum tempo, meados da década de trinta, quarenta do século passado, 

produz-se uma evolução científica e, em certa medida, legislativa – mormente nos países 

europeus (Alemanha e Espanha) – mediante a qual, desde a perspectiva da criminologia, tem 

lugar um redescobrimento da vítima. É o nascedouro do que viria a constituir, para alguns, 

uma auxiliar ou mesmo, para outros, uma nova ciência chamada vitimologia9, com a 

pretensão de sistematizar os conhecimentos empíricos relativos à vítima.  

Insta destacar, que o surgimento da vitimologia não é alheio a determinadas tendências 

de política criminal, centradas em demandar uma repressão mais justa e eficaz dos 

comportamentos delitivos. De se observar que a investigação do papel da vítima, portanto, 

orienta-se também por princípios político-criminais, ou seja, perpassa pela idéia de um 

sistema teleológico-funcional, dirigido à limitação do poder punitivo e à implementação de 

valores voltados para as necessidades sociais. Isso implica que tanto se buscam programas de 

valorização à vítima, procurando minimizar os efeitos negativos do crime, como se procura 

uma imputação adequada do resultado lesivo ao autor, levando em conta o contributo da 

daquela.  

De se ver que as investigações vitimológicas têm repercutido na determinação de 

propostas de atenção à vítima, através de mecanismos de reparação e de proteção aos seus 

interesses. Nesse contexto, emerge a tendência denominada “nova vitimologia”10. Área que 

visa ampliar os papéis e interesses da vítima no direito material, bem como no processual11, 

                                                 
6MANTOVANI, Fernando. Diritto Penale: Parte generale. 5. ed. Padova: Cedam, 2007. p. 233 
7ESER, Albin. Sobre la exaltación del bien jurídico a costa de la víctima. Libro homenaje a José Rafael 
Mendoza Troconis. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1998. T.2. p. 163-164.  
8GARCÍA-PABLOS, op. cit., nota 1,  p.76. 
9Ibidem, p.76 e ss; RODRÍGUEZ MANZANERA. Victimología: Estudio de la víctima. México: Porrúa, 1990, 
p. 14; BUSTOS RAMÍREZ, Juan, LARRAURI, Elena Pijoan. Victimología: presente e futuro. Santa Fé de 
Bogotá: Temis, 1993. p. 92 e ss. 
10Sobre o tema, recomenda-se a leitura de MARCHIORI, Hilda. La víctima del delito. Córdoba: Marcos Lerner 
Editora Córdoba, 1996. p. 191 e ss. 
11LARRAURI PIJOAN, Elena. Victimologia. In: MAIER, Júliol B. J. (comp.). De los delitos e de las victimas. 
Buenos Aires: Ad-hoc, 1992. p.71.  
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por meio, principalmente, de medidas de compensação e conciliatórias. Âmbito de 

investigação do qual não se ocupa com maiores pretensões nesta pesquisa.  

De outro giro, vitimólogos, como Hans von HETING, Benjamim MENDELSOHN, 

Frederick WERTHAM etc., sentiram, no universo do crime, a intervenção da vítima como 

fator determinante na etiologia do ocorrido. Possivelmente, a intenção deste setor (da 

chamada vitimologia clássica) aproximou-se mais de um estudo empírico e classificatório de 

tipologias da vítima (tomando como parâmetro a sua maior ou menor contribuição para 

gênese delitiva), do que da busca por soluções concretas acerca da complexa questão da 

relevância jurídico-penal da sua conduta, na produção da lesão de seus próprios bens jurídicos 

e sobre a sua possível co-responsabilidade a influir na punição do autor. Porém, sem esse 

primeiro passo, dificilmente, atentar-se-ia para essa problemática. 

Sem embargo, por meio dessa descoberta da vítima interativa, é dado o impulso para a 

criação de um caminho dogmático, que traduza, em termos práticos, essa parcela de 

participação vítimal no crime. Nesse sentido, tendências doutrinárias, tais como a 

vitimodogmática, a autocolocação da vítima em perigo e heterocolocação em risco 

consentida, em geral, a imputação à vítima, ganham espaço. Dito de maneira outra, esse 

aspecto sobre a incidência da colaboração da vítima na valoração jurídico-penal no 

comportamento do outro interveniente, o até então autor (o qual não deu causa ao crime 

isoladamente), vem a ser objeto próprio da doutrina e jurisprudência mundiais, e alvo 

precípuo deste trabalho. 

Assim, percebe-se que o derradeiro campo vitimológico explicitado, “vitimologia 

clássica”, funciona como ferramenta empírica imprescindível, embora com ela não se 

confunda, ao desenvolvimento da tendência vitimodogmática e demais construções 

dogmáticas sobre a imputação à vítima. 

Em decorrência das distinções realizadas acima, importa explanar que a inevitável 

vinculação, em maior ou menor medida, da proposta desta pesquisa (o estudo da 

vitimodogmática e das teorias correlatas) com as aproximações, enquanto suportes teóricos e 

empíricos, de cunho criminológico (vitimológico) ou mesmo político-criminal, não implica 

em uma dissertação diretamente desenvolvida em tal campo. O estudo da vitimodogmática e 

das outras doutrinas a respeito da vítima não nega os aportes das outras ciências penais, senão 

busca uma visão jurídica que promove o intercâmbios entre esses saberes, a fim de melhor 

interpretar a teoria do delito. Pode-se dizer: na tentativa de encontrar subsídios através dessa 

metodologia interdisciplinar que permitam a utilização do contributo vítimal pela aludida 
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sistemática do crime, de modo que esta se aproxime da realidade. Nesse ponto, 

fundamentalmente, reside o lugar teórico onde se desenvolvem as pretensões aqui almejadas.  

Ademais, é imperiosa a lembrança de que o problema da vítima toca, como se 

adiantou antes, instituições penais distintas e paralelas. Desse modo, estudar os múltiplos 

modelos sobre a questão tratada envolve coordenação no intuito de conjugar coerentemente 

suas intertextualizações. Portanto, esta pesquisa limita-se a quatro referências principais sobre 

a vítima, estudadas, a priori, isoladamente, e depois comparativamente, a saber: a 

vitimodogmática, a tese da diferenciação de Claus ROXIN entre participação na 

autocolocação em perigo e a heterocolocação em perigo consentida12, muito brevemente aos 

aspectos desenvolvidos por Günthrer JAKOBS acerca da competência da vítima e ao novo 

instituto imputação à vítima, de Manuel Cancio MELIÁ, estas derradeiras relativas à 

imputação objetiva.  

Destarte, reitera-se que esta pesquisa foca seus esforços em primeiro lugar na nascente 

tese vitimodogmática, e parte-se para a alusão e interconeção com os referidos institutos, 

naquilo que eles têm de comum e relevante à crítica e ao entendimento dogmático da conduta 

da vítima de crime. Em termos simples, aborda-se a vitimodogmática, reconhece-se a 

existência de instrumentos outros, correlaciona-os entre si, com o desiderato de dilucidar e 

tomar posição acerca da problemática da relevância jurídico-penal da conduta da vítima para a 

teoria do delito. 

 Dessa maneira, a presente dissertação parte da premissa de a conduta (dolosa ou 

culposa) da vítima de crime poder contribuir na gênese deste e versa sobre os seus reflexos 

para a dogmática jurídico-penal. Tendo em vista os gravíssimos problemas que a carência de 

estudo ao tema causa à ciência penal: perpetua a subtração da vítima da análise do crime, 

revigora sua despersonalização quanto aos dois sujeitos que lhe são ínsitos, empobrece o 

objeto de estudo do direito penal (limitado ao crime e criminoso) e tolhe da sociedade o 

direito a soluções jurídicas mais próximas da realidade dos fatos, por desconsideração ao 

método penal que integra conjuntamente dogmática13, criminologia/vitimologia e política 

criminal. 

                                                 
12Vê-se que o problema da imputação ao âmbito de responsabilidade da vítima refere-se aí à teoria da imputação 
objetiva, enquanto imputação do comportamento, podendo ter relevância também no segundo nível desta teoria, 
na imputação do resultado, e incidir neste caso (pela autoresponsabilidade da vítima) na responsabilidade do 
autor.  
13“São perfeitamente conhecidas as críticas dirigidas desde sempre à ciência penal no que diz respeito à sua 
cientificidade em virtude de seu caráter dogmático. Embora nem sempre pertinentes revelam as limitações e 
insuficiências (...)”, considerações do insigne professor Ricardo de Brito sobre a possibilidade de ampliar a 
resolução dos problemas criminais através da colaboração inclusive da filosofia política FREITAS, Ricardo de 
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A incompletude da busca pela diminuição da criminalidade centrada sobre estudos a 

respeito do criminoso14, bem como as incontáveis vozes, dentre outros fatores, que, nos 

últimos tempos, têm, paulatinamente, unido-se ao coro dos defensores de um olhar dogmático 

ao comportamento da vítima de crime, em congressos, simpósios e demais conclaves, 

nacionais e internacionais15, atestam o anacronismo da clássica visão penal sobre o fenômeno 

delitivo.  

Esta postura simplista, portanto, não mais condiz com a realidade social atual e com o 

pensamento crítico favorável a um aperfeiçoamento do sistema penal, que reflita, em seu 

bojo, além de saberes dogmáticos, os criminológicos /vitimológicos e político-criminais, no 

alcance no “socialmente correto”16. Simultaneamente, tal contexto corrobora a premente 

necessidade de reversão dessa retrógrada paisagem penal, a fim de se redefinir e ampliar a 

pauta de discussões no mundo acadêmico-jurídico, em geral, sobre o papel da vítima de crime 

na avaliação deste. 

Sobre a importância e a necessidade de se abordar a vítima, Pietro Nuvolone17 aduz 

que o “estudo da incidência da vítima para o que ela é e para o que faz na gênese do crime, é 

capaz, assim, de representar uma perspectiva muito fecunda para a defesa social e para a 

prevenção criminal, sobretudo se tratada por uma perspectiva social e psicológica”.   

Prossegue NUVOLONE 
sob o perfil jurídico a investigação pode ser articulada nos seguintes pontos de 
partida:a) qualidade do sujeito passivo e qualificação do interesse jurídico protegido; 
b) relações entre sujeito ativo e passivo e incidências variadas; c) sujeito passivo e 
elemento subjetivo do crime; d) incidência do sujeito passivo na comissão do crime 
(instigação, consentimento, concorrência de culpa da vítima); e) sujeito passivo e 
motivos do crime (no que concerne às causas de justificação, de exclusão e o 
circunstâncias atenuantes); f) atividade do sujeito passivo depois da consumação do 
crime do ponto de vista da processual (instâncias penais e civis, perdão do crime)18. 

                                                                                                                                                         
Brito A. P. Ciências criminais e filosofia política: as possibilidades de diálogo interdisciplinar. In: RIBCCRIM - 
Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 63. 2006. p. 188-230. 
14 Nesse raciocínio, GULOTTA, Guglielmo. La vittima. Collana di Psiciologia giuridica e criminale. Milano: 
Giuffrè editore, 1976. p. 1-3. Segundo o autor o estudo da vítima em função da sua própria conduta, e não como 
simples objeto da conduta do agente, pode servir para um conhecimento melhor de seu comportamento, a fim de 
prever ou diminuir sua vulnerabilidade para o crime. Além do que pode aperfeiçoar o sistema de reparação penal 
que ao longo da história gera prejuízo patrimonial, físico e psicológico para a vítima. 
15 Os estudos vitimodogmáticos elaboram-se, sobretudo, nos países de língua alemã, com Bernd Schünemann e 
Thomas Hillenkamp, e espanhola, destacando-se os trabalhos de Silva Sanchèz. 
16 Além da inevitável lembrança a Franz Von Liszt, que precedentemente visualizou a importância de uma 
ciência penal conjunta, que enfoque a um só tempo as variáveis criminológicas (incluídas nesta a vitimologia), 
de política criminal e dogmática, cabe o destaque de Claus Roxin , principalmente em, ROXIN, Claus. Política 
Criminal e sistema jurídico-penal. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 82 e ss; 
SCHMIDT, Andrei Zenkner. O método do direito penal sob uma perspectiva interdisciplinar. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2007. FREITAS, Ricardo de Brito A. P. As Condições da pesquisa científica em Direito 
Penal. In Direito Penal: estudos em homenagem aos 180 anos da Faculdade de Direito do Recife. 
17 NUVOLONE, Pietro. La vittima nella genesi del delitto. In: L’indice penale. Cedam- Padova, 1973. vol 3. p. 
640. [s.d.]. 
18 NUVOLONE, Pietro. Il sistema del diritto penal. Cedam - Padova, 1975, p.85 e ss [s.d.]. 
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Das articulações mencionadas pelo sobredito autor, insta destacar, uma vez mais, que 

esta pesquisa prende-se imediatamente às relações existentes entre autor e vítima de crimes, 

bem como a repercussão que tal interação pode gerar para a dogmática penal, mormente no 

que tange aferição da responsabilidade do autor. 

Constata-se, porém, que esse aspecto controvertido a respeito da função da vítima no 

contexto dogmático reflete outra problemática de extensão vultosa, qual seja: examinar se 

realmente a conduta da vítima de crime constitui uma categoria de cunho penal material puro 

(convertendo-se em princípio penal generalizante a ser considerado na sistemática do delito, 

eliminando a responsabilidade do ofensor mediante a exclusão da tipicidade); ou se referido 

comportamento configura situação específica que ocasionalmente se introduz no sistema, 

restringindo-se de regra ao âmbito da aplicação da pena (admitindo a atenuação da 

responsabilidade penal ou, excepcionalmente, funcionando como causa supra-legal 

justificante apta a excluir a imputação ao autor). 

Diante disso, questiona-se, primordialmente: a necessidade da intervenção penal 

quando da disponibilidade do titular do seu bem; assim como o merecimento de sua proteção, 

e a adequação da tutela penal; bem como a dignidade do bem jurídico “arriscado”, discutindo-

se as diversas vertentes que se interceptam a esse respeito. Neste momento, a discussão da 

temática incrementa-se com concepções político-criminais que aliadas à perspectiva da vítima 

representam disposições com espírito minimalista, tendendo a reduzir, seja lex lata ou 

ferenda, a potestade penal para tais casos.  

No intuito de responder às supracitadas interrogantes, a abordagem metodológica parte 

dos princípios e conceitos penais, para, então, aproximar-se da conduta da vítima no juízo de 

imputação. Recorre-se, assim, a um confronto analítico-descritivo de dados, colhidos através 

do procedimento de pesquisa bibliográfica, em sítios eletrônicos, periódicos, legislação, 

ensinamentos doutrinários, conceitos jurídicos, informações históricas, jurisprudenciais, quiçá 

literárias sobre os variados fatores que concorrem à temática. Assim, através da revisão da 

literatura alienígena e nacional disponível, visa-se debater saudavelmente o estado da questão 

e contribuir criticamente ao amadurecimento deste tema tão polêmico, porém indispensável, 

para a ciência penal e para a sociedade, em torno do olhar dogmático sobre a vítima de 

crime19. 

                                                 
19Sobre a metodologia da pesquisa jurídica sugere-se: ADEODATO, João Maurício. Bases para uma 
metodologia da pesquisa em direito. Disponível em: httpe://www.cjb.gov.br/bvirtual. Acesso em 6 jul de 2008; 
BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodologia da Pesquisa. Monografia. Dissertação. Tese. São Paulo: Atlas, 
2004. p.55-59; e LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2003. p.83-123 (sobre métodos científicos). 
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O desenvolvimento desta dissertação estrutura-se, em quatro partes centrais, dentre as 

quais, dedica-se, em primeira ordem, à jornada de investigação sobre a verificação de a vítima 

influir na etiologia do delito. A partir da comprovação dessa hipótese maior, inicia-se a 

odisséia em busca de se entender de que maneira ocorre essa influência, confrontando tal 

proposição com a perspectiva tradicional de direito penal alicerçada nas concepções 

maniqueístas de sujeito passivo sempre inocente e autor em regra culpado. Objetiva-se, com 

isso, demonstrar a inadequada noção dogmática de vítima como sinônimo obrigatório de 

sujeito passivo, diferenciando-a das diversas outras nomenclaturas confusamente doadas 

também ao seu âmbito semântico.  

Dito de outra forma, no capítulo de abertura, faz-se uma análise conceitual do 

vocábulo vítima, um exame crítico das múltiplas espécies de termos com ele confundidos, 

uma averiguação detalhada sobre as suas tipologias (distinção de conceitos vítimais, mérito da 

vitimologia), bem como se relata brevemente a sua evolução histórica no direito penal 

enquanto figura de relativa importância no mundo antigo, relegada ao descaso em detrimento 

da institucionalização do ius puniendi, e, doravante, digna de atenção inovadora nas 

altercações contemporâneas. Observa-se, pois, um gradual progresso jurídico no tratamento 

dos conflitos sociais, porém de modo inverso à consideração do papel da vítima na dogmática 

penal, salientando-se, ulteriormente, em que peculiares circunstâncias emergiu e continua em 

crescente desenvolvimento, o novo movimento da vítima de crime.  

Além disso, cumpre mesmo de maneira menos detida abordar aspectos gerais sobre a 

vitimologia. Isso porque através de suas contrubuições adquire-se a base teórica para o 

desenvolvimento do tema. Nesse sentido, diferencia-se as roupagens vitimológicas existentes, 

identificando-se aquela que impulsiona o desenvolvimento dogmático da vítima de crime. 

No segundo momento do desenrolar desta pesquisa, lança-se ao estudo mais 

aprofundado – embora sem pretensão de ser exauriente – sobre o modelo vitimodogmático. 

Mas, anteriormente, apresentam-se noções gerais atinentes à dogmática jurídica para, em 

seguida, adentrar-se verdadeiramente na tendência aludida.  

Apreendidas essas lições prévias, expõe-se um sumário esboço histórico do 

surgimento da vitimodogmática, como uma teoria tendente a justificar o crime pelas atitudes 

da vítima, posteriormente, modelada e difundida ao resto do mundo, mas pouco aplicada na 

prática sob seus genuínos moldes, em especial, em países como o Brasil, que ainda ostentam o 

peso de um forte e tradicional dogmatismo jurídico.  

Em seguida, discorre-se, minuciosamente, sobre a possibilidade da existência ou não 

de um lugar dogmático para a vítima globalmente aceito na teoria do delito, abordando as 
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correntes vitimodogmáticas à luz das opiniões da mais abalizada doutrina estrangeira sobre o 

problema. A partir disso, busca-se averiguar o tratamento dogmático penal da questão e as 

vantagens que o tema traz ao direito penal, verificando como são interpretadas no 

entendimento de crime, em que âmbito encaixam-se e se penetram a sistemática do delito ou 

se apenas se mantêm entre os limites da pena. Assim, visa-se contrapor as divergentes 

posturas alusivas ao tema, evidenciando a conveniência ou não de cada uma delas, inclusive, 

sua possível aplicação ao ordenamento pátrio, e definindo a mais favorável à posição adotada 

neste trabalho. 

A terça parte desenvolvida nesta atividade trata da conduta da vítima no prisma da 

teoria da imputação objetiva, sempre correlação esta e vitimodogmática. Estudar os aspectos 

da vítima dentro da teoria da imputação objetiva forçosamente impõe, mesmo que de forma 

perfunctória, um apanhado geral sobre a origem da mesma, a compreensão do termo 

imputação ao longo da história do direito, e o conhecimento cuidadoso dos principais critérios 

que lhe compõem, a saber: risco permitido e proibido, incremento do risco, âmbito de 

proteção da norma. A finalidade disso é entender o significado de que existe imputação 

objetiva sempre que o autor praticar uma conduta que crie um risco proibido e que se realize 

no resultado concreto abrangido pelo âmbito de proteção da norma violada. 

Frisa-se que a exposição tem como alvo abordar, dentro das correntes funcionalistas, a 

moderada de Claus ROXIN, baseado na política criminal, e a radical de Gunther JAKOBS, 

fundada na teoria dos sistemas de LUHMANN, tão somente os critérios pertinentes à conduta 

da vítima em suas concepções. Dito de mais clara, analisar-se-á a teoria desenvolvida em 

específico por Claus ROXIN, embora não se ignore no todo a teoria desenvolvida pela 

corrente funcionalista radical, encabeçada por Günther JAKOBS. Porém, sublinhe-se, esta 

última não será objeto imediato de críticas, ater-se-á aqui com mais afinco às posturas 

roxinianas, no que tange ao critério de alcance do tipo, pois é neste que se enfatiza a 

relevância do comportamento vítimal. Debate-se, aqui, a delicada questão da conduta da 

vítima de crime integrar o âmbito de proteção da norma, do tipo ou da antijuridicidade, ou 

apenas da aplicação da pena, criticando-se as tradicionais teorias da causalidade que 

desmerecem tais efeitos, bem como a vênia e reverência com que os legisladores e operadores 

do direito as tratam.  

Enfim, o ponto derradeiro deste debate tem o desiderato precípuo de evidenciar as 

intertextualizações do estudo da vítima de crime com uma nova perspectiva desenvolvida por 

Manuel Cancio Meliá: à imputação a vítima, dentro da teoria da imputação objetiva. A 

finalidade é de empreender uma leitura crítica desse recente posicionamento, para ao final 
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tomar posição a respeito do tema. Tudo isso, evidentemente, verificando as vantagens de 

adoção de uma ou outra pretensão doutrinária, apurando sua possível harmonização com os 

nobres instrumentos de mitigação da alarmante violência formal (a penal, desferida pelo 

Estado) e, por conseguinte, da própria criminalidade. 

Finaliza-se indagando se as posturas dogmáticas vigentes ainda representam os anseios 

da realidade criminal moderna ou se não seria superiormente producente rever o dogmatismo 

em curso, possibilitando sua abertura às contribuições das demais ciências criminais, 

tendentes a reverter a rígida perspectiva hodierna, com a permissão de certas intromissões de 

casos concretos em seu pensamento sistêmico penal. Tudo isso sem abolir, evidentemente, a 

sistemática atual de leis punitivas e protetoras, mas atingindo, com o escopo do minimalismo 

penal, da ultima ratio, da subsidiariedade, da proporcionalidade, dentre outros constitucionais, 

senão à lídima justiça idealizada, àquela mais harmônica com a essência dos fatos, na 

tentativa de fazer do plano jurídico um domínio mais próximo da situação real da vida.  

Pugna-se, por último, pela colocação do tema na pauta de discussão jurídica pelos 

operadores do direito, sobretudo, pátrios, afinal, “o elevado grau de abstração dos conceitos 

jurídicos, que os afasta dos dados sociais reais, tornam-nos prisioneiros do tecnicismo e 

automatismo que os engendra e impossibilitam-nos da visão dos problemas e das 

necessidades humanas reais, importando no esvaziamento da função jurisdicional do Estado 

Democrático e Social de Direito”20, o que precisa de um fim. 

  

                                                 
20Em sentido próximo, AZEVEDO, Plauto Faraco de. Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica. 5 ed. 
Sergio Antonio Fabris: Porto Alegre, 1989, p. 12-13. 
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CAPÍTULO 1 – DESCORTINAMENTO DA VÍTIMA 

 

1.1 ENFOQUES ETIMOLÓGICOS E DOUTRINÁRIOS: VÍTIMA ALÉM DE 

CONSTANTE SUJEITO PASSIVO DO CRIME 

 

Impõe-se, primeiramente, assumir a predileção pela visão jurídica como desígnio da 

temática em curso, e não estritamente vitimológica. Assim, as explanações infra, concernentes 

a conceituações, tipologias e evolução histórica da vítima no direito penal, bem como as 

considerações gerais sobre vitimologia21 e suas vertentes funcionais, volvem-se, tão somente, 

ao alcance de suportes teóricos e empíricos para uma melhor abordagem dogmática acerca do 

papel daquela face ao crime. 

A interpretação e aplicação do direito penal atual exigem uma definição nítida entre as 

posturas de autor e vítima na cena do crime. Esta distinção, contudo, apresenta dificuldades, 

desde tempos remotos, pois nem sempre a linha que separa os dois protagonistas do drama 

criminal é suficientemente precisa.  

Segundo Stephen SCHAFER22, no período primitivo da humanidade, “ataque era 

defesa contra ataque e o estado de guerra entre o criminoso e a vítima fazia do sofredor um 

atacante e convertia criminosos em vítimas. A relação autor-vítima era um esforço mútuo e 

contrário para assegurar o poder” (livre tradução). Logo, não se vislumbrava com clareza o 

papel desempenhado por tais protagonistas na cena do conflito, aspecto este prejudicial em 

demasia à compreensão e solução do mesmo. 

Ezzat FATTAH23, por seu turno, assinala com propriedade que autor e vítima podem 

desempenhar papéis relevantes para a ocorrência do crime, não remarcando um necessário 

antagonismo. Assim, assevera que: 
o criminoso e sua vítima não são radicalmente diferentes como o negro e o branco, 
como são tidos freqüentemente, mas podem ser igualmente responsáveis pela 
comissão do ato. Portanto, somente pelo exame individual dessas duas partes, das 
suas personalidades, das inter-relações e interações entre elas, considerando o papel 
que cada uma assumiu no drama, é possível formular uma avaliação correta da 
responsabilidade penal para a ação em causa (livre tradução). 

                                                 
21Frisa-se que o estudo ora desenvolvido não pretende discutir aspectos criminológicos/vitimológicos sobre a 
vítima, mas tão somente usar alguns de seus aportes como demonstração de que as vítimas podem influir no 
contexto criminoso, ou seja, a partir das descobertas da criminologia e vitimologia acerca das vítimas interativas 
desenvolver-se-ão as críticas dogmáticas objetos nesta pesquisa científica. 
22SCHAFER, Stephen. Victimology: the victim and his criminal. Virginia: Reston Publishing Company, 1977. 
p. 6.  
23FATTAH, Ezzat. La victime est-elle coupable? Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1971. p. 
11-12.  
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Desta feita, com o intento de aclarar essas situações de confusão entre a relação autor-

vítima, é mister, em primeira ordem, conceituar o controvertido e multifário vocábulo vítima, 

estritamente sob os aspectos pertinentes a este estudo, a saber: originário, geral e jurídico.  

Etimologicamente, concebe-se a palavra vítima como derivação do verbo latino 

vincere24, animal sacrificado às divindades, ou do nome victima25, que, sem expressiva 

variação, implica na pessoa ou no animal que se destina ao sacrifício26. Sua raiz remete-se 

também à expressão vencire ou vincire que significa atar ou vencer, sendo a vítima, o atado, o 

vencido27. Ainda, as palavras victima, victus, cuja semântica reflete alimento, bem como a 

expressão vieo, sendo atar com juncos, que formava parte de um ritual, eram abundantemente 

usadas, no cenário romano, expressando o imobilizado, dominado, abatido e ferido28, 

imbricando a origem do verbete à noção de sofrimento, de prejuízo. 

De acordo com as lições do renomado professor Cláudio BRANDÃO29, na sociedade 

primitiva o direito penal possuía um caráter sacerdotal e teocrático, em que a aplicação da 

pena pelos sacerdotes (intermediários entre homens e divindades) decorria da violação de 

normas sagradas, do tabu (sagrado e proibido). O tabu violado, segundo esclarece Luis 

Jiménez de Asúa30, exige a expiação do infrator, ou mesmo de coisas inanimadas e animais, 

como sacrifício à divindade para purificar o ambiente do mal causado. 

Infere-se que nesse momento humano a razão da vítima é exatamente de ser 

sacrificada como oferenda (sacrum facere) 31, havendo nessa origem um caráter sacral. O 

alimento (victus) deve ser imolado em um ritual, pois a tribo (clãs e demais organizações 

                                                 
24Segundo F. Vigouroux no “Dicionário da Bíblia” cabe ao verbete victime uma origem ligada a holocausto e 
oblação, ipsis litteris: “ser vivo que se imola em um sacrifício” (apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. 
Vítima. São Paulo: Universitária de Direito Ltda., 1971, p. 50). 
25MANZANERA, op.cit., nota 5, p. 55-56. 
26O texto bíblico, primeira visão antropológica da vítima e que inspira essas traduções expõe: “Isaac dirigiu-se a 
Abraão: Pai!. Respondeu ele: Eis-me aqui, meu filho!. Isaac continuou: Aqui estão o fogo e a lenha, mas onde se 
acha a vítima para o holocausto?. Respondeu Abraão: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu 
filho!”. A vítima era o próprio Isaac. Deus punha em prova a fé e a fidelidade de Abraão ao lhe sugerir a 
vitimização de seu único filho. BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. São Paulo: Paulinas, 1976. Gênese 22, 6-8 
– sem grifos no original. 
27IÑIGUEZ ORTEGA, Pilar. La víctima: aspectos sustantivos y procesales. Cervantes Virtual. Disponível em: 
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13560842112138384122202/013181_2.pdf.Acesso em: 
20 ago de 2008.  
28Na mesma trilha, PANTALEÃO, Juliana F. Ação civil ex delicti. Boletim Jurídico. Uberaba-MG, a. 3, nº100. 
Disponível em: <http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=400> Acesso em: 6  jan. 2006. 
29BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal: parte geral. São Paulo: Forense. p 23. 
30(a) ASÚA, Luis Jimézez de. Tratado de Derecho Penal. Tomo I. 5ed. Buenos Aires: Editorial S.A, 1950. 
p.242. O autor ainda cita em outra obra (vide também (b) ASÚA. La llamada victimologia. In: Estudios de 
Derecho Penal e Criminologia. 1961 vol. I. p. 24) que Cornil relaciona a origem da palavra vítima à religião, 
tratando-se do sacrifício de uma pessoa ou de um animal à divindade. Também, Litré entende a vítima como o 
que se sacrifica em favor de interesses ou paixões de outrem. 
31IÑIGUEZ ORTEGA, op. cit., nota 24. 
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sociais primitivas) precisa oferecer vítima às divindades para, segundo a crença, afastar os 

malefícios da quebra do tabu e manter a coesão do grupo32. 

Vê-se que a vítima há muito tempo é alvo de análise, embora a vitimologia seja de 

composição recente. Assim, observa-se que as legislações antigas corroboram essa afirmação, 

posto que já havia referencias à vítima em Códigos como o de Ur-Nammu, na Lei de Eshuma 

e no Código de Hammurabi, os quais datam 2000 a.C33. 

Uma concepção geral e vernácula do nome, colacionada de AURÉLIO B. de Holanda 

Ferreira34, outorga roupagem polissêmica à vítima (do latim victima), qual seja: “homem ou 

animal imolado em holocausto aos deuses; pessoa arbitrariamente condenada à morte, 

torturada ou violentada; pessoa sacrificada aos interesses ou paixões alheias; pessoa ferida ou 

assassinada (...); sujeito passivo do ilícito penal; paciente; pessoa contra quem se comete 

crime ou contravenção” (sem grifos no original). 

De se vê que Aurélio, como representante da consciência leiga, perpetua a genérica 

indumentária acerca da perspectiva jurídica, que (en)cobre a vítima de perene candura e 

celestial inatividade face ao crime. 

Em sincronia, transladando-se, porém, para o vocabulário jurídico, conforme De 

PLÁCIDO e SILVA, vítima (do latim victima) corresponde à “toda pessoa sacrificada em 

seus interesses, que sofre um dano ou é atingida por qualquer mal”. Prossegue coadunando 

com a inopiosa e tradicional definição penal, a designá-la como simples “sujeito passivo de 

um delito ou de uma contravenção”. Isento de pudor, remata sua prosaica percepção com a 

aglutinação de termos jurídicos distintos, como ofendido, prejudicado, ferido, assassinado, 

burlado, todos sob o universo semântico da nomenclatura vítima35. 

Insta assentar a acepção de BITTENCOURT36 que se constitui pelo sentido originário, 

implicando na “pessoa ou animal sacrificado à divindade; geral, significando a “pessoa que 

sofre os resultados infelizes dos próprios atos, dos de outrem ou do acaso”; e, no campo da 

hermenêutica jurídica, subdivide-se em: “jurídico-geral representando aquele que sofre 

diretamente a ofensa ou ameaça ao bem tutelado pelo Direito; jurídico-penal-restrito, 

                                                 
32De se pensar que a vítima em cumprimento de um mito religioso, seja ela homem ou animal, não possui 
relação com a criminologia/vitimologia, porém conforme aduz Israel Drapkin, esses sacrifícios também 
alcançam níveis civilizatórios. O auto relata o caso de uma mulher estadounidense que em 1978 matou seu filho 
de cinco anos e tentou o mesmo com o outro de dez alegando que “eram filhos de Satanás e iriam matá-la” 
(DRAPKIN, Israel. El derecho de las víctimas. In:Anuario de derecho penal e ciencias penales. Madrid, 1980. 
P. 368). 
33 PIEDADE JUNIOR, Heitor. Vitimologia, evolução no tempo e no espaço. Rio de Janeiro: Freitas Bastos 
1993. p.21.  
34AURÉLIO. Dicionário de língua portuguesa. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p. 2081. 
35SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 26. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 1493. 
36MOURA BITTENCOURT, op.cit., nota 21, p. 51. 
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designando o indivíduo que sofre diretamente as conseqüências da violação da norma penal; e 

jurídico-penal-amplo, que abrange o indivíduo e a comunidade que sofrem diretamente as 

conseqüências do crime” (sem grifos no original). 

É de se notar que o referido autor faz um esboço bastante coerente, evitando o uso de 

vocábulos (a exemplo, de “sujeito passivo”) diversos no sentido único de vítima e prevê a 

noção de auto-vitimização, quando afirma ser a vítima a pessoa que sofre os resultados 

infelizes dos próprios atos. 

Por seu turno, Frederico Abrahão de OLIVEIRA37 afirma que vítima é o sofredor de 

danos em três ordens, quais sejam: física, mental e econômica; bem como o perdedor de 

direitos fundamentais, em virtude da ocorrência de violações de seus direitos humanos, 

reconhecidos internacionalmente, e por atos lesivos comuns.  Corrobora-se a clássica visão de 

vítima: constante sujeito passivo, vislumbrando apenas um lado do respectivo conceito. 

Outrossim, inobstante o uso indistinto da palavra vítima por doutrinadores e 

legislações em geral, uma definição adequada desta, certamente, diferencia-a das variadas 

categorias com as quais é comumente confundida, sem o privilégio de uma sobre a outra, mas 

com o devido reconhecimento da coexistência desses variados conceitos38. 

Segundo Guglielmo GULOTTA39, na linguagem jurídica, o termo vítima não é usado 

de modo uniforme sendo comparado, alternativamente, com outros, tais como: parte lesada, 

pessoa ofendida etc. Ainda, podendo-se entender a vítima como sujeito passivo do delito, 

titular do interesse ofendido, sujeito material do crime, que nem sempre coincide com o 

primeiro. Do ponto de vista legal, vítima é pessoa física ou jurídica, ou o Estado. 

Em uma incipiente tentativa de distinção, leciona Heitor Piedade JÚNIOR40 que 

vítima indica o tratamento conveniente ao titular do bem envolvido em crimes contra a 

pessoa, não devendo a denominação ser igualmente utilizada no sentido de prejudicado ou 

lesado41, os quais se revestem do estereótipo de sofredor, quanto às conseqüências 

                                                 
37OLIVEIRA, Frederico Abrahão de. Vítimas e criminosos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1993. p. 9. 
38A guisa de exemplificação, vislumbra-se no Código Penal brasileiro de 1940 o uso tanto do termo vítima, bem 
como do termo ofendido: da fixação da pena, art. 59: “o juiz atendendo à culpabilidade, ao s antecedentes, à 
conduta social, à personalidade do agente (...), bem como ao comportamento da vítima estabelecerá conforme 
seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime”; perdão do ofendido, art. 105: “o perdão do 
ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação”.  
39GULOTTA, op. cit., nota 11, p. 6.  
40JÚNIOR (1993 apud OLIVEIRA, Ana Sofia Schmidt de. A vítima e o direito penal. Uma abordagem do 
movimento vitimológico e de seu impacto no direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 79). 
Destaca-se, que, embora o mencionado autor sistematize o uso do vocábulo consoante o sujeito e sua 
identificação com o bem tutelado, o próprio Código Penal e o Código de Processo Penal não distinguem tais 
nomeações. 
41MARQUES (Frederico Marques. Curso de direito penal. São Paulo: Saraiva, 1956. vol. 2, p.56) diferencia 
prejudicado, lesado e sujeito passivo, servindo-se do crime de homicídio. Aduz que o último seria o morto (na 
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patrimoniais do resultado lesivo, submetendo-se à esfera civil de indenização por danos; nem 

tampouco podendo considerá-la em relação de sinonímia com o termo ofendido, cujo uso 

comporta somente o titular do bem-alvo nos crimes contra a honra ou contra os costumes. 

Cabimento ainda menor seria a sua utilização, de forma genérica, como sujeito passivo42 do 

crime, uma vez que essa denominação retrata o inadmissível esquecimento das vítimas que 

colaboram no risco para si próprias e distanciam-se intensamente desse juízo de paralisia, que 

não é uma invariável no delito. 

Diante da notória miscelânea terminológica, cumpre consignar que o entendimento do 

termo ora defendido alude à pessoa física ou jurídica (Estado, entidades coletivas, família, 

sociedade etc.)43 que sofre as conseqüências da conduta típica ou é titular do bem jurídico 

tutelado (difuso ou coletivo) lesionado ou ameaçado de lesão concreta e grave. Prescinde-se 

da noção sacral que os agrupamentos e religiões primitivas lhe atribuía44. Admite-se, por seu 

turno, o caráter interacionista da relação entre vítima e agente no desenrolar da relação 

contenciosa.  

Todavia, imperiosa à instrumentalidade deste trabalho é a adoção do emprego ainda 

mais reservado da terminologia a respeito da vítima. A patente elegida concerne, 

nomeadamente – por força de sua coordenação precisa com a vitimodogmática – à vítima de 

crime, enquanto titular dos bens jurídicos ameaçados ou lesionados pela conduta típica 

do autor com ou sem a participação da referida vítima potencial. 

Por isso, ressalva-se que, em boa técnica, além do senso comum de necessária 

passividade e de inocência atribuídas e incorporada pela noção dogmática à vítima de crime, a 

compreensão do significante deve, forçosamente, abandonar essa perspectiva maniqueísta e 

englobar o citado enfoque vitimológico interativo. É de se considerar, pois, a relação entre 

autor e vítima – vislumbre meritório da evolução penal mercê de investigações criminológicas 

e de estudos vitimológicos hodiernos que desvendaram, pois, as facetas outras da vítima. 

                                                                                                                                                         
verdade, a vítima) e os primeiros os que dependem do de cujus. Conclui afirmando que normalmente o sujeito 
passivo é prejudicado, mas que nem sempre o inverso procede. O prejudicado sofre danos patrimoniais em 
decorrência do crime, cabendo-lhe ação de ressarcimento. 
42Bettiol defende a existência de dois sujeitos passivos em todo crime: um constante, o Estado, e outro eventual, 
o titular do interesse concreto. Importante relembrar que se repudia neste estudo a expressão “sujeito passivo” 
pela idéia de imobilidade, inércia que ela traduz, opta-se, todavia, pela noção de vítima como sendo a pessoa que 
sofre as conseqüências (lesão ou ameaça de lesão a seu bem jurídico) do delito, sujeita à relação de interação 
com o delinqüente e o ambiente (BETTIOL Giuseppe. Direito penal. v. 3. Trad. e notas de Paulo José da Costa 
Júnior e Alberto Silva Franco. São Paulo: RT, 1977. p. 47). 
43Nesse sentido, ver BETTIOL, Giuseppe. Diritto Penale. Parte generale. Milano: Giuffré, 1958. p. 529 a 534. 
44BERISTAIN, Antonio. Victimología. Nueve palabras clave. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000. p .456-457. 
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Nesse sentido, salienta o precursor vitimólogo Hans von HETING45 que: 
a lei faz uma distinção clara entre o que pratica e o que sofre. Olhando para a gênese 
da situação, em um número considerável de casos, conhece-se uma vítima que 
consente tacitamente, coopera, conspira ou provoca (livre tradução). 

 
Desse modo, apesar de a vítima ser entendida como a titular do bem jurídico 

ameaçado de lesão ou concretamente atingido, reveste-se, não raras vezes, “tal qual as ovelhas 

que atraem os lobos nos campos”46, de caráter instigador à própria vitimização. 

Na mesma linha, argüi Elías NEUMAN que: 
a vítima pode constituir-se em fator desencadeante na etiologia do crime e 
assumir em certos casos e circunstâncias uma postura que integre o delito. É 
preciso visualizar deixando de lado o preconceito de sua inocência. O sujeito 
passivo: morto humilhado, física ou moralmente, não é sempre sinônimo de 
inocência (sem grifos no original)47. 

 
De se constatar que a caracterização de NEUMAN reflete perfeitamente os ideais 

vitimodogmáticos de vítima contributiva e relacional, já que prevê, na sua postura, diante de 

problemas específicos, a possibilidade de a mesma ser levada em conta na interpretação do 

delito.  Além do mais, enfatiza bem que a noção de sujeito passivo – tomada no sentido de 

vítima – ultrapassa a ingenuidade comumente difundida. 

Em termos simplórios, opta-se pela referência à vítima de crime como o titular do bem 

jurídico (interesse concreto), alvo de ameaça ou lesão, tutelado pela conduta típica, suscetível 

de liberar potencial deflagrador que cause o resultado lesivo. Distinta concepção, em suma, do 

atingido constante, que é o Estado-Administração (já que o crime viola um interesse 

público)48; do chamado sujeito passivo puro, que justifica sua titulação pela idéia de freqüente 

inércia; e do prejudicado, que sofre efeitos reflexos do crime, meramente patrimoniais, os 

quais não são assuntos imediatos de atenção. 

Em síntese, evoluiu-se de uma primitiva vítima arraigada à religião – ser sacrificado 

como oferenda ou para aplacar a ira divina – até a moderna definição de crime, que avança a 

fronteira de vítima como mero objeto passivo, e aprofunda sua valoração com uma 

                                                 
45Versão original: “the law makes a clear-cut distinction between the once who does and the one who suffers. 
Looking into the genesis of situation, in a considerable number of cases, we meet a victim who consents tacitly, 
co-operates, conspires or provokes”. HENTIG, Hans von. The criminal and his victim. Studies in the 
sociobiology of crime. New York: Schocken Books, 1979. p.384. 
46OLIVEIRA, Edmundo. Novos rumos da vitimologia: o crime precipitado pela vítima. Boletim IBCCRIM. São 
Paulo, v.9, n.107, p. 17, out. 2001. Para o referido autor tem-se que a inércia pode perfeitamente inexistir na 
conduta da vítima, posto que há casos em que a mesma interatua com o agente e o meio, dominando o crime e 
gerando ou programando as coordenadas para sua vitimização. Origina-se disso o chamado crime precipitado ou 
a chamada precipitação vítimal. 
47NEUMANN, Elías. Victimología. El rol de la víctima em los delitos convencionales y no convencionales. 
Buenos Aires: Editorial Universidad, 1994. p. 25.  
48Em relação ao Estado como sujeito passivo do crime, vide MARQUES, José Frederico. Curso de Direito 
Penal. vol II. São Paulo: Saraiva, 1956, p. 35-36.  
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perspectiva pluridimensional, à medida que abrange, em torno de si e a um só tempo, o 

agente, a vítima e a reação social. 

 
1.2 OUTRAS FACES DA VÍTIMA DE CRIME: COEXISTÊNCIA DE ANTAGÔNICOS 

PARADIGMAS CONCEITUAIS NA DOGMÁTICA JURÍDICO-PENAL ATUAL 

 

Em tempos de tecnologia sem limites, inexata será ainda a equação que tentar 

categórica e genericamente determinar quem é o verdadeiro ofensor e a vítima de crime, 

olvidando o desenlace interativo possível entre ambos em dados contextos. Criar lados 

oponentes cerrados de benfeitores e malfeitores é fantasiar, semelhante a preconceber 

transviados irreversíveis e superanjos de eterna brandura.  

Em verdade, sobre essa assunto, o terreno é movediço, porque se de um lado a vítima 

é dotada de singular plasticidade (a vítima pode, paradoxalmente, vítima não ser – e mesmo 

assim não se estar diante de um enigma nem de um anátema –, apenas defronte a 

possibilidade nada incomum de uma permuta de papéis – fungibilidade – ou diante de uma 

falta vítima. Sua definição não se reduz a uma configuração unívoca, pois sofre modulações 

ampliativas ou restritivas a depender da força que permeia o debate vitimológico. 

No mundo real, os papéis desempenhados por humanos não se encaixam com tanta 

simplicidade nesses moldes de bem versus mal. Em sentido processual, relutam arduamente 

as partes em busca de meios convincentes que demonstrem, em situações pontuais, de que 

lado elas estão, ora obtendo-se justo êxito, ora iniqüidades. Essa é a dinâmica do crime e da 

própria vida.  

A vitimologia renova a idéia de delito como intercâmbio entre ofensor-vítima, não 

inventa tal dado. O estudo da vítima nas ciências penais não é novidade, apesar de sua 

pretérita exposição ser pouco metódica. Atualmente, apenas se revigora de forma organizada 

o olhar ao objeto, a fim de se desvendar outras arestas pouco exploradas antes, embora já 

existentes.  

De tal maneira, a compreensão perscrutada, atinente às outras faces que a vítima pode 

apresentar, perpassa pelo conhecimento de suas tipologias, cujo critério utilizado reporta-se ao 

nível de intercâmbio entre autor e vítima na cena do crime. Não se trata de estabelecer um 

juízo de culpabilidade mecânico, mas de se admitir o crime como um fenômeno interativo. 

Afere-se o maior ou menor grau de participação desta última na ocorrência do crime e seus 

efeitos para a dogmática jurídico-penal.  
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Por meio dessa categorização, ter-se-á uma delimitação e uma identificação assaz 

adequadas à espécie vítimal núcleo da tendência vitimodogmática. Afinal, o que aqui 

interessa é averiguar a extensão da contribuição da vítima na gênese do crime e seus efeitos 

para a dogmática jurídico-penal. Por isso, frisa-se que se utilizará de contributos 

vitimológicos, de seus dados empíricos, tão somente como base para posterior crítica e 

aprofundamento dogmáticos sobre o papel da vítima interativa no crime. 

Porém, cumpre esclarecer, como lembra Flávia de Magalhães BARROS49 que tais 

tipologias objetivam descobrir as causas biológicas antropológicas e sociais da vitimização e 

também foram utilizadas para incluir o comportamento da vítima como elemento da análise 

da culpabilidade do autor (um exemplo disso é o art. 59 do Código Penal) 

Segundo Martin E. WOLFGANG, que estudou pontualmente o homicídio provocado 

pela vítima, no início do séc. XIX, a opinião de que a análise do fato criminoso exige o olhar 

ao comportamento da pessoa sobre a qual ele recai ganha consistência, inclusive, na literatura 

satírica francesa. Thomas DEQUINCEY, em “Do assassínio considerado como uma das Belas 

Artes” (1925)50, expressa a convicção de que determinados indivíduos em razão de algum 

traço característico, são mais predispostos a tornarem-se vítima de um homicídio e a inspirar o 

autor a idéia do crime51. Nesse diapasão, Anselm FEUERBACH atribui, referindo-se a um 

caso de parricídio, à vítima a quase totalidade da responsabilidade do delito52. Em termos 

exatos, “foi ela própria a autora culpada de tudo que a vitimou”53. 

Com o advento da Escola Positiva e os primeiros estudos criminológicos surgem 

outras evidências de vítimas provocadoras, isto é, da importância da vítima e do seu papel. 

LOMBROSO considerou os casos de criminosos que tinham agido sob influência das 

emoções provocadas a eles pelo comportamento da vítima. GAROFALO destacou que o 

comportamento da vítima pode provocar a ação criminosa do réu.  Já Ferri indiretamente 

mencionou que o pseudo-criminoso viola a lei em uma necessidade inevitável de autodefesa54.  

Gabriel TARDE protestou contra os “erros legislativos” derivados do fato de não 

considerar os elementos indicativos de uma inter-relação significante entre a vítima e 

                                                 
49BARROS, Flaviane de Magalhães. A participação da vítima no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008.p.49. 
50 Referência original: DEQUINCEY, Thomas. De l’assassinat considere comme um des Beaux-Arts. 
Gallimard, Paris, 1963.  
51 Vide MOURA BITTENCOURT, op. cit., nota 21, p.14 e GULOTTA, op. cit., nota 11, p. 3. 
52FEUERBACH, Anselm von. Narratives of Remarkable Criminal Trials. London: John Murray, 1846. Nesse 
sentido ainda vide GULOTTA, loc. cit.  
53 PAASCH, Fritz R. Problèmes fondamentaux et  situation de la victimologie. In: Revue Internacionale de 
Droit Pénal. n. 1 e 2. 1967. p. 121. 
54 Assim, WOLFANG, Martin E. Victim precipitated criminal homicide. In: The journal of criminal law, 
criminology and police science. New York, 1957. vol. 48/maio. p. 2-11. 
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criminoso e sublinhou a possível responsabilidade da vítima relativa a algumas ações por ela 

tomadas55. 

Conforme expõe GULLOTA56, Em meados de 1952, F. Tennyson JESSE destaca em 

Murder and its Motives um conceito de predisposição vítimal. O citado autor cunha o 

substantivo inglês “assassinável” para designar o tipo particular de sujeito que parece 

predisposto a tornar-se vítima de um homicídio: “parece que há um tipo de ser humano que é 

predisposto a ser assassinado - eles são o chamados murderees”. Posteriormente, M. W. o 

ALLEN pronuncia que a maior parte dos crimes contra o patrimônio ocorrem devida à 

negligência e imprudência das vítimas, afirmando a necessidade, para o progresso social e 

científico, não só de examinar a personalidade do ofensor, mas também o da vítima.   

Com apoio em Franz von LISZT, Viveiros de CASTRO, em meados de 1899, 

prolatava decisões (Jurisprudência Criminal, Cap. XXVI, p. 296-309) já afirmando, que, 

quando a vítima não estava de boa fé, quando, também, pretendia iludir ou propunha uma 

transação criminosa, imoral ou torpe, o fato incriminado não incide na sanção penal57. 

De se notar que os autores sobreditos atentam para o fator precedente de a vítima 

poder provocar a (re)ação do infrator, ensejando ora uma conduta legítima de autodefesa, ora 

de revide à sua provocação motivadora anterior.  

Reforça a idéia MOURA BITTENCOURT58 afirmando: 
a ocasião faz o ladrão – em contrário da velha assertiva de que a ocasião faz o furto, 
porque o ladrão nasce feito – assim também a vítima muitas vezes faz o criminoso. 
A esposa infiel arma o marido enganado. É verdade que também o cônjuge traído, 
não raro com suas atitudes, estimula, provoca ou por qualquer forma determina a 
traição. Mas tudo, como se vê, inspira a necessidade de se estudar bem o tema em 
tese e em cada espécie. Tal estudo não é ponto secundário da criminologia, nem 
particularmente no processo movido contra o acusado, mas de inestimável 
importância. 

 
O psiquiatra americano F. WERTHAM, para parte da doutrina59, introduziu no idioma 

criminológico-científico o termo vitimologia, vez que enfatizava não se poder compreender a 

                                                 
55TARDE (1912 apud WOLFANG, loc. cit.); também MOURA BITTENCOURT, op. cit., p. 14 
56GULOTTA, op. cit., nota 11, p.4. 
57Apud MOURA BITTENCOURT, op.cit., nota 21, p.14. Nessa mesma trilha segue o autor citando Claude-
Roland Souchet com o exemplo do homem pacato e socialmente proveitoso que cai nas garras de uma mulher 
fatal. Tornando-se ele um agressor em ato de desatino, o foi por mero instrumento de sua vítima; a 
responsabilidade desta deveria apresentar-se mais importante do que a culpabilidade daquele, a menos que a 
mulher fatal não seja senão pretexto de uma fatalidade interior. (p. 16-17) 
58Ibid., loc.cit. 
59Embora a maioria da doutrina considere MENDELSOHN (a exemplo, vide FRITZ R., op.cit., nota p. 623) o 
pai da vitimologia, persiste a controvérsia sobre o pioneirismo, atribuindo-se também a HENTIG, tal 
prerrogativa, por sua obra “The criminal and his victim”, como insiste ASUA (op.cit., nota 27 (b), p.19-41). 
Elias Neuman (op.cit., nota 43,. P. 31) aduz que não cabe a crítica de ASÚA opondo-se à MENDELSOHN por 
ele ter atribuído a si a qualidade de fundador da disciplina quando HENTIG havia falado antes dela. Em defesa 
de MENDELSOHN, NEUMANN ressalta que em 1947, um ano antes da publicação da obra de Hentig (1948) 
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psicologia do homicida, se não se compreendesse a sociologia da vítima. Por isso, evidente é 

a necessidade de uma ciência da vitimologia. Estudo que permite a visão do fenômeno 

criminal como interação, compondo uma visão ampla do crime, através da díade autor-vítima, 

esta última inserida como alvo de estudo das ciências penais. 

Nesse mesmo contexto, mérito peculiar merece a obra de Hans von HENTIG60, The 

Criminal and His Victim (1948), tentativa de tornar sistemática as diferenciações nas relações 

autor-vítima para a gênese do crime. Parte de grupos sociais de vítimas e apresenta, assim, 

diversas classes vítimais: os jovens, as mulheres, os idosos, os deficientes mentais, os 

imigrantes, as minorias, os indivíduos de pouca inteligência, os deprimidos, os solitários etc. 

Continua o autor, sem empreender clara categorização, a considerar grupos de vítimas 

deprimidas, desenfreadas, libertinas, solitárias, atormentadas, lutadoras e, isoladamente, no 

crime de estelionato, segrega as resistentes das cooperadoras61.  

Observa-se que HENTIG não facilita a identificação de vítimas que interagem ou não 

com o criminoso e com o meio social, destacando os diversos grupos de vítimas coletivas e 

sua necessidade de proteção. Porém, ele parte da pressuposição de que os motivos da ação não 

são criados aleatoriamente, mas são despertados por influências externas; um destes, não o 

menos importante, é a personalidade ou a atitude da vítima62. Com isso, propicia que a 

Criminologia admita que a vítima de crime represente um papel criminógeno ou pelo menos 

provocador.                                                                                                                                                      

Classificação significativa é a idealizada por Benjamín MENDELSOHN63, que 

destaca a conveniência de se estudar a vítima sob ângulos diversos: de direito penal, 

psicologia e psiquiatria. Examina as razões as conseqüências da relação autor-vítima, 

                                                                                                                                                         
enunciou em Bucareste (Romenia) uma palestra com o título “Vitimologia”. Ainda, segundo GUlotta (Op.cit. p 5 
e 9) teria sido mesmo o psiquiatra americano F.WERTHAM  em sua obra “The show of violence”, publicada em 
1949, o primeiro a usar a expressão vitimologia. Frisa-se, que maiores discussões não são relevantes ao estudo 
em desenvolvimento. 
60HENTIG, alemão radicado nos Estados Unidos, é considerado o pioneiro na consideração da vítima como fator 
de delinqüência, com a menção já em 1941 ao caráter interacionista da vítima no trabalho “Remarks on the 
interaction of perpetrator and victim” e com a publicação em 1948 do livro "The criminal and victim” 
(SCHAFER, op. cit., nota 19, p. 35-42). Sobre essa referência ver também GONZÁLEZ, Rodrigo Ramírez. La 
Victimología. Estudio de la víctima del delito. Su funcion de la prevención e control de la 
criminalidad.Bogotá: Temis Librería, 1983. p. 18-29.  
61HETING, op.cit., nota 41. p. 404 et seq. 
62HETING, loc. cit. 
63MENDELSOHN, advogado de origem israelense, é, para a maioria dos estudiosos (como se asseverou, para 
PAASCH, loc. cit.), considerado o primeiro a utilizar a expressão vitimologia, uma vez que em seus trabalhos de 
sociologia jurídica (1947, 1956 e 1957) publicou obra exatamente com este título; e anteriormente (1947) 
pronunciou uma conferência de Bucareste (no Hospital do Estado), sob o título “Um horizonte novo na ciência 
bio-psico-social: a vitimologia. (A esse respeito, PAASCH, op cit., p.124 e MOURA BITTENCOURT, op. cit., 
nota 21, p.15-16). 
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sugerindo a sistematização do tema, não a um simples departamento da ciência penal, mas a 

uma ciência unida à criminologia, sob a denominação de vitimologia. 

Expõe, desse modo, cinco produtos vítimais, cujo ponto de partida compõe-se por dois 

lados distintos: o da vítima inteiramente inocente (vítima ideal, desprovida de colaboração 

para o evento danoso) e o da vítima inteiramente culpável. Neste último pólo inserem-se: a 

vítima infratora (comete a infração e termina como vítima, a exemplo, tem-se o homicídio em 

legítima defesa); a vítima simuladora (imputa falsamente a prática de um delito a outrem); e a 

vítima imaginária (imagina ter sido vítima por psicopatia)64.  

Porém, é válida a crítica de que a classificação é moralista, com categorias que 

percorrem do completamente inocente para a vítima mais culpada que o autor. Esta forma de 

nomear graus de culpa refletiu que a intenção de MENDELSONHN era menos para desculpar 

o ofensor que inventar um modelo explicativo, no qual se poderia construir programas 

preventivos para reduzir a extensão e severidade de vitimizações65. Desiderato distinto desta 

proposta. 

No entremeio dos transcritos extremos maiores, acima mencionados, MENDELSOHN 

qualifica a vítima conforme o respectivo grau de influência na etiologia do crime, visando 

uma melhor distribuição de responsabilidade para a dupla relacional, vítima-autor. 

Dispõe em categorias distintas: aquela de culpabilidade menor (ignorante que dá o impulso 

involuntário ao crime, expondo-se ao risco); a vítima tão culpável quanto o autor (voluntária 

que adere à conduta ou a sugere, como no suicídio por adesão e eutanásia); e a vítima 

provocadora, que por sua própria conduta incita o autor à prática do crime ou por 

imprudência dá causa ao mesmo 66. Verifica-se nessa classificação o claro aparecimento de 

vítimas que por atos próprios, voluntariamente, determinam sua vitimização ou provocam 

riscos a si mesmas. Influem, portanto, sobremaneira, na origem do resultado criminoso, 

interagindo com o autor e o espaço circundante. 

A tipologia de FATTAH67 trata da vítima provocadora ativa, consciente e não 

consciente, ou passiva (incita, respectivamente, de modo direto ou indireto o autor na 

motivação à prática do crime); e das participantes ativas ou passivas, que funcionam no curso 

da execução do crime. A esse respeito, insta mencionar que mesmo utilizando-se do termo 

“passiva”, o qual imprime significação de inércia, uma leitura cuidadosa sobre as palavras de 

                                                 
64GONZÁLEZ, op. cit., nota 55, p. 18. 
65ZEDNER, Lucia. Victims. In: MAGUIRE, Mike, MORGAN, Rod e REINER, Robert (ed.). The Oxford 
Handbook of Criminology. Oxford: OUP, 1997. p. 2 
66NEUMAN, op.cit., nota 43, p. 30-31. 
67Ibid., p. 53-56. 
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FATTAH evidencia o seu intuito de demonstrar que há vítimas que permitem a ocorrência do 

risco a si, posicionando-se em relação ao crime, mesmo que por omissões ou atos 

maliciosamente sutis, como a incitação, instigação ao presumido autor.  

As vítimas segundo Guglielmo GULOTTA68 distribuem-se em falsas e reais. As 

primeiras subdividem-se em simuladoras (que incriminam um inocente por vingança, recato 

ou outra motivação consciente, usando calúnia) e imaginárias (que não tem consciência da 

não ocorrência do crime, sustentando as falsas acusações em decorrência de psicoses – 

paranóia, histerias etc.). Enquanto as segundas se dispõem em: acidentais/fortuitas 

(vitimizadas por fenômenos naturais – terremoto, ciclone, vulcão etc.); indiscriminadas 

(vitimizadas por terrorismo, fraude no comércio, crimes ambientais etc.); alternativas (que se 

expõem a certo evento como possíveis ofensores ou vítimas – duelos, rixas etc.); 

provocadoras (aquelas de crime de sedução e estupro); e voluntárias (que praticam suicídio, 

eutanásia, pacto de morte, havendo normalmente um consenso). 

É de se notar que na classificação sobredita, embora o caráter interativo de vários tipos 

de vítimas, há uma impropriedade quanto às vítimas de crimes sexuais, ao se atribuir imediata 

e genuína culpabilização às mesmas. Primordial, porém, é descortinar sua atuação diante do 

delito: se conscientemente agiu na criação do risco para si e se se colocou em uma dada 

situação, que resultou no crime ou, ainda, se discordou quanto ao ato sexual, configurando-se 

flagrante violação à sua dignidade e liberdade sexual. Logo, é tão equívoco desprezar a 

análise da conduta da vítima para a gênese do crime, como estigmatizá-la de “culpada” por 

meio de um juízo cego e preconceituoso. 

Todavia, o ponto alto da categorização localiza-se na exposição de vítimas 

simuladoras, alternativas, voluntárias e mesmo as provocadoras têm em comum o reflexo da 

potencialidade contributiva vítimal para a ocorrência do crime. 

Outra coleção de classes de vítimas relevante é a de Elías NEUMAN69 que divide seu 

rol em vítimas individuais, familiares, coletivas, sociais (ou do sistema social).  

Na primeira categoria NEUMAN separa as vítimas sem atitude vítimal (inocentes ou 

resistentes), das com atitude vítimal culposa (provocadoras, cooperadoras ou solicitantes) e as 

com atitude vítimal dolosa. Com isso, reforça-se, uma vez mais, a existência de vítimas 

capazes de colaborarem com o surgimento do delito, interatuando com o presumido autor. 

 

                                                 
68 GULLOTA, op. cit., p. 33-44, nota 11.                                                                                                                                          
69 NEUMANN, op.cit., p. 56-64, nota 43.  
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Diante da evidência de que nem todo réu é culpado e nem toda vítima inocente e 

segundo PRITTWITZ70, o Direito Penal – com certa mora – extraiu conseqüências normativas 

dessa sugestão e desenvolveu a viktimodogmatik (doutrina de orientação à vítima), cujos 

esclarecimentos com mais profundidade seguem-se no capítulo posterior.  

Enquanto na categoria de macrovitimização, enxergam-se nas familiares: crianças 

maltratadas e exploradas economicamente, mulheres agredidas, vítimas de delito conjugal 

etc.; nas coletivas, as vítimas de alta traição, conspiração, golpes, sedição etc.; e nas do 

sistema social, os excluídos, exilados, homossexuais, dentre outros. As primeiras geram o 

debate dogmático sobre o papel das vítimas na geração do crime, as ultimas atraem as 

discussões internacionais para o âmbito da assistência jurídico penal das mesmas. 

Mediante o amálgama do figurino classificatório, fundamental é perceber, de um lado, 

quem desempenhou determinado papel na etiologia do crime, que função cada qual exerceu, 

que influência tal representação teve para o domínio e desenrolar dos fatos e que 

conseqüências advêm de todas essas questões para a área jurídico-penal. 

Dessa forma, abre-se a percepção para uma contemplação aprofundada da vítima, 

reconhecendo a possibilidade de seu caráter relacional, e do delinqüente, admitindo a possível 

interação entre ambos. Logo, verifica-se uma atividade conjunta para o surgimento do delito, 

através da qual se chega a uma melhor distribuição da responsabilidade penal do autor ou 

mesmo, conforme alguns entendimentos, à constatação da ilegitimidade penal ao interferir na 

seara particular da vítima; como também da inserção da vítima na geração de formas de 

controle social, transação penal e busca pela satisfação de seus direitos (viés que foge ao 

objeto de estudo em questão). 

Ao reforço do raciocínio supra, impõe-se o entendimento das expressões emergentes, 

quando do início do enfoque etiológico da criminologia acerca da vitimização, a saber: 

“duplo-penal” 71, “precipitação vítimal”, “iter victimae”  72 e da “periculosidade vítimal”. 

 

                                                 
70PRITTWITZ, Cornelius. La resurrección de La víctima em La teoria penal. In: La víctima en el sistema 
penal. Dogmática, proceso e política criminal. Traducción del Prof Dr. Luís Miguel Reyna Alfaro. Lima: Editora 
Jurídica Grijley. p.65.  
71Válida a menção de que a referida “dupla-penal” (pareja/couple penal), cujos interesses são antagônicos, pode-
se converter em “dupla-delinqüente” (pareja criminal) quando os interesses são harmônicos e agem em 
consenso, vítima e agente (sobre isso, MANZANERA, op. cit., nota 5, p.128-129 e ASÚA (a), op. cit., nota 27, 
p. 164. 
72Acerca do tema recomenda-se: OLIVEIRA, Edmundo. Vitimologia e direito penal. O crime precipitado ou 
programado pela vítima. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 123-136.  
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Destarte, a primeira enunciação proposta por MENDELSOHN (para alguns, o legítimo 

criador do termo vitimologia)73 trata do par delinqüente-vítima que possuem interesses pouco 

antagônicos, atuando ambos em direção do resultado ofensivo.  

A segunda expressão, já mencionada neste estudo, cunhada por WOLFGANG74 (no 

original victim-precipitated), diz respeito às situações em que a vítima contribui (aderindo à 

conduta do autor ou com esta colaborando) vastamente para a ocorrência do crime, de modo 

que, ausente sua precipitação, o fato não se constituiria.  

A terceira, por seu turno, reflete a trajetória interna e externa traçada pela vítima até 

atingir sua autovitimização. Por derradeiro, tem-se o estado psíquico e comportamental da 

vítima que estimula a sua própria vitimização75, donde se confirma que, na atualidade, ao lado 

da existência tradicional de vítima inocente, verifica-se a possibilidade da vítima 

determinante, bem como da vítima facilitadora, cernes propriamente deste estudo, que será 

pormenorizado em linhas subseqüentes 

Em suma, a elaboração das classificações enuncia a idéia de interação entre vítima e 

autor em determinadas circunstâncias, causando uma mudança paradigmática no conceito de 

vítima. Isso culmina exatamente com os estudos conhecidos como vitimologia e suas duas 

maiores contribuições para o campo jurídico: em um pólo a vitimodogmática, estudo 

dogmático da vítima (cerne deste trabalho), e de outro, a vitimologia da reparação, com 

programas de proteção e assistência às vítimas. Ambos com o mérito de introduzir as vítimas 

no sistema de solução dos litígios. 

 

1.3 DA AFAMADA “IDADE DE OURO” AO CRITICADO “OSTRACISMO” DA VÍTIMA 

NO DIREITO PENAL: VÍTIMA DO MONOPÓLIO ESTATAL DO IUS PUNIENDI 

 

A inexistência de uma evolução cronológica linear e progressiva do estado da vítima 

de crimes na história do direito, não impede o reconhecimento dos seus momentos principais. 

Esse retrospecto justifica-se pela importância e necessidade de se compreender de que 

maneira a vítima passou de um suposto domínio no conflito penal para um momento de 

esquecimento, e, atualmente, foi descoberta, com o advento da vitimologia. Assim, Antônio 

                                                 
73PRITTWITZ, Cornelius. Contribution de la victimologie aux sciences criminelles. In: Revue de Droit Penal 
et Criminologie. 1959, p. 587. [s.d.]. 
74 MANZANERA, op. cit., nota 5, p. 146. A aludida expressão, após sofrer inúmeras críticas, foi substituída pela 
“vulnerabilidade da vítima” ou “participação da vítima”. 
75 Ibid., p. 147. 
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GARCÍA-PABLOS DE MOLINA76 aponta a prevalência de três fases vitimológicas distintas, 

a saber: “idade de ouro”, “ostracismo” e o “redescobrimento” da vítima77. 

Em apurada simplificação, entende-se que a “idade de ouro” predominou desde os 

primórdios da coexistência humana até a Alta Idade Média.  Caracterizou-se pela ausência de 

um poder regulador que controlasse os conflitos sociais, sobrevindo, a chamada vingança 

privada. A vítima e seus familiares78 reagiam instintivamente aspirando ao revide (revindicta, 

retribuição)79 do mal sofrido, sequer atentando para excessos ou adequação de suas medidas 

para chegar à “justiça com as próprias mãos”. Essa “lei do mais forte” (homo homine lupus) 

produzia reiteradas guerras grupais80, com exacerbada violência81, a qual só, gradativamente, 

sofre limitação através da idéia de justiça privada e advém o restabelecimento da coesão 

social de forma mais perene82. Esse modelo privado de justiça surge com o fito de controlar as 

agressões desmedidas com a reparação do dano, por meio da compositio (composição do 

dano) e atribuindo punições proporcionais, através da Lei do Talião83. 

Em verdade, nessa fase denominada idade de ouro da vítima a punição do crime 

refletia um caráter religioso e retributivo, cuja finalidade precípua era a manutenção da coesão 

social. Desse modo, o interesse social sobrepunha-se ao individual, ao da vítima 

propriamente. 

                                                 
76GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antônio. Criminologia: introdução a seus fundamentos teóricos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1997. p. 66; Nesse sentido, GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências do direito 
processual – De acordo com a Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990.GUADALUPE, 
José Luis Pérez. Las Víctimas. La Victimología y los retos de la pastoral penitenciaria. p.1. Disponível em: 
http://www.ipcaworldwide.org/documents/paper_victims_ perez_ s.doc. Acesso em: 22 nov. 2005).  
77Segundo MORENO (Myriam Herrera. La Hora de la víctima. Compendio de Victimología. Editoriales de 
Derecho Reunidas: Madrid, 1996. p.86-88) atribui-se a Stephen Schaffer  (SCHAFFER, op. cit., nota 19 p. 6-7) a 
nomenclatura dada a esses momentos vítimais. 
78O ataque à vítima irradiava-se sobre toda a sua estrutura comunitária, ativando solidariedade grupal, 
convolando a vingança em uma espécie de “direito-dever do grupo”. Vide Ibid., p.28. 
79É inconteste que a vingança configura a forma primitiva de “solução” dos conflitos, imersa na formação do 
Direito penal, na idéia de retributividade, segundo ROXIN, Claus. Sentido e Limites da Pena Estatal. In 
Problemas Fundamentais de Direito Penal. Tradução de Ana Paula Natscheradetz. 3 ed. Lisboa: Veja, 1998. 
p. 15-47. 
80ASUA (a), op. cit., nota 27, p. 242.  
81“[...] o que predominava era a brutalidade, a crueldade, as atrocidades, a malícia e a perfídia. Nessas condições 
dificilmente merecerá credibilidade a afirmativa de que na época primitiva teve maior facilidade em alcançar seu 
direito que as épocas posteriores [...]” (Cf. VON IHERING, Rudolf. A luta pelo direito. Tradução Pietro 
Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2003. p. 33-34). 
82Insta lembrar que a aceitação do Talião e as práticas compensatórias supramencionadas pelas sociedades da 
época introduziram, um limite definido à emotividade da vindita e, de outro, uma via ágil à solução pacata dos 
conflitos, que segundo MORENO, significou “um passo para certo sistema de mercantilização penal” (op. cit., 
nota 72, p. 35). 
83Conforme FERNANDES, a proporcionalidade está inserta em Êxodo, capítulo XXI, versículos 23 a 25: “mas 
se resultar uma desgraça, darás a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, 
queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão” (FERNANDES, Antonio Scarance. O 
papel da vítima no processo criminal. São Paulo: Malheiros, 1995. p.14). 
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A partir da Baixa Idade Média84, caminha-se rumo à neutralização da vítima. Com a 

crise do feudalismo, fundava-se o ideal de pacificação social, objetividade, imparcialidade e 

justiça eqüitativa, o que justificava o ius puniendi exercido pelo soberano para repreender 

(castigar) e prevenir (intimidar) os conflitos. Pode-se dizer que os contornos da justiça pública 

foram desenhados em cima dos interesses dos reis em controlar a vingança privada e garantir 

seus interesses. Proibiu-se a justiça pelas próprias mãos, até hoje conduta ilícita (o chamado 

exercício arbitrário das próprias razões, art. 345 do Código Penal brasileiro). 

Nesse sentido, esclarece SCHNEIDER85 que a  
transformação de um direito penal com conotações privadas para um direito penal 
público teve indubitáveis vantagens, tanto em termos de pacificação social como em 
objetivação, imparcialidade e proporcionalidade. Contudo, com isso, iniciou-se 
também um largo processo de postergação da vítima no direito penal. Assim, o 
delito se define basicamente no marco de uma relação entre indivíduo e Estado, seja 
como infração de normas estatais, seja como lesão de bens jurídicos, cuja proteção 
se estima pressuposto necessário da convivência em sociedade. Percebe-se que 
também fica ausente a vítima da definição de pena e de suas finalidades: a pena é 
um castigo pelo comportamento delitivo que cumpre finalidades de prevenção geral 
e especial (e não satisfativa).  Por fim, o processo penal constitui basicamente o 
mecanismo para a imposição da sanção estatal e não para atender as questões 
privadas.  

 
Com essa edificação do Estado e seu louvável fim de obter uma justiça penal 

desapaixonada e objetiva, liquidava-se o processo interindividual de solução dos litígios e a 

feição subjetiva da vítima, ficando esta como mero objeto, neutro sobre o qual recai o delito, 

quiçá testemunha processual (se necessária)86. Sobrepunha-se o molde inquisitio, com 

tribunais, instituições demasiadamente cruéis87 e procuradores “dublês” da vítima, no mesmo 

frustrante intuito de substituição.  

De se consignar que essa problemática não se limitou a incapacidade de a intervenção 

jurídico penal dar satisfação aos autênticos interesses da vítima, senão que em ocasiões supôs 

um prejuízo adicional para a mesma, a vitimização secundária88. Sendo assim, esse sistema 

                                                 
84À época, o direito canônico influiu na mudança do papel da vítima no conflito penal, pois suplantou o 
procedimento de iniciativa da vítima, dando lugar ao oficioso, inquisitorial (Ibid. p. 31-32). 
85SCHNEIDER. Hans Joachim. La posição jurídica de la victima del delito en el derecho e em el proceso penal. 
In: Libro homenaje al profesor Antonio Beristain. San Sebastian: Instituto Vasco de Criminología, 1989 p. 
379 et seq.  
86Segundo LANDROVE DIAZ foi em decorrência da neutralização da vítima que começaram os estudos 
vitimológicos. Lembra-se que excetuam-se os poucos casos em que a vítima pode prover por ela mesma a 
demanda penal (mediante a queixa-crime), nos casos de crimes de ação penal privada, bem como esparsos 
institutos pelos quais a vítima representa alguma força no crime, a exemplo da legítima defesa, do perdão do 
ofendido etc. (LANDROVE DIAZ, Gerardo. Victimología. Tirant lo Blanch. Valencia, 1990. p.26 et seq.) 
87À exemplo, cita-se castigos corporais, confiscos e multas, sendo os lucros para os cofres públicos, não 
atendendo interesses da vítima propriamente, pretendendo apenas punir o ofensor e prevenir infrações, 
intimidando através do temor à severidade das penas (OLIVEIRA, op.cit, p. 35, nota 77). 
88Observa-se que pela vitimização secundária, que em alguns delitos pode ser quase tão grave como a primaria, 
caso dos crimes sexuais, por exemplo, em que nas ocasiões de defesa, adotam-se estratégias de descrédito na 
vítima, aproximando-se da noção de sua culpabilização (blaming the victim); bem como é freqüente que se 



 
 

36

funcionava como mero espelho intimidatório e repressor, sem atender os anseios de contenção 

social. Do contrário, ocasionava lucro ao erário público através da transfiguração da reparação 

do dano em multa pecuniária, arrecadada, exclusivamente, em favor do Estado. Logo, 

substitui-se a reparação penal, pela cível, dificultando a real compensação vítimal89. 

Nessa ebulição transitória, apareceram as Escolas Penais90 Clássica e Positivista 

focadas, sobremodo, no crime (ação) e no criminoso (autor), respectivamente. Na primeira, o 

seu expoente Cesare BECCARIA91 promove denúncia e protesto à arbitrariedade estatal. Um 

século depois, na Escola Positivista assiste-se, sobretudo, com Cesare LOMBROSO (numa 

visão antropológica), Rafael GARAFALO (visualizava o delito como ente natural e o 

delinqüente como ser anormal predestinado a delinqüir, desprovido de livre arbítrio) e Enrico 

FERRI (com seu determinismo sociológico-criminal, expandindo os fatores causais do delito 

a antropológicos, sociais e físicos), à consistência no delineamento de teorias sobre o 

comportamento do delinqüente e dos estudos criminológicos restritos ao trio delito-

delinqüente-pena.   

Observa-se que as primeiras preocupações volvem-se para ora para o delito, ora para o 

réu, mas não para a vítima. O tempo é de abolição das torturas, ordálias, penas infamantes, 

capitais. E assim, enquanto as penas vão sendo humanizadas, coisificadas tornam-se as 

vítimas de crime, através dos estudos criminológicos pretéritos. 

                                                                                                                                                         
frustem as expectativas de obter um ressarcimento do dano sofrido no delito: ainda que se produza uma sentença 
condenatória para o autor, pois muitas vezes este é insolventeve o Estado carece no momento de mecanismos 
para atender as necessidades de raparação às vítimas, (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, op. cit., nota 1, p.194).  
89Fundamental é esclarecer que, embora não desconheça a questão da vertente da vitimologia que trata de buscar 
mecanismos para garantir com mais eficácia no âmbito penal os direitos da vítima, não será este fruto de maior 
detença, posto que como se tem lembrado reiteradamente não se pretende aqui realizar estudos vitimológicos 
propriamente, senão jurídicos sobre a vítima interativa de crime. 
90Observa-se que tais escolas surgem sob a influencia dos excessos das penas, do arbítrio dos soberanos e da 
visão humanista do iluminismo. A Escola Clássica ergue-se atentando prioritariamente para a ação, como ato 
voluntário, de livre arbítrio do autor que se encontra em segundo plano.  O crime, portanto, é percebido como 
uma entidade jurídica formal. A Escola Positivista, por seu turno, assentando sua metodologia nas ciências 
naturais, enfatiza sua investigação sobre o autor. O crime é tratado como fenômeno natural. A atenção migra 
para causas ou valores criminógenos que influem no comportamento do delinqüente; aprofundando os estudos 
dos componentes de contexto criminal: crime, criminoso e pena. Abstraem-se, em ambas, quaisquer aspectos da 
conduta da vítima no resultado lesivo (Em sentido aproximado, SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 
São Paulo: Revista dos tribunais, 2004). 
91BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. Tradução José Cretella Jr. e Agnes Cretella 2 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999. Referido autor, faceta iluminista da Escola Clássica, em 1764, questiona as 
iniqüidades geradas pelo direito penal com os arbítrios do poder punitivo da época. Manifesta defesa acerca da 
integridade do acusado. Lança a idéia de ofensa não contra uma pessoa individualizada, mas contra a sociedade – 
nascia, assim, o conceito jurídico de crime: ofensa à ordem pública e não a uma pessoa em si, livre, portanto, da 
necessidade de referência à vítima, que passa a mera peça informativa. Assevera, em suma, que apenas a 
necessidade obriga os homens a ceder uma parcela de sua liberdade, ou seja, somente se deve punir as ações 
humanas quando a pena - entendida como medida preventiva, que deve vir lei estabelecida e proporcional ao 
crime – tiver utilidade social. Propõe, assim, o princípio da necessidade da pena para justificar o sacrifício à 
dignidade humana, à liberdade. Fomenta, pois, o resgate das garantias individuais, traçando parâmetros à 
intervenção repressiva do poder punitivo estatal. 
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Chancela-se, portanto, o ostracismo92 da vítima, o qual se aprofunda, ainda mais, com 

a chegada do espectro político e governamental do Estado (Democrático) de Direito - como 

detentor absoluto e exclusivo do monopólio judiciário e político da reação penal - aos demais 

países do globo, transfigurando-se a vítima, categoricamente, em simples testemunha penal no 

processo judicial.  

Em seguimento, ainda sob a influência iluminista, surge, no campo dogmático, a teoria 

do bem jurídico, que também reafirma a transladação do poder punitivo para as mãos do 

Estado, à medida que reforça a cultura unilateral de lesão individual como violação pura ao 

direito. A partir disso, passa-se, em regra, a conceber o bem independentemente das atitudes 

contra ele empreendidas ou do seu titular, isto é, os direitos subjetivos perdem a sua 

individualização, sendo considerados bens jurídicos institucionais, em decorrência do seu 

valor social (“são bens de proteção pertencentes à coletividade”) 93.  

No pensamento do bem jurídico, os possíveis interesses da vítima na punição do autor 

encontram-se dissolvidos na proteção da liberdade geral de atuação frente a um controle penal 

ilegítimo94. A vítima é uma construção sem substância, pois tal pensamento não persegue a 

proteção da vítima em si mesma, senão - como conceito crítico – a tutela de bens jurídicos. 

Nos dizeres de GARCÍA-PABLOS DE MOLINA95, ela é uma figura marginal, uma abstração 

jurídica, a qual tem perdido seu caso, assumindo-o o Estado, está coisificada/reificada como 

uma mera parte da realidade objetiva96 que recebe puramente uma proteção 

despersonalizada97.  

Consagra-se, com essa força da vítima-constante, o Estado, a neutralização das vítimas 

individuais, o que se tornou mais notório com o novo caráter atribuído às penas: puro castigo 

                                                 
92Há quem justifique este ostracismo, mormente a criminologia tradicional, pelo fato de que ao sofrer um dano, a 
vítima teria desejo de vingança (ver o sofrimento do ofensor) que poderia torná-la autora de um crime através da 
sua própria reação. A neutralização, portanto, seria um meio de evitar a cadeia de violência, da vingança 
sucessiva entre os particulares. Outra proposição, de cunho psicanalítico, defende que a repulsa à vítima dá-se 
pela sua identificação psicológica com aspectos negativos: derrota, fragilidade, medo etc., não despertando 
empatia sócio-científica. Sendo o criminoso, por sua vez, identificado como o ousado, corajoso, forte etc., 
atraente alvo de estudos (Nesta linha de raciocínio GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, op.cit, nota 1,p. 63). 
93 Essa desatenção ao aspecto da vítima encontra-se nas concepções de Binding, diferentemente LISZT 
acertadamente contraria essa ideologia aduzindo que os bens jurídicos não são bens do direito, mas do ser 
humano, devendo ser encontrado no espaço de tensão das relações inter-pessoais (Assim, ESER, Abin. Sobre La 
exaltación del bien jurídico a costa de la víctima. Traducción de Manuel Cancio Meliá. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 1988. P. 24). 
94HASSEMER, Winfried. Consideraciones sobre la victíma del delito. Traducción Rocio Cantarero Bandrés. In: 
ADPCP – Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XLIII. Fasciculo I. Enero-abril, p. 245. 
95SÁNCHEZ, Jesús María Silva. La consideración del comportamiento de la víctima em la teoria jurídica del 
delito. Observaciones doctrinales y jurisprudenciales sobre la victimo-dogmática. In: RBCCRIM – Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. Vol 34. Ano 9 abril-junho. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2001. 164-165. 
96CORRERA, Michele, RIPONTI, Danilo. La víttima nel sistema della giustizia penale. Um approccio 
criminológico. Milano: Padova, 1990. p. 6. 
97MANTOVANI, op. cit., nota 3 , p. 233). 



 
 

38

pela postura do desviante, olvidando-se sua antiga faceta atinente ao ressarcimento do dano 

sofrido com o delito. Enfim, alicerçado nessa limitada ideologia de crime unicamente como 

patologia social agressora do Estado de Direito, constrói-se um direito penal míope, 

depreciador da verdadeira face humana dos conflitos criminais.  

Com essa idéia de dano social (por meio do qual os delitos, mesmo os privados, 

configuram transgressões aos valores da malha social), prescinde-se do sujeito concretamente 

lesionado – único genuinamente habilitado a determinar o teor real de uma agressão. Reveste-

se a pena, antes reparatória, de caráter repressor e preventivo, bem como se reafirma o fato 

típico como ofensa ao direito em si, perdendo a vítima qualquer margem de influência e 

poderio sobre seus interesses, entregues às gestoras mãos estatais.  

De observar-se que, por extensão lógica desse sistema legal emergente, o crime se 

torna afronte ao Estado - ditador exclusivo do estabelecimento de quando a violação ocorreu e 

de como reagir contra o seu transgressor - sacramentando-se o esquecimento da vítima de 

crime. 

Somente com o final da Segunda Guerra Mundial o contexto histórico apresenta-se 

favorável à cultura vitimológica, porque se retomava o questionamento etiológico do crime, 

através da criminologia crítica, da ação e da reação, do autor e da vítima. A vítima volta, em 

nível discursivo, à pauta de estudos jurídicos, que pesquisam sobre sua personalidade e 

buscam inseri-la na dogmática jurídico-penal (postulando a vitimodogmática) e no campo 

ligado à criminologia – ampliando seu objeto (postulando a moderna vitimologia). Eis o 

chamado “redescobrimento” vítimal, porém longe de pretensões anacrônicas atinentes à era 

da “vingança privada” e seus dissabores “antigarantistas”.  

Verifica-se que a vitimologia concretiza-se em dois grandes blocos de considerações. 

De um lado, a vitimologia98 que informa sobre o funcionamento do sistema jurídico-penal 

(polícia, direito, processo) e sobre o sistema social em seu conjunto, além de não considerar 

que a intervenção da vítima como sujeito ativo no delito lhe é favorável, somente lhe 

                                                 
98O primeiro bloco de análises vitimológicos tem reagido em termos relevantes, mas ainda insuficientes tanto no 
âmbito do direito penal material como no processual. Assim, cabe constatar a promulgação de recomendações do 
Conselho da Europa e das Nações Unidas, como também de leis nacionais nos Estados Unidos, Alemanha, 
Franca, Grã Bretenha, Italia, Bélgica, todas encaminhadas para proteger a vítima dos danos que possa sofrer na 
esfera processual e para garantir a obtenção da indenização de modo seguro e não dependente de eventual 
solvência do autor (criando-se fundos para reparação às vítimas de crime). Precisamente nesta mesma linha de 
tratar de dar resposta aos estabelecimentos da vitimologia, situam-se as novas tendências que tratam de incluir a 
reparação como terceira conseqüência jurídico-penal junto às penas e as medidas de seguranca, ordenada ao 
cumprimento dos fins do direito penal. Todavia, este estudo não se ocupará de tais reações. (SILVA SANCHÉZ, 
Jesús María. La victima em El futuro de la dogmática. In: BERISTAIN, Antonio, DE LA CUESTA, José Luis 
(ed.). Victimología. San Sebastián, 1990. p.231 e 232).  
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acrescendo outros prejuízos adicionais aos que já representa o fato de haver sofrido o delito99. 

Em outro viés, a vitimologia mostra claramente que a vítima nem sempre é um mero objeto 

passivo sobre o qual causalmente recai o delito, senão que, em ocasiões, este é produto de 

certa interação entre o autor e a mesma100 - vertente através da qual se extrai os postulados 

bases a serem criticados nesta pesquisa.   

Esta última apreciação tem permitido afirmar de modo geral que existem certas 

vítimas que contribuem para a produção da lesão do bem jurídico de qual é titular, podendo 

ser estimada, em um sentido amplo e ao menos parcialmente, como corresposável de tal 

lesão101. De se ver que aqui interessa estudar as conseqüências propiciadas pelo segundo 

bloco de considerações da vitimologia, a saber: o relativo à existência de vítimas que de um 

ou outro modo contribuem à lesão do bem jurídico102. Por intermédio de tais efeitos, um setor 

da doutrina alemã inclina-se à construção de uma vitimodogmática ou, expressado em outros 

termos, à introdução da perspectiva vitimológica na dogmática penal (viktimodogmatik)103. 

 

1.3.1 Considerações gerais sobre vitimologia: “redescobrimento” da vítima 

 

Antes de mencionar qualquer esclarecimento acerca da vitimologia, insta lembrar que 

não se avançará aqui um estudo específico acerca da criminologia. Primeiramente, face à 

amplitude do tema, à quantidade inabarcável de correntes teoréticas, bem como os riscos 

inerentes à lateralização excessiva do objeto da presente pesquisa. Porém, não se pode fugir 

de duas classificações relevantes: a criminologia tradicional e a criminologia nova ou 

crítica104. 

                                                 
99GARCIA PABLOS DE MOLINA. La resocialización de la víctima: víctima, sistema legal e política criminal. 
In: BERISTAIN, Antonio, DE LA CUESTA, José Luis (ed.). Victimología. San Sabeastián, 1990. p.194 e 
197). 
100 GARCIA PABLOS DE MOLINA, ibid., p. 195; LANDROVE DÍAS, op. cit., nota 82, p 40).  
101 SILVA SÁNCHEZ, Jesus María. Perspectivas sobre la política criminal moderna. Buenos Aires: Editorial 
Ábaco de Rodolfo Depalma, p. 149. Segundo o autor a possibilidade de uma vitimodogmatica somente é 
concebível em uma teoria do delito aberta às ciências empíricas e sociais e não fechada em si mesma como 
construção lógico-abstrata).  
102GULOTTA, op. cit., nota 11, p.30 et seq., p. 76 e seq. e p.80 e ss; NEUMAN, op. cit., nota 43, p.57 et seq., 
p.64 et seq. 
103SEGUNDO SILVA SÁNCHEZ (op. cit., nota 97, p.150) a possibilidade de uma vitimodogmatica somente é 
concebível em uma teoria do delito aberta às ciências empíricas e sociais e não fechada em si mesma como 
construção lógico-abstrata 
104 Nesse movimento, em termos gerais, sustenta-se uma descriminalização parcial, um tratamento mais limitado 
da lei penal e uma política de não intervençaão em relação a dadas condutas, pregando-se ao fundo que o 
combate ao crime não passa de uma estratégia voltada a encobrir a luta de classes, devendo o direito penal 
atentar para a criminalidade dos poderosos; ademais, salvo raros casos, não se questiona o conceito de delito 
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Como já se mencionou, mesmo que discretamente, a criminologia tradicional está 

representada pela Escola Clássica105 e Positivista. Nesta, sublinha-se as três principais teorias, 

quais sejam: bioantropológica, psicodinâmica e psico-sociológica106. Já em relação a 

criminologia crítica há três correntes centrais: o labelling approach (teoria da rotulação), a 

etnometodologia e a criminologia radical. 

Desta feita, dilucida-se que o método aqui eleito, para expor as considerações 

vitimológicas, procuram, preferencialmente, investigações focadas na vítima, que podem, 

eventualmente, sofrer influências de alguma das doutrinas referidas acima. 

Com efeito, os primeiros passos em direção à constituição da teoria vitimológica - 

campo multidisciplinar107 de investigação acerca da vítima em seus diferentes aspectos, de 

forma global108, dinâmica e interacionista - ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, 

influenciados pelo processo de macrovitimização (conseqüente do holocausto judeu) e pelo 

assustador aumento da criminalidade urbana109. Decerto, tais ocorrências contribuíram para a 

elaboração de uma nova visão da sociedade a respeito do crime e de sua punição. Também, 

propiciou a transferência de parcelas da atenção continuamente concentradas no delinqüente 

ao amplo horizonte problemático denunciado por observações compromissadas com a figura  

 

                                                                                                                                                         
como tal e sua suposta realidade ontológica. Assim, HULSMAN, Louk. A criminologia crítica e o conceito de 
delito. In: Criminologia Crítica – I Seminário, Colômbia: Universidade de Medelin, 1984. p.203. 
105 Esta de viés iluminístico-liberal, na qual se destaca a obra de Cesar Beccaria Dei delitti e delle pene (1764). 
Acerca da relevância desta obra para a Escola Clássica indica-se a obra de DIAS, Jorge de Figueiredo; 
ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O Homem Delinqüente e a Sociedade Criminógena. Coimbra: 
Coimbra, 1997. P.7-10. 
106É importante que se esclareça que coube ao positivismo italiano (Lombroso, Ferri, Garófalo) inaugurar o 
chamado paradigma etiológico, ou seja, determinar as causas da criminalidade. Com cariz biopsicológico, teve 
como núcleo a figura do delinqüente – prevenção especial como fim da pena. A vítima torna-se mero objeto 
passivo cujo estudo carece de interesse em ordem de explicação do delito e sua possível prevenção, sendo a 
vítima anônima e irrelevante à dinâmica do crime. Porém, ao ter o delinqüente como “animal selvagem e 
perigoso”, o positivismos confronta direitos da maioria inocente com os do infrator, negando estes últimos. Cf. 
GARCIA-PABLOS, Antonio. La resocializacion de la victíma:victima, sistema legal e política criminal. 
DocPen, a.13, 1990. P.174.  
107De se salientar que menos válido é o estabelecimento de rótulos atinentes à autonomia da vitimologia em 
relação à criminologia, que a aceitação da interdisciplinaridade entre ambas e a compreensão dos fatores 
subjacentes da vitimização e suas conseqüências para o entendimento do crime. Portanto, não se abordará neste 
maiores discussões sobre aspectos ainda dissentes da teoria como sua autonomia, extensão de seu objeto, etc. 
108Entende-se por “de forma global” a possibilidade de se estudar diversos tipos de vítima em diversas searas 
científicas. 
109As mais freqüentes interpretações quanto ao surgimento da vitimologia no pós-segunda guerra argumentam 
que o enorme sofrimento, número de mortos, torturados e grande degradação humana, ensejou, exatamente sua 
identidade genealógica com os direitos humanos, buscando ambos a proteção dos mais fracos, dos excluídos, 
apátridas, da minorias, estabelecendo-se um ambiente para o desenvolvimento da macrovitimização, diferente do 
que se propõe neste estudo, que é a análise de situações específicas e individualizadas de vitimização –
microvitimização (Em detalhes, OLIVEIRA op.cit., nota 77, p. 63-75). 
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da vítima110, por vezes gerando um unilateral e exagerado vitimocentrismo111. 

No entanto, a comunidade científica somente se voltou com intensidade à pesquisa 

sobre a vitimologia em meados das décadas de setenta e oitenta, período em que a mesma se 

robusteceu e alcançou dignidade acadêmica mediante incontáveis simpósios, congressos e 

encontros internacionais ocorridos sobre o tema. 

Embora haja dissenso doutrinário em torno de diversos contornos da Vitimologia 

(autonomia, pioneirismo quanto a sua abordagem, conceituação de vítima etc.), o interessante 

é assenhorar-se do auxílio que esses trabalhos acadêmicos propiciam à compreensão do crime. 

Assim, a pretensão ora traçada é utilizar os conhecimentos vitimológicos para o entendimento 

jurídico-criminológico da temática aventada. 

A etimologia do termo vitimologia compreende o vocábulo latino victima e o grego 

logos, em vernácula vítima e estudo, configurando o estudo da vítima. Dentre as suas 

primeiras pesquisas, em meados dos anos trinta e quarenta do século XIX, sobressaem-se os 

de Benjamin Mendelsohn112 e os de Hans Von Hentig.  

HENTIG, como se viu, elaborou classificações baseadas na relação autor-vítima, 

tomando esta como elemento preponderante e decisivo na realização do delito, ou seja, que 

coopera, provoca ou conspira, de modo consciente ou não, para sua ocorrência.  

MENDELSOHN, com fulcro na opinião de Elías NEUMAN, supera HENTIG113 ao 

conceituar amplamente a vítima do crime, alçando a vitimologia a um ramo independente da 

criminologia114. Nessa margem, o israelense confronta as vítimas de uma ação sancionada 

penalmente e as de situações nas quais não intervém uma terceira pessoa (as vítimas de seu 

                                                 
110Mesmo além do universo jurídico-penal, o drama das vítimas há muito tem sido motivo de destaque. A guisa 
de exemplo, conforme o crítico australiano HUGHES, Robert (In: GOYA. Companhia das Letras: São Paulo, 
2007. Tradução Tuca Magalhães) Francisco GOYA, em “Os desastres da guerra”, já retratava a vitimização 
como tema predileto. 
111Cumpre deixar claro que o fenômeno não coincide com a realidade nacional em que a figura da vítima de 
crime apenas de modo deveras episódico emerge como objeto de estudo e preocupação acadêmica. 
112Embora a maioria da doutrina considere MENDELSOHN o pai da vitimologia, há controvérsia sobre o 
pioneirismo, atribuindo-se a VON HENTIG, tal prerrogativa, por sua obra “The criminal and his victim”, como 
já se mencionou, e também ao psiquiatra americano Frederick Wertham pela sua obra “The show of violence”, 
publicada em 1949, todavia maiores discussões não são relevantes ao estudo em desenvolvimento (Sobre o 
assunto, Ibid., p. 67-70). 
113NEUMAN (op. cit., nota 43, p. 31-32) considera a visão de MENDELSOHN mais abrangente em razão desta 
vislumbrar a vítima além do crime, considerando fatores exógenos e endógenos da mesma. Já a visão de Von 
HENTIG é mais restrita à vítima de crime. 
114Não se desconhece a controvérsia sobre a autonomia da Vitimologia. Por isso, cita-se uma defesa de uma n 
abordagem da vitimologia na criminologia, de Robert Elias: “(...) a vitimologia preenche lacunas que permitem 
que agora a criminologia estabelece-as como ciência e, sem isto, a criminologia perderia metade de seu objeto: 
as vítimas. Isso significa que a vitimologia não somente trouxe as vítimas para a criminologia, mas também 
expôs a relação de vítima-ofensor, sem a qual a criminologia não pode reivindicar ser uma ciência completa” 
(livre tradução, ELIAS, Robert. The Politics of Victimozation: victims, victimology and human rights. New 
York: Oxford university Press, 1986. p. 23) 
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próprio comportamento ou de fatores não relativos a disposições penais). Com esse 

alargamento, termina por aproximar a abordagem vitimológica daquela realizada pelos 

direitos humanos, atinentes à macrovitimização. 

No Brasil, a primazia na abordagem do tema ocorreu com a obra Vítima, em 1971, de 

Edgard de Moura BITTENCOURT, apesar de existirem artigos alheios anteriores tratando do 

tema. De se notar que mesmo com o desempenho da Sociedade Brasileira de Vitimologia, 

fundada em 1984, no sentido de ampliar as pesquisas sobre a vítima, escassa ainda é a atenção 

doutrinária e legislativa115 ao tema. Essa dificuldade brasileira advém da forma exógena de 

apreensão da vitimologia, carente de prévios e reiterados debates.  

Posteriormente destaca-se na seara nacional, por volta de 1990, as contribuições de 

Ester KOSOVSKI, Eduardo MAYR e Heitor PIEDADE JÚNIOR, os quais coordenaram a 

obra Vitimologia em Debate, reunindo artigos de diversos autores inclusive estrangeiros 

sobre o tema116.  

Ao contrário do que ocorre no Brasil, a tendência internacional é de reflexão e de 

bastante contenda, no que tange à valorização da vítima, por ser centro de interesse teórico e 

prático na colaboração do evento criminoso, devendo tal postura ser absorvida pelos 

estudiosos que laboram com o direito pátrio. 

Edgard de Moura BITTENCOURT entende por vitimologia 
o estudo da vítima no vasto e multiforme campo do Direito, abrangendo inclusive a 
Sociologia Jurídica e sobretudo a Medicina Legal. Realmente, a pessoa ou entidade 
sacrificada ou lesada é objeto de estudos, pesquisas científicas e princípios, não 
apenas no terreno da Criminologia, da Política Criminal e da Dogmática Penal, mas 
em quase todos, senão todos os ramos das ciências penais. Para tal, bastaria que se 
desse ao conceito de vítima um sentido que não a restrinja à condição de sujeito 
passivo do delito. Então, no Direito Social, com a Infortunística; no Direito Civil, 
com as lesões ou morte por ato ilícito; no Direito Administrativo, com a 
responsabilidade dos órgãos estatais e paraestatais; no Direito Constitucional, com 
suas normas sobre a responsabilidade e o amparo social, além de outros ramos onde 
também se apresenta o fenômeno vitimológico, - seria encontrado farto objeto de 
destaque para estudos117. 

 
Em defesa do conceito supra defende o próprio BITTENCOURT que o tema não se 

perde na transcendência de sua ampla variedade, mas se destina a estudar a personalidade da 

                                                 
115Mesmo reconhecendo que, aos poucos, entendimentos vitimológicos têm surgido em legislações pátrias, como 
é o caso da reparação do dano, a composição e a transação na Lei 9.099/95, as alterações relativas às penas 
alternativas, como a sanção pecuniária, vistas como excelentes manifestações legislativas que lembraram da 
vítima, bem como a inserção da multa reparatória do Código de Trânsito, ainda não se trata com clareza a 
questão vitimodogmática propriamente e institutos que lhe são correlatos como o consentimento da vítima e a 
sua autocolocação em risco, sendo raras as jurisprudências que consideram a participação vítimal como fator 
determinante para a avaliação do crime, até mesmo para a imputação penal do presumido autor. 
116MIGUEL, Alexandre. Movimento Vitimológico. In: Revista da Escola da Magistratura do Estado de 
Rondônia. Disponível em: www.tj.ro.gov.br. Acesso em 01 mar  de 2006. 
117BITTENCOURT, op.cit., nota 21, p. 18. 
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vítima em um complexo de manifestações, visando analisá-la sob o viés biológico, 

psicológico e social. O atento exame a relação autor-vítima fornece “uma espécie de chave 

quanto à gênese do delito; tal relação poderá auxiliar o juiz a resolver de forma humana e 

justa a questão da culpabilidade”118.  

Em termos outros, segundo Octavio ITURBE a vitimologia “preocupa-se em que a 

Justiça não conheça somente o criminoso e o destaque, elevando-o ao grau de fator principal, 

mas que tenha em consideração também o papel preponderante que representa a vítima”119. 

Guglielmo GULOTTA assevera o objeto de estudo da vitimologia é vítima de crimes, 

sua personalidade, sua característica biológica, psicológica, moral, social e cultural, sua 

relação com o criminoso e o papel que esta assume na gênese do crime120. 

Já FATTAH121 afirma que o objetivo da vitimologia é o desenvolvimento, através do 

estudo aprofundado da vítima, de um conjunto de regras gerais e de princípios comuns e de 

outros tipos de conhecimentos que possam contribuir ao desenvolvimento, à evolução e ao 

progresso da criminologia e ciências jurídicas, permitindo uma melhor compreensão do 

fenômeno criminal, do processo criminógeno, da personalidade e do caráter perigoso do 

criminoso. De outra parte, pretende fornecer conhecimentos científicos válidos sobre as 

causas do crime dependentes da vítima, que é de tal natureza que pode ser usado no plano 

prático, de forma que localizar as linhas de umas políticas preventivas e efetivas.  

    Percebe-se do exposto que, na sua vertente originária, a vitimologia investigava a 

etiologia da vitimização, resultado dos estudos das tipologias. Verificava-se, à vista desta 

perspectiva, uma preocupação com as características ou o comportamento (consciente ou não) 

das vítimas, motivos para a própria vitimização. Realçava-se com esse foco a sua importância 

para a eclosão do delito e a indagação - mutatis mutandis, tal qual ocorria na criminologia - do 

porquê de certa pessoa ter sido vítima de dado crime. 

 

1.4 DIFERENCIAÇÃO FUNCIONAL: AS DUAS TENDÊNCIAS VITIMOLÓGICAS 
 

Intenta-se distinguir os dois prismas vitimológicos, em destaque, nas altercações 

internacionais da atualidade, a saber.  

                                                 
118Ibid., loc. cit. 
119ITURBE, Octavio. Nuevo Enfoque Criminológico de la Víctima del Delito. In: Revista Penal e 
Penitenciária. 1958. N. 88/90. p. 204.[s.d.]. 
120GULOTTA, op.cit., nota 11, p.9.  
121FATTAH, Ezzat. op. cit., nota 20, p. 11-12. 
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De um lado uma proposta de desformalização institucional do sistema jurídico na 

solução dos litígios, tendente a superar, senão amortizar, recíprocos desconhecimentos e 

distanciamentos entre binômios vítima/autor e vítima/Estado (sociedade), em defesa da tutela 

de direitos das vítimas de crimes. Na outra raia, o papel do intérprete jurídico amplia-se, 

atingindo à análise ao comportamento da vítima a ser considerado na teoria no delito, 

influindo na imputação do resultado ao agente e na sua pena.  

Observa-se que em quaisquer desses prismas, faz-se uma crítica do limitado papel que 

ocupa a vítima ante os sistemas punitivos do direito comparado, e em particular do Código 

Penal brasileiro. Em contrapartida, desmistifica-se tal anacronismo, advertindo os reais 

problemas gerados à sociedade atual quando se permanece indiferente ao inegável 

protagonista do sistema penal que é a vítima de crimes. 

Outrossim, o movimento feminista, precipuamente, criticou esse questionamento 

etiológico, uma vez que enxergava nele uma tendência de se responsabilizar as mulheres 

pelos crimes contra a liberdade sexual e de restar fracassada ou mesmo deslegitimada toda a 

sua luta empreendida. Além disso, criou-se uma repulsa ostensivamente desmedida a respeito 

da idéia de eventual atribuição compensatória de culpas, que a vítima “culpada” ensejava, no 

direito penal brasileiro, sobrevindo uma radical cultura de repúdio por muitos juristas 

tradicionais ao próprio estudo da vítima, maculado com essa pseudo-idéia de que se gerava 

uma “culpabilização” para o titular do bem122.  

Superados os mitos arrazoados, os estudos vitimológicos seguiram seus passos no 

caminho de melhor compreender a realidade criminológica circundante. Realizaram-se 

pesquisas de vitimização e, ao lado das tendências abolicionistas penais, constataram que com 

a subtração da vítima do conflito penal pelo Estado, o sistema penal torna-se ineficaz, pouco 

útil e proliferador de mais vitimização e criminalização – secundárias e terciárias123.  

É de se perceber que à época com essas primeiras pesquisas, visava-se obter dados 

sobre a quantidade de pessoas que já haviam sido vítimas de crimes e em que circunstâncias, 

o que contribuiu enormemente para o entendimento acerca da criminalidade convencional. Na 

verdade, quando vistas a fundo, essas questões auxiliam na desmistificação de estatísticas 

oficias sobre criminalidade; na elaboração de políticas públicas e de planos de segurança mais 

eficazes; na estruturação das práticas operacionais da polícia; na descoberta de causas do 

processo de vitimização etc. Enfim, permitem uma orientação político-criminal mais eficiente 

e condizente com os clamores da realidade jurídica atual. 

                                                 
122 Sobre o assunto, ELIAS, op. cit., nota 105, p. 15, 22, 82-89, 212-215, 234..  
123OLIVEIRA, op.cit., nota 77, p. 49-53. 
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Hodiernamente, a vitimologia permanece no resgate da vítima como elemento humano 

de essencial importância, não apenas para se atingir o entendimento real do crime, mas para se 

vislumbrar um verdadeiro funcionamento do sistema penal em si. Essa visão vitimológica do 

crime revela-o como fenômeno pluridimensional, o que se afigura como perspectiva apta e 

mais satisfatória ao atendimento dos anseios dos contendores e à resolução ou abrandamento 

efetivo de seus conflitos penais. Isso tudo porque estes se farão ativos e participativos no 

processo de aferimento da conduta lesiva e de seus reflexos. 

A vítima no cenário de investigação abre janelas jurídicas operacionais, quiçá menos 

dispendiosas ao Estado, uma vez que favorece inclusive o ingresso de medidas reparatórias 

diversas das comuns privações de liberdade. Ademais, ressalta-se que o clímax da influência 

vitimológica, para o presente estudo exatamente se localiza nos estudos que vêm sendo 

desenvolvidos nomeadamente pela doutrina alemã e a espanhola, a chamada 

vitimodogmática. Com isso, promove-se na literatura penal um renovado estudo sobre a 

etiologia da vítima, introduzindo-a no mundo criminológico moderno, bem como levando ao 

debate jurídico o modo como deve ser tratado o comportamento da vítima na da dogmática 

penal, o que será minuciosamente averiguado nas ulteriores linhas.  

Pode-se asseverar que a vitimologia, em linhas gerais, reúne estudos multidisciplinares 

sobre a vítima, inserindo-se na criminologia e relacionando-se também outros ramos, 

sobretudo, a exemplo da sociologia e psicologia criminal. Além do mais, teve como fator 

propulsor o sofrimento, a perseguição e a discriminação das vítimas do holocausto, crescendo, 

portanto, a partir do final da Segunda Guerra Mundial.  

Os estudiosos passaram a estudar a vítima, sua personalidade, suas diversas tipologias, 

suas relações com o delinqüente, possíveis meios de reparação e, dentre tantas investigações, 

constatam que vítima e criminoso nem sempre se opõem em papéis na etiologia do crime. A 

vítima constitui, por vezes, fator desencadeante na gênese do delito e em determinadas 

circunstâncias assume uma postura fundamental para a ocorrência do crime. Relativiza-se a 

noção de sujeito passivo obrigatoriamente fragilizado e imaculado. Renova-se a visualização 

da vítima interacionista, aquela que atua com o delinqüente e o meio. 

Mediante todo o demonstrativo, assenta-se que os primeiros trabalhos vitimológicos 

serviram para o questionamento sobre a tradicional visão de vítima pura e inocente, gerando 

até um relativo vitimocentrismo. Porém, após as grandes Guerras Mundiais, estimulou-se a 

criação de sistemas de proteção às vítimas, dentro de um forte sentimento humanitário e 

solidário, alargando o objeto de estudo para os processos de macro e microvitimização. Ao 

mesmo tempo, não só continuava aceso, mas se fortalecia, o pensamento acerca da idéia de 
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conexão e interação entre autor-vítima, seccionando a tradicional perspectiva unilateral de 

crime124.  

Quebra-se a postura maniqueísta e contemplativa da vítima necessariamente inocente e 

do desviante sempre culpado, donde se originam os atuais estudos vitimodogmáticos, 

orientados por um renovado olhar sobre a contribuição da vítima na gênese do resultado 

ofensivo. Por isso, atendendo a proposta ora discutida, lança-se uma percepção estrita à 

vitimologia, qual seja: campo de estudos que se focaliza na descrição do interacionismo entre 

vítima-desviante e suas atitudes e reações resultantes. 

Em termos sintéticos, a reivindicação de uma maior atenção à vítima no sistema penal 

resulta em variadas vertentes no campo da vitimologia, convergem valorações contrapostas, 

sistematizadas em duas grandes direções: valorar a responsabilidade à vítima por sua 

intervenção no fato que conduz à sua lesão (possivelmente, diminuindo-a do autor), assunto 

que interessa neste trabalho; ou ressaltar a figura da vítima, seus interesses olvidados 

(possivelmente aumentando a punição do autor ou compensando-a por medidas reparatórias 

ou conciliatórias).  

 

1.5 CONCLUSÕES TÓPICAS: DO OLVIDADO SUJEITO PASSIVO À EMERGENTE 
VÍTIMA RELACIONAL 

 

Diante dos argumentos apresentados, nota-se que finalmente se desperta para os 

estudos da vítima ao lado do infrator e do controle social, a fim de se entender o crime. Com 

essas investigações, a vítima retoma, em nível discursivo, seu caráter, não apenas jurídico, 

senão humano e fundamental à resolução do conflito penal. Pode-se vislumbrar essa retomada 

através da gama de autores125, principalmente, alemães e espanhóis, que passam a tratar 

especificamente de sua personalidade e buscam inseri-la expressamente na dogmática 

jurídico-penal e no campo da criminologia – ampliando seu objeto – postulando, assim, sobre 

a vitimodogmática.  

A partir disso, cogita-se a possibilidade de, privilegiando-se o papel da vítima de 

crime, redefinir sua participação no processo judicial e na determinação do castigo para o 

vitimário. Ressalta-se que, não obstante os crescentes esforços no sentido de ampliar os 

estudos penais de atenção à vítima de crime, a visão vitimodogmática não se tornou, ainda, 

tendência amplamente conhecida e prevalente na dogmática da ciência penal contemporânea. 

                                                 
124OLIVEIRA, op. cit., nota 77, p. 63-66; também MOURA BITTENCOURT, op. cit., nota 21, p 51 et seq. 
125Cita-se na alemão como expoente os trabalhos de Bernd Schünemann e na Espanha os de Silva SÁNCHEZ. 
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Embora notável seja, nas esferas acadêmicas, mormente de países europeus, a discussão em 

torno do tema, cada vez mais crescente e palpitante. 

Vê-se, em liminar conclusão, que a vítima parte da fase “protojurídica” de relativa 

determinação do seu próprio desforço espontâneo, passa pelo processo de “reificação”, 

quando de sua expropriação do conflito penal pelo Estado, mantendo-se na penumbra no 

drama penal, e chega à atualidade ao momento de valorização, ainda principiantes, acerca de 

seu papel, em uma perspectiva distinta da anterior, influenciando enormemente categorias 

jurídico-penais.  

A atenção atual dispensada à vítima propicia a intelecção de que mesmo sendo a lesão 

considerada uma violação ao direito em si, o sofrimento individual não se desfaz com aquela 

consideração. Isso implica que a exclusão da vítima da relação jurídico-penal despersonaliza o 

conflito e inviabiliza sua verdadeira solução, uma vez que despreza os seus interesses 

(individuais) e toda a sua colaboração na etiologia delitiva, resultando soluções senão inócuas, 

simbólicas, alheadas à realidade do conflito.   

No que tange a essa idéia de separação dos momentos vitimológicos, cumpre criticar 

que não parece conveniente considerar critérios automáticos e fixos a fases vitimológicas que, 

em verdade, foram desordenadas e sem progressividade. Também, parece ser pouco adequado 

atribuir títulos formais de “vítima” e “agressor”, sobretudo, nos primórdios da humanidade, 

quando estes personagens submetiam-se a ciclos de inversões constantes e mútuos ataques, 

confundindo-se entre si126. Logo, torna-se difícil asseverar com certitude o aspecto de 

domínio da vítima no conflito penal.  

Além disso, as sanções de antes tinham cunho social, porque a conduta do agressor 

atingia o grupo, legitimando a ação de todo clã (pela autoridade do pater familias), como 

mecanismo de sobrevivência e de demonstração de poderio (fim da pena) 127. Isso reforça a 

idéia de relativo protagonismo, pois era o representante da autoridade política dos grupos, e 

não a vítima, que aplicava o revide e sem busca pela sua satisfação pessoal128. Ainda, 

menciona-se que codificações como a de Hammurabi e Manu aplicavam o talião, castigos 

cruéis, embora proporcionais ao mal, e só permitiam à vítima e parentes reparação do dano de 

modo subsidiário, pois se primava pela preservação dos valores sócio-culturais e prevalecia o 

                                                 
126 Nesse sentido, MORENO, op. cit., nota 72, p.86-88. 
127 Vide COSTA, Guilherme Câmara. Programa de política criminal: orientada para a vítima de crime. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. p.24-28. 
128 BETTIOL, op.cit., nota 38, p. 106. 
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espírito da vindita (e não reparação) 129, o que fragiliza mais ainda a ilusória idéia de 

“protagonismo”. 

Em relação à neutralização da vítima, acredita-se que o Estado efetivamente não foi a 

instância geradora de sua marginalização (retirando a atuação e controle pessoal de seu 

conflito). Anteriormente, já havia grupos detentores de poder (assembléias formadas por 

parentes/chefes dos clãs), os quais não tinham interesses coincidentes com os objetivos 

particulares das vítimas e deliberavam sobre a sanção do infrator. O Estado, por conseqüência 

lógica de toda a história humana, e, com o fim positivo de tornar a sanção eqüitativa e 

racional, arrogou-se do poder-dever de punir. 

Percebe-se que este papel marginal da vítima harmoniza-se com uma concepção 

unilateral do injusto e da norma jurídico-penal centrada exclusivamente em relação ao sujeito 

ativo e ordenamento jurídico130. Assim, o impulso da vitimologia, mostrando a vítima não 

como mero objeto passivo sobre o qual recai causalmente o delito, senão como sujeito pode 

também interagir com autor131, produz efeitos sobre os fundamentos do sistema penal. 

Quanto à chamada fase de redescobrimento, endossamos o pensamento de 

OLIVEIRA132 ao aduzir que o sentido do “re”, movimento para trás, não se aplica ao olhar 

dedicado à vítima na atualidade.  Hoje, ela insere-se em distinto contexto, o do Estado Social 

e Democrático de Direito. Logo, não se trata de um “redescobrimento” propriamente, mas de 

“movimento vitimológico” que implica dinamismo e não exaustão da vitimologia em si. 

Em pensamento semelhante, BITTENCOURT afirmou que o desencadeamento de 

estudos recentes sobre o papel da vítima, embora assuma proporções de verdadeira descoberta 

científica, em verdade, refere-se a uma renovação, em termos de valoração, de pesquisas e 

observações em torno da vítima e do fenômeno vítimal. Em sentido exato, o autor confirma: 
“renovação é sem dúvida a palavra próprio, porque a principal crítica à proposta de 
criação de uma ciência dedicada ao tema vitimologia consiste em acentuar que é 
bem velha, nas ciências penais, o trato dessa matéria”133. 

 
Importa, por isso, reencontrar a dimensão humana do conflito criminal, vislumbrando-

se a dubiedade de sua face: institucional e também individual, no intuito de conciliar o 

                                                 
129 Oliveira, op.cit., nota 77, p. 18-28. 
130 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Innovaciones teórico-practicas de la victimología em El derecho penal. In: 
BERISTAIN, Antonio, DE LA CUESTA, José Luis (ed.). Victimología. San Sebastián, 1990. p.79)  
131 SILVA SÁNCHEZ, op. cit., nota 91, p. 16. 
132 OLIVEIRA, op.cit., nota 77, p. 57-59. 
133 BITTENCOUT, op.cit., nota 21, p. 13. Conforme este autor há dificuldade se de indicar toda a literatura 
anterior publica sobre a vítima. Cita que Edgard Lenz em tese defendida em Hamburgo (1961) informa que no 
ano de 1735 já se encontrava na coleção de casos à complacência do verdadeiro Martin Guerre, permitindo a um 
falso Martin Guerre representar com sucesso seu papel de impostor. Logo, a própria vítima se colocando em uma 
situação prejudicial a si mesma. 
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atendimento tanto a interesses coletivos como aos individuais, respeitando-se, mercê tal 

postura, o princípio, extensivo também à vítima de crime, da dignidade da pessoa humana.  

Nessa linha, imperiosa é a descoberta de como surgiu esse interesse por estudar a 

vítima e suas repercussões no direito, o que enseja toda essa transformação na análise e 

resolução dos conflitos penais. 
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CAPÍTULO 2 – CONDUTA DA VÍTIMA DE CRIME NA PESPECTIVA DA 

VITIMODOGMÁTICA 

 

2.1 DELINEAMENTOS GERAIS SOBRE DOGMÁTICA JURÍDICA 

 

Impõe-se, como premissa à discussão da vitimodogmática, uma breve alusão acerca da 

dogmática jurídica, com direcionamento, obviamente, para o campo penal, uma vez que a 

apreensão de suas idéias constitui-se fundamental suporte teórico ao entendimento daquela e 

da pretensão ora defendida. 

O direito penal assentou-se em um paradigma essencialmente dogmático. Enquanto rei 

do cientificismo criminal fixou módulos de prevenção e repressão à criminalidade, 

pretendendo manter sob seu controle as práticas ilícitas em todas as latitudes da sociedade.  

É freqüente esse limitado pensamento de que o direito simplesmente conforma normas 

jurídicas que prefiguram modelos de comportamento rígidos a orientar o inter-relacionamento 

humano, previamente definindo a maneira de composição dos litígios emergentes e traçando 

critérios fixos para o restabelecimento da ordem jurídica134.  

Absoluta, a composição dessa dogmática jurídica pura faz-se egoísta a ponto de não 

enxergar os avanços de estudos jurídico-penais outros, que, de algum modo, poderiam, 

complementar-lhe e empanar-lhe de luminosidade.  

Desta feita, de urgente sabedoria é destronar do pedestal hegemônico o exclusivismo 

dessa dogmática hermética, vez que “essa concepção não esgota as virtualidades de expressão 

da normatividade jurídica nem alcança o significado global do direito135”. Assim, antes de se 

partir ao estudo comportamental da vítima, deve-se ter em mente a insuficiência desta noção 

meramente (intra)sistêmica da ciência jurídico-penal, que “considera a ordem jurídica de 

modo asséptico e estático”136, para a análise da participação da vítima na origem do delito. 

Postula-se, dessa forma, pela desconsideração parcial dessa compreensão manifestamente 

descurada acerca da interpretação e da aplicação do direito penal, que deixa à sombra de suas 

valorações a indissociável vinculação do direito com as suas finalidades e as necessidades 

humanas.  

Sendo assim, as linhas subseqüentes culminam na sustentação de uma metodologia 

penal orientada a reestruturação dos valores penais que reforce a conexão de funcionamento 

                                                 
134AZEVEDO, op.cit., nota 17, p. 11. 
135Ibid., loc.cit. 
136Ibid., p. 11-12. 
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entre a teoria sistêmica penal (lei) e o pragmatismo da realidade social (fatos humanos). Logo, 

deve tal método compreender a multiplicidade de fatores dogmáticos, criminológicos (e 

vitimológicos), bem como de política criminal, que considere inclusive os princípios 

constitucionais (e exemplo da dignidade e autodeterminação da pessoa humana) e visualize a 

ciência penal em seu conjunto de saberes complementares entre si.  

Em conseqüência, os conhecimentos doutrinários, fixados em teorias já reconhecidas, 

devem aliar-se as novas construções jurisprudenciais ─ como é o caso dos aportes 

vitimodogmáticos ─ bem como de forças sociais e interesses da vida intersubjetiva que 

integram o próprio dogmatismo jurídico, o qual não se reduz apenas ao direito positivado.  

Eis a razão de se sustentar uma revalorização estrutural das perspectivas dogmáticas 

em relação à vítima de crimes. Esse aspecto, declaradamente simplista, tem denotado uma 

imensa lacuna ao sistema penal, qual seja: a desconexão entre a teoria jurídica de caráter 

extremamente assente e formal e as raízes sociais, tornando-o inconsistente e insuficiente para 

o exame de casos concretos. Ao revés, providencial seria encará-las de frente, decerto sem 

olvidar a linguagem conceitual, procedendo-se numa síntese, em busca do aperfeiçoamento de 

todo esse aparelho penal.  

Por outras palavras, é de se dizer que “a vida não existe para os conceitos, mas os 

conceitos para a vida”137, sendo essa o centro de gravidade do desenvolvimento jurídico, 

devendo servir de anteparo contra inclinações meramente mecanicistas e silogísticas que, em 

atraso metodológico, muitos estudiosos veementemente teimam em repeti-las. 

No mesmo sentido, critica o ilustre AZEVEDO: 
às teimosas investidas de um mundo em vertiginosa mutação, às crises sociais 
sucessivas, ao clamor da vida que reclama nova configuração político-jurídica, 
inspirada pela ética da solidariedade em um universo cada vez mais interdependente, 
os juristas respondem com o refinamento de suas técnicas analítico-descritivas, 
encarando o drama humano com o óculo de um aparato conceitual que lhes garante 
um confortável afastamento do campo de luta138. 

 
É fundamental sublinhar as palavras de Recaséns SICHES139, o qual se harmoniza 

com o entendido ora defendido, posto que entende a norma como um “pedaço de vida humana 

objetivada, que, enquanto vigente, é revivida de modo atual pelas pessoas que a cumprem ou 

aplicam e que, ao ser, revivida, deve experimentar modificações para ajustar-se às novas 

realidades em que e para que é revivida”. Acertadamente, prossegue afirmando que “o 

problema só encontra solução ponderando, compreendendo e estimando os resultados práticos 

                                                 
137 VON JHERING (1886 apud AZEVEDO, op. cit., nota 17, p. 15). 
138 Ibid., p. 14. 
139 Em sentido próximo, Ibid., loc.cit. 
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que a aplicação da norma produziria em determinadas situações reais”. Essa é a postura que se 

almeja para o pensamento jurídico orientado para o bem comum: conciliar o conhecimento 

lógico das ciências das normas e o axiológico dos valores perseguidos pela ordem jurídica 

constitucional, fugindo-se, pois, da pseudo-docilidade acrítica, da aparente neutralidade 

científica, ou melhor, da acomodação e limitação positivista, típica dos dogmáticos autistas e 

fervorosos. 

Desse modo, não se pode esvair-se em considerações sistêmicas puras, que operam 

como camisa-de-força para o jurista. Afinal, se é induvidosa a relevância do pensar dogmático 

(como garantia de legalidade e segurança jurídica), não deve esse se converter em um pensar 

anti-investigador do direito. A valia do dogmatismo jurídico não se encontra na sacralização 

da norma ou em sua repetição mecânica de aplicação à realidade, senão em sua constante 

reconstrução e efetiva realização nas situações sociais concretas, sempre cambiantes e 

historicamente configuradas, como ocorre nos casos específicos das perspectivas vítimais. 

De se parecer, portanto, que em bom senso a dogmática jurídico-penal deve imprimir a 

“descrição das regras jurídicas em vigor”, buscando seu valor em interpretações doutrinárias, 

jurisprudenciais, com o fito de determinar “seu significado atual e incluí-la em um sistema tão 

coerente quanto possível, de modo a orientar a solução dos novos casos que venham a 

apresentar-se140”. Assim deve-se proceder em relação à conduta da vítima, adequando-se, 

portanto, a abstração conceitual das normas às peculiaridades dos problemas que a tocam. 

 

2.2 PROJEÇÃO DA VITIMOLOGIA NA DOGMÁTICA PENAL: O INÍCIO DA 

VITIMODOGMÁTICA 

 

As construções dogmáticas que se preocupam com a intervenção da vítima relacional 

no resultado delitivo agrupam-se sob o rótulo de vitimodogmática. Trata-se de uma 

formulação dogmática concreta, embora ainda se fale em seus inícios, para o problema da 

interação da vítima no crime e sua repercussão na aferição da responsabilidade do autor. Seu 

debate tem se realizado, a priori, com argumentações mais próximas às reflexões de política 

criminal que às de dogmática em si141. À compreensão dessas e outras características da 

vitimodogmática é aconselhável esboçar os pontos essenciais do panorama em que ela surge, 

antes de abordar seus postulados dogmáticos propriamente. 

                                                 
140 HAESAERT (1948 apud AZEVEDO, op.cit., nota 17, p. 27). 
141 MELIÁ, op. cit., nota 4, p. 221.  
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Sendo assim, torna-se mister relembrar que, não obstante o reconhecimento das 

vantagens aportadas pela publicização da justiça criminal, somente após longo período de 

vivência da visão simplista acerca do crime e das catástrofes geradas pelos grandes combates 

mundiais, a doutrina e a jurisprudência, principalmente alienígenas, atingem amplo horizonte 

sobre o fenômeno criminal: atenta-se para a influência da vítima na gênese delitiva. Dá-se, 

portanto, o já explicitado movimento vitimológico, a revaloração da vítima no contexto 

criminal. 

Em outros termos, é de se aduzir que a necessidade de harmonização de elementos 

fundamentais da mesma unidade fática, isto é, da relação criminosa, vítima e autor, traz à cena 

penal, sob influência da vitimologia, a mutação da perspectiva de crime. Cede-se ao delito 

todo o dinamismo e interacionismo, relegado pela duradoura e tradicional percepção da 

criminologia convencional, dedicada tão somente a figura do homem delinqüente. 

Esse começo de transformação, até meados de 1970, foi marcado pela recompilação 

das idéias de MENDELSOHN e HENTIG, ou seja, abria-se caminho para o resgate do caráter 

humano, próprio do conflito criminal. Inicia-se uma jornada investigativa em direção aos 

estudos das tipologias vítimais, demonstrados anteriormente, e ao desenvolvimento dos 

argumentos sociais e jurídicos sobre essas espécies. Posteriormente, essa análise vitimológica 

enseja a revisão de seus primeiros vestígios: propicia uma renovada apreciação da idéia de 

vítima “culpada”, favorecendo o surgimento da chamada vitimodogmática.  

De se vê que a vitimologia clássica torna-se o suporte empírico da vitimodogmátic 

(mas com ela não se confunde142) ao constatar a existência de vítimas relacionais, que 

contribuem à produção do fato delitivo, como espécies de concausas do mesmo. Diante de tal 

fato, a conseqüência não poderia ser outra senão a necessidade de estudar as projeções de tais 

grupos específicos de vítimas para a esfera penal: primeiramente, a fim de se amenizar essa 

“predisposição vítimal”, com medidas preventivas de política criminal, que discorressem pelo 

lado das vítimas; e, por último, com o intuito de aferir, com proporcionalidade e em respeito a 

concepções limitadoras da violência penal, a responsabilidade penal do autor, baseando-se nas 

atitudes das vítimas. Esta derradeira intenção propiciou exatamente o desenvolvimento da 

vitimodogmática, objeto de atenção neste trabalho. 

                                                 
142Por outro lado, no momento atual os objetos de investigação da vitimologia são completamente distintos das 
preocupações dogmáticas da vitimodogmática. Pode-se dizer que em muitos casos a vinculação entre vitimologia 
e vitimodogmática esgota-se em uma mera coincidência terminológica na utilização da vitimologia como 
etiqueta. 
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De acordo com MELIÁ143, o primeiro estudo com componentes dogmáticos sobre a 

vítima foi de SCHULTZ em 1956, embora já fosse conhecido o trabalho de KLEINFELLER 

a favor da criação de um critério geral de medição da pena, em atenção à comissão do fato por 

parte da vítima. Atualmente, o cerne das aproximações vitimodogmáticas ainda se refere à 

determinação de em que medida a co-responsabilidade da vítima no crime pode ter 

repercussões sobre a valoração jurídico-penal do comportamento do autor, aliás, na 

determinação de sua responsabilidade criminal. 

Percebe-se que este grupo de elaborações doutrinárias sobre a vítima possui caráter 

mais específico144, quando comparado com institutos tradicionais (a exemplo das teorias da 

causalidade com o tratamento sobre a autocolocação da vítima em risco, a concorrência de 

culpas etc.). Mais que um desenvolvimento de elementos legais que consideram a vítima 

relacional de crime imiscuindo na dogmática, a discussão vitimodogmática deve ser entendida 

como a adoção de uma nova perspectiva na discussão doutrinária sobre a possível limitação 

do injusto por atitudes do titular do bem jurídico lesionado. 

Segundo SCHÜNEMANN145, a vitimodogmática é uma forma de reconhecer as 

responsabilidades da vítima e restringir a noção de delito. Desse modo, passa a coexistir ao 

lado dos debates vitimológicos, sobre a colaboração da vítima para a delinqüência, a sua 

significação para a dogmática penal. Inobstante as raízes distantes entre estes setores, fixadas 

no início dos estudos vitimológicos de HENTIG146 a verdadeira vitimodogmática apenas é 

inaugurada, com intensidade, ao final do século XX.  

Essa tendência dogmática acerca da vítima tem origem verdadeiramente na reflexão 

sobre o crime de estelionato147. Os juristas esquadrinharam as manifestações do 

comportamento da vítima diretamente no delito mencionado e concluíram que, em regra, 

                                                 
143MELIÁ, op. cit., nota 4, p. 223 
144Em comparação com outras posturas dogmáticas, a exemplo da compensação de culpas, concorrência de 
culpas, o instituto do consentimento e os aspectos da imputação objetiva da autocolocação e heterocolocação em 
perigo. 
145SCHÜNEMANN (1948) apud PRITTWITZ, op. cit., nota 65, p. 65. 
146Em 1948, com o seu livro O criminoso e a vítima, Hentig dispõe um capítulo isolado intitulado A contribuição 
da vítima na gênese do crime, cumprindo a promessa da passagem de uma criminologia estática a uma 
vitimologia dinâmica, de um novo olhar ao crime, de investidas sobre as tipologias vítimais (Assim, 
FATTAH,Ezzat.Victimologie:tendancesrécentes.p.8.Disponívelem:http://www.erudit.org/revue/crimino/1980/
v13/n1/017 114ar.pdf.  Acesso em: 14 jan. 2006 - sem grifos no original). 
147AMELUNG afirmou que a duvida concreta do sujeito passivo ante a conduta enganosado autor devia excluir a 
existencia de um erro relevante e em consequencia a punibilidade do fato como estelionato consumado. O direito 
penal não necessitaria proteger que está capacitado para proteger-se sem dificuldade, evitando assim incorrer em 
erro (apud TAMARIT SUMALLA, Josep M. La víctima em el derecho penal. De la víctimo-dogmática a uma 
dogmática de la víctima. Pamplona: Aranzadi Editorial, 1988. p.21). 
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havia uma atuação livre e consciente da vítima, a qual agia, contribuindo para a gênese 

delitiva, visando obtenção de vantagem148, configurando-se a conhecida torpeza bilateral149.  

Em conseqüência desse antecedente, a proposta recai inicialmente nos delitos 

culposos150, abarcando os dolosos somente na década de oitenta. A partir disso, surgem duas 

correntes divergentes a respeito do tema: de um lado, uma vertente radical, de outro, um 

segmento moderado, ambos, em maior ou menor medida, buscando valorar dogmaticamente, 

sem intermédio de outros instrumentos tradicionais, a conduta da vítima relacional na aferição 

da responsabilidade penal do autor. 

Dito de outra maneira, a intensidade das referidas discussões permeia, em sua maioria, 

as pautas de debates germânicos e espanhóis151. A investigação volta-se tanto para a 

colaboração da vítima para a ocorrência do resultado lesivo, como para a repercussão dessa 

colaboração no injusto, especialmente na atribuição da punição do agente – propensa a gerar a 

sua atenuação ou até sua isenção. É nessa atmosfera que a dissensão dos seus estudiosos 

impera: de um lado, aglomeram-se defensores da simples diminuição da pena (admitindo-se 

pontualmente a formação de uma causa supra-legal de exclusão da antijuridicidade), e, de 

outro, reúnem-se os que vêem, além da atenuação, a possibilidade de isenção total do encargo 

do autor, excluindo-se o tipicidade de sua conduta. 

Destarte, o pensamento doutrinário-jurisprudencial vitimodogmático transita ora pela 

órbita que confere caráter dogmático puro (excludente de tipicidade) ao comportamento da 

vítima, integrando sua análise à sistemática do delito, ora na trajetória que encaminha dados 

casos (problemas pontuais concretos) ao encontro do sistema dogmático-penal, porém como 

atenuante ou causa supra-legal justificante.  

                                                 
148“Assim, por exemplo, entende-se que não devem ser considerados estelionatos os casos em que a vítima do 
engano foi movida pela própria ambição, ou pelo afã de fazer um negócio muito rentável (...) Isso ocorre no 
chamado golpe de estampita em que um sujeito, aparentemente tonto, vende bilhetes de mil euros/dólares que 
são falsos; ou no bilhete de loteria que crê premiado e alguém compra pela metade do preço (...); ou do sujeito 
que compra uma máquina de fazer moedas e logo denuncia o vendedor para a polícia porque a máquina não 
funciona” (MUÑOZ CONDE, Francisco, HASSEMER, Winfried. Tradução de Cintia Toledo Miranda Chaves. 
Introdução à criminologia. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. p.159). 
149OLIVEIRA, op.cit., nota 77, p. 135.  destaca com propriedade que, no ordenamento penal pátrio, a maioria 
dos doutrinadores e as decisões jurisprudenciais desconsideram a conduta vítimal para a análise e tipificação do 
delito. Assim, mesmo sendo digno de censura, o comportamento da vítima não descaracteriza o crime. Opondo-
se a isso, Nélson Hungria considera que a torpeza bilateral descaracteriza, por exemplo, o estelionato, posto que, 
segundo princípios de direito civil, não se pode prestigiar má-fé e completa considerando que “crime patrimonial 
sem lesão antijurídica contra o patrimônio é uma contractio in adjectis”. 
150NOGUEIRA, Sandro D'Amato. Vitimologia: lineamentos à luz do art. 59, caput, do Código Penal Brasileiro. 
Jus Navigandi. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5061> p. 40-41; vide ainda 
NOGUEIRA, Sandro D'Amato. Vitimologia. Brasilia: Brasília Juridica, 2006.p.75-80. 
151Nessa trilha, SCHÜNEMANN, Bernd. Teoria de la imputación objetiva. Traduccion de Mariana Sacher de 
Köser. In: Revista de política criminal e ciências penais. n. I, especial. Mexico, 1999.  p.33. 
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Todavia, nota-se que o giro propiciado pelo impulso vitimodogmático à análise do 

crime ainda é visto com certa perplexidade e de forma pouco auspiciosa por parte da 

academia. Situação que chega a ser compreensível, afinal o âmbito vitimológico amplamente 

divulgado, cuja aceitação parece mais atraente em tempos de ânsia social por mais força e 

proteção estatais, caminha na contramão do tema ora delineado. Essa outra alternativa é a 

chamada nova vitimologia, que busca medidas protetivas e de apoio para a vítima de crime, 

seja em termos de direito material ou processual.  

A vitimodogmática, em ângulo divergente, parte de dados da vitimologia mais 

clássica, a qual promove as tipologias vítimais e dilucida se dada atitude da vítima favorece à 

valoração jurídico-penal do comportamento do autor. Possui, pois, em seu conteúdo ético – 

mesmo que em oposição à sanha de um Estado policialesco, que pelo engodo da mídia aos 

leigos debilitados desfralda, como promessa salvatória, a parda bandeira do direito penal do 

terror – um naipe reducionista à lamentável hipertrofia dessa violência formal que invade a 

contemporaneidade. 

Em razão dessa base empírica da vitimodogmática, alguns insistem que a mesma 

procede uma culpabilização da vítima (blaming the victim) 152, uma inversão de papéis entre 

as duas partes do fato criminal. Entretanto, impende esclarecer que esse juízo peca pela sua 

precipitação. A vitimodogmática conhece que não é função do direito penal punir a vítima e 

não elabora nenhuma proposta para sancioná-la em termos práticos153. A sua relevante 

questão refere-se à análise mesma da responsabilidade do autor. Porém, considera-se, para 

essa valoração, as atitudes tomadas na etiologia delitiva livre e conscientemente por vítimas 

responsáveis. Portanto, examina-se até que ponto e em que termos o reconhecimento da 

existência de vítimas interativas, que atuam, dolosa ou culposamente, em alguns fatos 

delitivos, pode conduzir a afirmação de que as mesmas são co-responsáveis pelo crime e, a 

partir disso, influir, em sentido atenuatório ou excludente, na responsabilidade criminal do 

autor154. 

Censuras sobre o estudo dogmático da vítima não retiram seu mérito, dentre outros: de 

pôr em relevo um sujeito olvidado estrategicamente pelo Estado, de ampliar o conceito 

                                                 
152Endossando tal pensamento, LARRAURI PIJOAN, Elena. Vicitmologia: qui són lês victimes? Quins son els 
seus drets? Quines sin lês seves necessitats? In: BUSTOS RAMIREZ, LARRAURI PIJOAN. Victimologia: 
presente y futuro (hacia um sistema penal de alternativas, Barcelo, 1993. p.133 et seq, 142 e 143.  
153Assim como é um mal entendido supor que a vitimodogmática poderá ser responsável por uma eventual 
vitimização, também o é acreditar que a vitimologia, provavelmente devido à polarização, entre vítima – 
inocente – e autor – culpado, persiga uma maior punição para os autores. Portanto, a tradução jurídico-dogmática 
dos conhecimentos vitimológicos não devem servir de álibi para uma instrumentalização do direito penal de 
intenções político-sociais.  
154SILVA SÁNCHEZ, op. cit., nota 97, p.18. 
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dogmático de sujeito passivo e sobretudo de pretender uma aplicação da punição de forma 

mais coerente e apurada, de forma a considerar fatores importantes que geraram o próprio 

crime.  

Novas tendências geralmente são suscetíveis de críticas, de forma prévia ao seu 

aperfeiçoamento e consolidação. Com tal elaboração acerca da vítima, a rigidez do crivo não 

seria diferente. Por isso, a cautela mostra-se um caminho sensato para evitar conclusões 

preconceituosas ou precipitadas sobre ela.  

Outrossim, aponta-se, preliminarmente, uma suave defesa em seu favor: as suas teses 

não são novidade radical na legislação, doutrina e jurisprudência global155. Logo, o temor em 

relação ao seu conteúdo não deve ultrapassar o razoável, a ponto de refutar ou desmerecer seu 

entendimento. A inovação proposta reside apenas no modo de tratar os temas, algo que, em 

distinta proporção, já se considerava, ainda que inconsciente ou intuitivamente, em 

altercações mais tradicionais. 

Uma perfunctória leitura do Código Penal brasileiro revela que os legisladores têm 

considerado o comportamento da vítima no sentido de diminuir ou excluir a responsabilidade 

do autor156. Recorda-se, a guisa de exemplo, o consentimento da vítima em crimes que 

exigem seu dissenso (art. 150); a provocação da vítima privilegiando crimes contra a vida 

(art.121 e art.129); a remota instituição da legítima defesa (em que o agressor põe em risco os 

bens jurídicos não apenas do agredido, mas os seus próprios, abandonando sua proteção, pois 

a reação defensiva do agredido é previsível e lícita); ou algumas disposições que permitem 

prescindir da imposição de pena como o perdão do ofendido. Ademais, a jurisprudência e a 

doutrina têm restringido a responsabilidade do autor em virtude de construções supralegais, 

cuja base encontra-se no comportamento da vítima, mormente nos delitos culposos157 e nos 

casos em que a vítima consente para o crime (não exigindo o tipo penal o seu dissenso).  

Essa sumária evidência de que considerações materialmente vitimológicas fazem-se 

presentes na legislação, doutrina e jurisprudência não evita o dilema vitimodogmático: a 
                                                 
155Com esse argumento, TAMARIT SUMALLA, op. cit., nota 138, p.2.4 
156Importante salientar que para a maioria dos vitimodogmáticos o estudo da atitude da vítima no sentido de 
aumentar a penalidade do autor encontra-se fora do âmbito desta tese. Mas, verifica-se que a legislação tem 
qualificado ou agravado a conduta do autor quando esta impossibilita a defesa da vítima, ou seja, quando lhe é 
minada a capacidade de resistência (a guisa de exemplo vide a qualificadora do art. 121 do CP). Pressupõe-se, 
assim, que implicitamente o legislador espera que de algum modo a vítima não se resigne diante do ataque a seus 
bens jurídicos, o que dirá renunciá-los, colocando-os em risco. 
157A este respeito, a teoria da imputação objetiva tem permitido negar em muitos casos a imputação do resultado 
produzido à conduta do autor, por haver mediado um comportamento da vítima causalmente contribui à 
produção do resultado (argumentos da proibição do regresso, interrupção da realização do risco criado no 
resultado, risikozusammenhang, etc). Nos outros casos, tem-se chegado inclusive a degradar ou fazer 
desaparecer também nos crimes de omissão se tem tido consciente ou inconscientemente presente o 
comportamento da vítima a efeitos de isenção.  
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insatisfação da adoção de posturas extremadas de um e outro segmento para resolução dos 

problemas de intervenção da vítima.  Dessa maneira, inevitável é a compreensão de cada 

corrente, na tentativa de dirimir tal conflito e adotar posição adequada sobre a questão. Mas, 

importa conhecer previamente a semântica dos aportes vitimodogmáticos e suas 

características. 

 

2.3 VITIMODOGMÁTICA: SEU SIGNIFICADO E CARACTERÍSTICAS 
 

Em linhas gerais, a vitimodogmática representa uma série de postulados sobre o 

impacto que a atitude da vítima relacional gera ao crime e como os reflexos dessa atuação 

influem na sistemática do mesmo. Seus estudos visam, portanto, à formulação de argumentos 

jurídicos que extraiam da conduta da vítima princípios dogmáticos a serem respeitados pela 

teoria geral do crime e da pena.  

Averiguar em que condições a contribuição da vítima importa no sistema de 

imputação do agente reflete a tentativa de edificar proposições teóricas que evidenciem, 

quiçá, tornem manejável na prática, essa parcela contributiva. Com isso, produzem-se efeitos 

negativos à atribuição total do resultado ao presumido autor e restringe-se a incidência penal 

nos problemas de participação da vítima. 

Em verdade, a vitimodogmática traduz a remodelagem, com as devidas ressalvas em 

razão da contemporaneidade, da vitimologia tradicional fundada na “culpa” da vítima, com o 

diferencial moderno de perquirir uma categoria dogmática para essa “co-responsabilidade” 

dolosa ou culposa da vítima158. 

Elena Laurrani Pijoan159 compreende esta teoria como o conjunto de todas as 

abordagens empreendidas pelos penalistas com a finalidade de realçarem os aspectos do 

direito penal em que a vítima é considerada. Segundo ela, apesar do recorrente slongan de 

esquecimento, a vítima foi objeto freqüente de consideração pela ciência penal sob três 

ângulos centrais: na fase prévia ao delito, com o consentimento e a provocação, que, 

respectivamente, elimina o caráter delitivo de certos comportamentos e justifica a atenuação 

da pena do autor; na fase de execução do crime, como ocorre na legítima defesa; e na fase de 

consumação, sob a forma de perdão, representação e concessão de alguns benefícios que 
                                                 
158Nas palavras de OLIVEIRA (op. cit., nota 77, p. 135) a “vitimodogmática é bem mais que uma nova versão da 
ultrapassada concepção blame the victim [culpa da vítima] e as oportunidades de aplicação prática são muitas”. 
Assim, não se trata de um questionamento etiológico que visa acusar a vítima, pensa-se, de modo aprofundado, 
dentre outros efeitos, na dimensão de sua conduta para a justa distribuição da pena e/ou para a descriminalização 
da própria conduta lesiva. 
159LARRAURI PIJOAN, op. cit., nota 7, p. 132. 
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pressupõem a reparação de dano. Assim, a vitimodogmática não traz a cotejo nada 

exageradamente radical para o mundo jurídico. Nesse sentido, conclui a autora que a 

verdadeira situação da vítima no direito penal é de olvido pero no tanto160. 

Impende reforçar que a vitimodogmática afasta-se do cuidado direto de medidas 

reparatórias em si, ínsitas à nova vitimologia em sua concepção lata. Contrariamente, centra-

se na discussão dos institutos próprios da vítima relacional (interativa com o autor e o meio 

social). Nesse diapasão, liga-se, inevitavelmente, a questões relativas à teoria do delito 

(excludentes de tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade) e da pena (parâmetros redutores 

da fixação da pena), à autocolocação da vítima em risco, ao instituto da provocação, do 

consentimento, da disponibilidade ou não de bens jurídicos individuais, à concorrência de 

culpas. 

Sendo assim, embora constatada a discreta consideração da vítima pelo sistema penal 

na atualidade, a proposta deste estudo reveste-se de contribuições inovadoras a ponto de 

reforçar postulações modernas a respeito de teorias minimalistas: orienta-se pelo princípio de 

proteção subsidiária, fragmentária e proporcional de bens jurídicos, visto que somente vê 

necessária a ameaça penal e sua punição quando o intento atende, pois, os postulados do 

Estado liberal e democrático de direito. 

Acresce-se a isso, a indagação que a vitimodogmática pura, inspirada no princípio da 

autoresponsabilidade, lança ao direito penal quanto ao merecimento de tutela ao bem cuja 

proteção cabível à vítima foi por ela mesma dispensada; o questionamento quanto à dignidade 

de tutela penal de um bem jurídico quando evidente a falta de zelo do próprio titular. Destarte, 

a “teoria” em tela estabelece uma correspondência direta entre o merecimento e a necessidade 

da pena do autor e o merecimento e a necessidade de proteção da vítima, de modo que 

defende a incriminação de condutas somente quando verificável tal correlação. 

De se observar que o escopo vitimodogmático, independentemente da perspectiva 

adotada, aproxima-se da determinação de punições mais justas, computando, para tanto, 

eventual conduta dolosa ou culposa da vítima. Embasa-se no entendimento de que o 

ordenamento jurídico, aliás, o direito penal, não deve ser a panacéia de abrigo a toda e 

                                                 
160Tradução: “esquecida, mas não tanto”. Afirma, pois, que se trata de um esquecimento relativo da vítima, posto 
que desde antes se reconhece alguns institutos de cunho vitimológicos no direito penal. Como exemplo, a mesma 
autora cita a legítima defesa, na qual a vítima potencial provoca e o presumido autor, ao se defender, produz o 
evento danoso (Ibid., loc.cit.). 
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qualquer situação e bem jurídico161, mormente quando se trata de bens jurídicos 

exclusivamente pessoais.  

Nessa trilha, seus defensores extremistas alegam que o direito penal deve perder o 

caráter paternalista, principalmente, quando a própria vítima (titular e legítimo interessado na 

tutela do bem jurídico) possui mecanismos de autodefesa e os dispensa com sua conduta 

(omissão, consentimento, autocolocação em risco, provocação), abdicando do exercício de 

preservação dos mesmos162; ou, ao menos, como preconiza a visão mitigada, proceder-se em 

um redução da penalidade do autor, em virtude da clarificada conduta (co)determinante da 

vítima. 

Pelo exposto, nota-se que a exposta teoria apresenta pontos bastante controvertidos e 

alvos de apuradas divergências dos cultores jurídicos. Isso torna-se mais notório no que diz 

respeito ao seu campo de abrangência, de aplicabilidade e de funcionalidade práticas da 

mesma.  

Talqualmente, é criticável desconsiderar a conduta da vítima face ao crime, não 

impedindo a sobrecarga ao autor por um preconceito em gerar “inversão dos papéis”penais, 

ignorando a finalidade da vitimodogmática. Ora, se assim ocorrer, é de se questionar se não 

seria admitir que a vítima tem direito a precipitar o crime – dispondo de seus bens ou 

arriscando-os – e mesmo com tal atitude extravagante permanece merecedora de proteção 

penal, ou seja, o direito penal sancionaria o autor, como em qualquer outra situação que 

envolvesse uma vítima ideal.  

Em face desses questionamentos e mesmo antes de se chegar a uma posição em 

relação aos mesmos, crê-se que prudente é verificar se é possível sua incorporação global e 

imediata a dogmática ou em situações específicas, para alguns crimes. Desse modo, evita-se o 

risco de incorrer em erro ainda maior: a banalização do mal que é a punição penal. Para tanto, 

trazem-se a cotejo duas posturas basilares da literatura jurídica estrangeira, cuja exposição 

funcionará exatamente como alicerce teórico ao posicionamento ao final assumido neste 

trabalho. 

 

                                                 
161Com arrimo na definição de PRADO entende-se que os bens jurídicos  se fundamentam em valores sociais, os 
quais se baseiam em necessidades individuais. Essas, por sua vez, transformam-se naqueles valores quando são 
socialmente dominantes e esses mesmos valores se convertem em bens propriamente quando a confiança em sua 
existência surge necessitada de proteção jurídica (PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 2. 
Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 41). 
162Ibid., p. 46. 
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2.4 CORRENTE VITIMODOGMÁTICA RADICAL: CONDUTA DA VÍTIMA COMO 

CATEGORIA DOGMÁTICA DE ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO AUTOR 

 

A linha radical, defendida especialmente por Bernd Schünemann163, intenta atribuir 

maior relevância ao comportamento da vítima no âmbito de determinação da responsabilidade 

penal do autor, embora se afigure como minoria. Esta vertente entende que a conduta da 

vítima serve de mote à isenção da responsabilidade do autor, via exclusão do tipo.  

Os seus adeptos asseveram que o enfoque vitimológico dos princípios inspiradores e 

limitadores do ius puniendi estatal, fragmentariedade, subsidiariedade e ultima ratio, 

fundamentam a aludida exoneração. Para eles, a vítima potencial de certos delitos tem o dever 

de se proteger com meios razoáveis, quando essa ação lhe exigível. Do contrário, a violação a 

tal assertiva representaria a perda da necessidade de tutela pelo Estado, culminando com a 

dispensa de pena do autor.  

SCHÜNEMANN164 considera que um abandono das considerações vitimodogmáticas 

ao âmbito (de arbítrio judicial) da medição da pena implica à inoperância das mesmas. Assim, 

os esforços desse grupo radical dirigem-se à elaboração do denominado princípio da 

autoresponsabilidade (selbstverantwortungsprinzip), que passaria a desempenhar uma dupla 

função: inspirar futuras reformas legislativas (perspectiva de lege feranda) e presidir a tarefa 

interpretativa dos tipos, propiciando restrições teleológicas dos mesmos, com a conseqüente 

exclusão de certas condutas da esfera do penalmente relevante (perspectiva de lege lata).  

Labuta-se, assim, a favor da incorporação do referido princípio pela dogmática penal: 

dever de autodefesa da vítima em relação aos seus bens jurídicos, cuja infração faz decair o 

merecimento e a necessidade de tutela penal do Estado. Nesse ponto em específico, os 

extremistas pretendem adaptar o princípio da subsidiariedade a essa hipotética obrigação de 

autoproteção da vítima.  

A aventada acomodação ocorre através de uma construção dedutiva do princípio 

vitimológico, ou seja, por derivação daqueles princípios gerais e restritivos da potestade 

penal. Da natureza subsidiária do direito penal depreende-se seu caráter secundário ou 

acessório, não somente em relação aos outros meios de controle social do Estado, senão em 

                                                 
163SILVA SÁNCHEZ, op. cit., nota 91, p. 173-175; também SILVA SÁNCHEZ (b), Jesús Maria. La 
victimologia desde la política criminal e El derecho penal. Introduccion a la victimodogmática. In: JOHN 
CARO, Jose Antonio, RODRIGUEZ, Reiner Chocano. Revista Peruana de Ciencias Penales. n. 4. Julio-
dicembro. Lima: Grijley, 1994. P. 607-611; ainda SÁNCHEZ (c), Jesús Maria. La victimodogmática en el 
derecho extranjero. VIII Cursos de Verano em San Sebastian. San Sebastian: Servicio Editorial Universidade 
del Pais Vasco. p. 109-111 [s.d.].                                                                                                                                                      
164SCHÜNEMANN 1982 apud SILVA ANCHÈZ, op. cit., nota 97, p 158-159.  
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relação também às possíveis medidas de autoproteção da vítima potencial. O intuito é que a 

conduta do autor seja penalmente irrelevante (localize-se fora do tipo), quando a vítima não se 

comporta conforme o referido princípio, permitindo a lesão ao seu bem jurídico, e quando 

evitar o dano era algo que se encontrava em seu âmbito de atribuição.  

Os partidários desta tese sustentam que vítima tem o dever de proteger a si mesma, 

mas que não alcança níveis desmedidos. Contudo, refere-se à adoção de meios possíveis, 

razoáveis, usuais e exigíveis. A infração a tal obrigação, por meio da omissão às mencionadas 

medidas, implica o desmerecimento e desnecessidade de amparo penal165 para a vítima. Em 

definitivo, se o titular do bem jurídico penal podendo e devendo autoproteger-se não o faz, o 

autor isenta-se de pena pelo fato, o qual, em tais condições, atribuir-se-ia (em termos causais e 

não punitivos, logo, não há “blaming the victim”) preferentemente àquela.  

É notório, que sobre a base desta opção dogmática encontra-se uma concepção 

político-criminal liberal, que trata de reduzir ao máximo a intervenção do direito penal, às 

custas de omissões livres e conscientes de vítimas responsáveis. Portanto, sob o viés 

extremado, a conduta da vítima (de forma mais clara, a ausência de autoresponsabilidade) em 

contato com princípios restritivos da intervenção penal pode gerar isenção da 

responsabilidade do autor. 

 
2.4.1 Princípio vitimológico: fórmula de interpretação teleológica dos tipos penais pela 

ausência de autoresponsabilidade da vítima e conseqüente isenção da pena do autor 

  

A corrente radical aduz que, levando em conta a concepção de ultima ratio e 

realizando uma interpretação teleológico-restritiva do tipo, é desnecessário ao direito penal 

agir quando a vítima, por si só, possui meios menos gravosos e hábeis à sua proteção166. 

Afinal, o direito penal é a última medida resolutiva de conflitos, não devendo ultrapassar as 

oportunidades individuais de defesa da vítima. Menos ainda, poder-se-ia incriminar dada 

conduta do autor, quando, declaradamente, a proteção do bem envolvido fora dispensada pelo 

seu titular, competente para o conservar. Por conseguinte, há uma atuação contrária ao fim de 

proteção de bens relevantes pelo seu legítimo interessado, o que contribui para a ocorrência 

do evento e justifica a retirada do aparato penal167.  

                                                 
165MELIÁ, op. cit., nota 4, p. 249-253. 
166Sobre isso, SCHUNEMANN apud MELIÁ, op. cit., nota 4,  p.237 e SILVA SÁNCHEZ, op. cit., nota 91,  
p.28). 
167GRECO, Alessandra Orcesi Pedro. A Autocolocação da vítima em risco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004. p. 42-43. 
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SCHÜNEMANN168 aduz que para a interpretação da norma deve-se levar em conta o 

seu núcleo e campo conceitual. Aquele representa os significados de um termo sobre os quais 

reina acordo no seio da comunidade lingüística, enquanto a este pertencem aqueles outros 

objetos que não são identificados com segurança por todos os falantes. Em relação ao 

primeiro, o princípio da legalidade vincula o juiz de modo absoluto. Já no que tange aos 

segundos, o órgão encarregado de aplicar o direito deve efetuar uma valoração autônoma 

como condição necessária para proceder a uma subsunção do fato a norma. É nesse último 

que o princípio vitimológico toca, sem ferir a legalidade, superando a literalidade típica da 

conduta. 

Nesse diapasão, afirma o sobretido autor que uma interpretação teleológica restritiva, 

baseada meramente na apelação genérica ao bem jurídico, é insatisfatória para os casos que 

envolvem a participação da vítima. Isso porque faria supor que a norma estabelece uma 

proteção indiferente de bem jurídico. Por isso, em complementação, deve-se considerar o 

princípio vitimodogmático que, tocando apenas no campo conceitual, permite concluir que o 

direito penal não tem razão de intervir sancionando uma conduta que não resulta perigosa 

para o titular do bem jurídico tutelado. 

Dito de outra forma, somente podem subsumir-se ao tipo as condutas suscetíveis de 

neutralizar as possibilidades de defesa (exigíveis e praticáveis) à disposições da vítima. Com 

esse sustentáculo, a vitimodogmática pura advoga em favor da anulação do caráter típico da 

ação do autor. Acredita-se que o parâmetro de necessidade de proteção do bem jurídico 

desloca-se para a necessidade de proteção da vítima. Estado e vítima coincidem, pois, na 

proteção do bem jurídico, cada um na sua margem de operatividade169. O direito penal conta 

com as possibilidades razoáveis de proteção da vítima aos seus bens jurídicos e só lhe é 

necessário intervir quando estas não existirem ou não forem razoáveis exigir da vítima. Essa é 

a dimensão do princípio da subsidiariedade sob o prisma vitimodogmático extremo. 

Constata-se que a fundamentação deste princípio é obtida, como se mencionou antes, 

dedutivamente em cima de considerações relativas à missão do direito penal.  Parte-se da 

premissa de que somente é admissível a intervenção penal na defesa de bens jurídicos 

relevantes, merecedores de proteção e necessidade de pena170.  

                                                 
168TAMARIT SUMALLA, op. cit., nota 138. p.33 
169GRECO, op. cit, nota 167, p. 45. 
170PRITTWITZ, op. cit., nota 65, p. 65 et seq. 
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De se observar que SCHÜNEMANN171 argumenta em favor da descriminalização de 

delitos quando a vítima não necessita ou não merece a proteção do direito penal. Declaração 

essa que combina implicitamente questões de necessidade da pena com a perspectiva da 

vítima. A partir daí, o merecimento e a necessidade de pena do autor encontram 

correspondência no merecimento e na necessidade de proteção da vítima, titular do bem 

jurídico, alvo da função penal. Isso porque o direito penal deve ser o meio adequado para a 

proteção destes bens, não devendo produzir conseqüências desproporcionais172. 

Entretanto, conforme aduz R. HASSEMER173 é imprescindível ao sucesso da tese que 

se precise o conceito de possibilidade de autotutela (selbstschützmöglichkeit). Nesse sentido, o 

autor define-a como a capacidade do titular do bem jurídico penal de evitar as perturbações ao 

mesmo. O exame a tal capacidade depende ainda do estado de formação social e da 

intensidade do perigo gerado ao bem, de forma que a vítima potencial não deve ser forçada a 

adotar medidas de autoproteção que impossibilitem sua participação no processo social, no 

marco estabelecido e desenvolvido historicamente. 

Em simples palavras, a categoria aceita entre esta corrente vitimodogmática que serve 

para estabelecer a oportunidade e a forma da intervenção penal é, em termos gerais, a 

intensidade do perigo a qual o bem jurídico esta submetido. Dessa maneira, se tal intensidade 

apresenta-se alta, afasta-se a obrigação da vítima de se autoproteger, e se torna necessária a 

interferência estatal a fim de realizar legitimamente a proteção legal do bem em questão. 

Sinteticamente, as aproximações vitimodogmáticas concretizam-se ante o chamado de 

princípio vitimológico. Este se configura metodologicamente como máxima de interpretação 

teleológica dos tipos penais. Materialmente, apóia-se na tese de que a imposição da pena 

como ultima ratio do Estado não é apropriada nos casos em que a vítima não merece, nem 

necessita de proteção. Assim, deve-se eliminar do âmbito do punível as formas de 

comportamento frente às quais a vítima pode proteger-se por ela mesma de modo exigível. 

Nesse raciocínio, resta conhecer, pois, onde as oportunidades de defesa da vítima devem 

concretamente ocorrer, tópico exposto em seqüência. 

 
2.4.2 Operatividade do princípio vitimológico da autoresponsabilidade: diferenciação 

entre os crimes de relação e os crimes de intervenção 

 

                                                 
171Ibid., p. 69. 
172MELIÁ, op. cit., nota 4, p. 237 
173TAMARIT SUMALLA, op. cit., nota 138, p.24-25 
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No que tange ao âmbito de aplicação deste princípio, a primeira consideração a ser 

feita diz respeito à finitude de sua incidência. Os partidários da vitimodogmática apontam 

algumas figuras delitivas pertencentes, em sua maioria, ao campo patrimonial, a exemplo, 

violação de segredos, estelionato, apropriação indébita etc174. Reconhecem, portanto, a 

limitação do campo de abrangência de suas intelecções. 

Nesse ponto, poder-se-ia pensar que as reflexões vitimodogmáticas não afetam o 

problema da intervenção autor e vítima em atividades arriscada quanto a outros bens 

jurídicos. Impressão equivocada, pois, segundo a vitimodogmática pura, refletir sobre a 

problemática esfera de atuação do princípio em tela é recorrer à diferenciação entre os 

nomeados delitos de relação e os delitos de intervenção, a qual considera exatamente essa 

interação ou não entre os sujeitos do crime. 

Na concepção de SCHULTZ175, a categoria dos delitos de relação abarca aqueles fatos 

que derivam de uma atual e direta relação humana (entre autor e vítima) ou foram motivados 

decisivamente por esse contato (o qual configura objeto de atenção 

criminológica/vitimológica), isto é, em que sua consumação requer certa contribuição da 

vítima. Conforme o autor, um exemplo típico de delito de relação é o estelionato, 

diferentemente do furto que não se encaixa na definição supracitada.  

Os delitos de intervenção, por sua vez, aqueles fatos nos quais o tipo delitivo não 

pressupõe que a vítima participe no comportamento criminoso, senão nos que o autor 

intervém nos bens jurídicos protegidos sem mediação de seu titular. Não trazem em seu bojo a 

presunção da participação da vítima influindo no comportamento do autor176. 

Esta diferenciação é utilizada com certa aceitação dentro da vitimodogmática para 

delimitar seu âmbito de aplicação. R. HASSEMER177 incorpora referida distinção, com certas 

ressalvas, diferenciando tipos congruentes dos incongruentes. 

Nos congruentes, toda a conduta lesiva ao bem jurídico protegido encontra-se dentro 

do âmbito de tutela da norma. Nesses, qualquer afetação ao bem jurídico propicia relevância 

típica ao ocorrido, ou seja, este depende unicamente do resultado produzido. Nos 

incongruentes, existem possibilidades de afetação que não são abarcadas pelo preceito penal, 

alheias ao alcance do tipo. É dentro desse derradeiro grupo de crimes que o autor distingue: 

delitos de relação (beziehungsdelikte) e delitos de agressão (zugriffsdelikte). 
                                                 
174DEL TUFO, Valeria. Profili critici della vittimo-dommatica. Comportamento della vittima e delitto di 
truffa. Napoles, 1990. p. 37. 
1751956 apud MELIÁ, op. cit., nota 1, p.239; também em TAMARIT SUMALLA, op. cit., nota 138, p.25-26. 
176Em sentido próximo, GANLY, Gerardo José. La victimodogmática como limitadora del ius puniendi. p. 2. 
Disponível em: http://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/autorgarly.htm Acesso em: 08 fev. 2006. 
177Apud MELIÁ , op. cit., nota 4, p.239; também TAMARIT SUMALLA, op. cit., nota 138, p 25. 
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O sobredito autor assevera que no âmbito dos delitos de relação basta com que a 

vítima deixe de tomar medidas de autoproteção normais para que desapareça a necessidade de 

proteção, enquanto que nos delitos de agressão a necessidade de proteção segue existindo 

enquanto não seja a vítima responsável pelo risco gerado. Isso não significa que nesses 

últimos inexista relação entre vítima e autor, mas que esta não é pressuposto do tipo, em que 

se supõe uma atitude passiva da vítima178.  

Os delitos de relação permitem a introdução de considerações vitimodogmáticas para 

restringir o âmbito de proteção da norma, uma vez sua realização típica é determinada pela 

contribuição da vítima. Neles cabe comprovação das possibilidades de autodefesa da vítima, 

pois se trata de situações em que não somente deixaria de haver perigo relevante para o bem 

jurídico, senão que podem dar-se eficazes medidas de autoproteção179.  

Pode-se concluir que em tais tipos, a intensidade do perigo, ao qual o bem jurídico está 

exposto, depende em uma medida relevante da conduta da vítima. Por isso, o aumento ou 

diminuição da capacidade defensiva da vítima representa o parâmetro para a determinação do 

caráter típico da atividade do autor. Logo, à medida que aumenta o perigo concreto em razão 

do comportamento da vítima, diminui a necessidade da tutela penal ao seu bem jurídico. 

É notório que a esfera de incidência da vitimodogmática encontre-se em 

desenvolvimento, já existindo intentos de ampliar sua esfera de atuação e compatibilizá-lo 

com a doutrina da diferenciação entre a autocolocação em perigo e a heterocolocação 

consentida180, sem que se precise recorrer à teoria da imputação objetiva. 

Nessa trilha, SCHÜNEMANN181 ressalta a relevância da interação entre a vítima e 

autor em atenção ao exemplo da heterocolocação em perigo consentida e da autocolocação em 

risco, interpretando soluções emanadas do princípio vitimológico. Inclusive, o autor formula 

um prognóstico conforme o qual o ponto de partida vitimológico há de resultar frutífero para 

o consentimento, a legítima defesa, os delitos contra a liberdade sexual, dentre outros.  

Em relação ao âmbito de aplicação da vitimodogmática, FIEDLER182 tem se 

aprofundado, tomando como base o princípio vitimológico para construir soluções 

                                                 
178R. HASSEMER apud BONET ESTEVA, Margarita. La víctima del delito: la autopuesta em peligro como 
causa de exclución del tipo de injusto. Traduccion de Alfredo Chirino Sánchez. Madrid: Ciências Jurídicas-
McGraw Hill, 1999. p. 67-68. 
179TAMARIT SUMALLA, op. cit., nota 138, p.26 
180FIEDLER apud MELIÁ, op. cit., nota 4, p.240. 
181SCHUNEMANN acostava-se a ROXIN, o qual propõe resolver o problema através da categoria do fim de 
proteção da norma. Posteriormente, interpreta sua posição como derivada materialmente do princípio 
vitimológico (ROXIN, Claus. Funcionalismo e imputação objetiva no direito penal. Tradução de Luís Greco. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 352 et seq.) 
182Apud MELIÁ, op. cit., nota 4, p. 241. 
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dogmáticas que alcancem os casos de heterocolocação em perigo consentida. Para o autor, o 

referido princípio permite introduzir adequadamente a idéia de autoresponsabilidade da vítima 

no caso tratado. Por isso, deve-se incorporar o mesmo como instrumento à Parte Geral da 

teoria do delito, que, metodologicamente, ocorreria via interpretação teleológica dos tipos 

penais. Porém, concretamente, segundo FIEDLER, a sua valoração depende de cada caso 

individual, ponderando-o no plano da tipicidade.  

Através dessas considerações sobre o alcance do princípio vitimológico, infere-se 

preliminarmente, sem o comprometimento de críticas posteriores, que, de todo modo, busca-

se valorar a intervenção da vítima na imputação penal dos princípios limitadores do direito 

penal de subsidiariedade e fragmentariedade, bem como que a concreção dogmática de tais 

considerações ocorre mediante uma interpretação restritiva dos tipos penais. 

 
2.5 CORRENTE VITIMODOGMÁTICA MODERADA: COMPORTAMENTO DA 

VÍTIMA NA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PENA DO AUTOR 

 

A posição moderada, sustentada por HILLENKAMP, ARZT, R. HASSEMER E 

KRATZCH183, representa opinião jurídica majoritária e restringe-se a conceber a conduta da 

vítima como fator de relevo puramente ao universo de fixação judicial da pena. Essa 

concepção circunscreve-se às fronteiras da atenuação da responsabilidade do autor, uma vez 

que torna defeso à extrapolação dos limites da previsão legal.  

A adoção dessas soluções matizadas passa pela distinção entre crimes culposos e 

dolosos. Nos delitos culposos afirma-se a concorrência simultânea de uma imprudência da 

vítima, junto com a do autor, pode rebaixar o grau da infração do dever de cuidado cometida 

por este ou inclusive exclui a própria existência de tal infração. Na mesma direção, a co-

responsabilidade da vítima pode negar a imputação do resultado produzido à conduta do 

autor184. Todavia, o aspecto controvertido é definir quando se pode falar nessa idéia de co-

responsabilidade (mitverschulden). 

Para ilustrar o sobredito, imagina-se, por exemplo, o caso em que a vítima fere-se, por 

exemplo, em um acidente de trânsito provocado pela imprudência de outro condutor, mas 

porque não usava o cinto de segurança. As conseqüências sofridas por ela não se imputam em 

sua totalidade ao autor, mas se deve também à imprudente omissão de medidas de 

                                                 
183GRECO, op. cit, nota 167, p. 45 
184TORIO LOPEZ, Ángel. Significacion dogmática de la compensacion de culpas, em derecho penal. 
In:Estudios penales en memória el profesor Agustín Fernandes-Albor. Santiago de Compostela, 1989 p. 709 
et seq. 
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autoproteção da vítima. Essa concepção formula um postulado geral, aplicável por extensão 

aos delitos dolosos. Ora, se de modo simultâneo ou posterior à conduta do autor há uma 

intervenção da vítima, mediante ações ou omissões dolosas ou gravemente imprudentes, que 

determina uma agravação do resultado previsível, dito resultado mais grave não é imputável 

objetivamente ao autor185.  

Naturalmente, é questionável a forma concreta em que se configura a intervenção da 

vítima para produzir tais efeitos. Todavia, essa aparente dificuldade não afasta a necessidade 

de buscar determinar quando esses resultados de determinação da pena podem ser aplicados. 

Nessa linha, já se visualiza certo consenso quanto às omissões dolosas ou gravemente 

culposas da vítima, em favor de que estas rompam a relação de imputação objetiva entre o 

resultado e o comportamento do autor186. Nos crimes de omissão subsiste o dever de atuar, 

portanto, fundamenta-se uma responsabilidade a título de omissão pura ou de comissão por 

omissão quando a própria vítima rechaça tal atuação.  

Mesmo inadmitindo-se uma solução de pronto e geral, amplia-se cada vez mais o 

número de autores187 que respondem negativamente à questão da subsistência do dever de 

atuar (e, conseqüentemente, da responsabilidade penal do omitente) por entender que a 

conduta de salvação é inexigível em tais condições ou que a negativa da vítima a ser salva 

rompe a relação de garantia. Tudo isso, é claro, sempre e quando se está diante de decisões 

adotadas de modo livre, consciente e responsável em relação a bens jurídicos individuais. 

Na década de oitenta, como esclarecido antes, o problema de valoração da conduta da 

vítima reside não apenas em crimes culposos e de omissão, senão concretamente atinge os 

dolosos de comissão ativa. Com relação a estes, tem-se confirmado uma opinião moderada 

segundo a qual o comportamento da vítima pode ser considerado no âmbito de medição da 

pena, produzindo uma atenuação da responsabilidade do autor, ainda que sempre dentro do 

marco penal típico188.  

O fundamento de tal postura radica em que certas ocasiões o comportamento 

provocador ou concausal da vítima pode diminuir o conteúdo de antijuridicidade (dano social) 

do fato do autor ou a culpabilidade do mesmo (possibilidade de receber em condições normais 

a motivação da norma)189. De se ver que essa postulação inadmite que se ultrapasse à mera 

                                                 
185SILVA SÁNCHEZ, op. cit., nota 91, p. 107. 
186SILVA SANCHÉZ, op. cit., nota 77, p. 164. et seq. 
187Ibid., p. 156. 
188SILVA SÁNCHEZ, op. cit., nota 97, p 156. 
189Sobre essa posição: TAMARIT SUMALLA, op. cit., nota 138, p.42 et seq. 
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atenuação, salvo quando há previsão expressa em lei para uma possível exclusão da conduta 

típica, salvaguardando a garantia da legalidade. 

Em esclarecimento ao entendimento supra, acentua Javier de Vicente Remesal190 que 

a posição dominante limita os efeitos do comportamento da vítima à atenuação (sobre a qual 

não vê maiores discussões) da responsabilidade penal do autor, sendo demonstrável tal visão 

no enunciado jurídico pelo qual, nos crimes culposos, as culpas do autor e vítima não se 

compensam, mas concorrem. Entretanto, segundo o mesmo autor, as grandes críticas recaem 

sobre a posição mais extrema, incidindo fundamentalmente sobre o seu caráter metodológico 

(restrições típicas contra legem, opostas ao princípio de segurança jurídica) e de política 

criminal (desconfiança em relação ao Direito e retorno à justiça privada), os quais serão 

objetos de exame crítico a continuação. 

HILLENKAMP191, o qual capitaneia o rechaço à generalização e absolutismo do 

princípio vitimológico, nega sua justificação no âmbito da interpretação do tipo e reduz a 

mesma a fator de determinação da pena, aparado em três objeções, a saber: (1) a consideração 

de “tudo ou nada” no âmbito do tipo, que priva a vítima de toda a proteção penal e assinala 

lacunas de liberdade à custa da mesma, nem via princípio da subsidiariedade, nem por outra 

forma justificar-se-ia normativamente; (2) a restrição do tipo sem amparo legal implica 

flagrante “contra legem” dos tipos penais, o que se afigura metodologicamente insustentável; 

e (3) as pretensões político-criminais, imbuídas nessa concepção de auto-proteção da vítima, 

são indesejáveis do ponto de vista jurídico-político à sociedade, pois se criaria uma atmosfera 

de insegurança social e desconfiança no ordenamento jurídico.  

SCHÜNEMANN192, contra-argumentando às proposições supra, afirma que desde a 

perspectiva radical é possível defender tanto o método, mediante o qual se leva à prática dita 

consideração, como as conseqüências político-criminais da mesma.  

O autor expõe que o método não é, no essencial, objetável, porque as restrições 

teleológicas que agregam a alguns tipos não implicam a atipicidade de fatos enquadrados no 

núcleo conceitual (begriffskern) dos termos legais; ao contrário, afetam só o campo conceitual 

(begriffshof) dos mesmos; zona esta cujo alcance é discutível desde perspectivas gramaticais. 

                                                 
190REMERSAL (s.n apud CARVALHO, Alexandre Victor. Vítima e Dogmática, in: SÉGUIN, ÉLIDA. 
Vitimologia no terceiro milênio. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.3 ).  
191 Precisamente com o fim de proporcionar ajuda ao juiz em sua missão de determinar a pena nos casos de 
vítima relacional, HILLENKAMP (em seu livro Dolo e Comportamento da vítima – Vorsatz und 
Opferverhalten) tem elaborado um catálogo de situações atenuantes tomando como ponto de partida as escassas 
hipóteses contempladas pela lei alemã e operando por analogia.   Porém, além desta atenuação analógica não se 
poderia ir, como já se esclareceu, salvo em virtude de uma reforma legislativa (apud SILVA SÁNCHEZ, op. cit., 
nota 97, p.157; também em TAMARIT SUMALLA, op. cit., nota 138, p.34). 
192GANLY, Op.cit., nota 176, p.4. 
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De modo similar, entende que as conseqüências político-criminais poderiam defender-se 

também porque a função de proteção dos indivíduos e pacificação social não é algo que 

somente corresponda ao Direito Penal, mas a todo o ordenamento jurídico. Portanto, a não 

intervenção do Direito Penal em um caso concreto não implica necessariamente que a vítima 

reste privada de toda proteção jurídica; precisamente o normal é que a maioria dos conflitos 

sociais regulem-se e se resolvam à margem do Direito Penal (por exemplo, com o Direito 

Civil, Administrativo, do Trabalho, etc.) de forma que este sirva apenas aos fatos mais graves, 

nos quais sua intervenção possa qualificar-se de necessária e proporcionada. 

Resumidamente, segundo a posição moderada o comportamento da vítima encaixa-se 

nos princípios da determinação judicial da pena. Assim, uma convicção sensata é a de que se 

deve atenuar a pena do autor quando a ocorrência do fato for favorecida pela renúncia ou falta 

de controle da vítima sobre seu bem ou por haver incitado o autor colocá-lo em risco. 

 
2.6 CRÍTICA AO RADICALISMO VITIMODOGMÁTICO: DA FRÁGIL 

FUNDAMENTAÇÃO COM A DOGMÁTICA GLOBAL AO INCIPIENTE CAMPO DE 

APLICAÇÃO 

 

É perceptível que a vitimodogmática tem como distintivo sua especificidade sobre o 

problema da vítima e seu marco sistemático escolhido para se inserir dentro da teoria do 

crime. O seu caráter específico foi propiciado pelas influências de sua origem criminológica, 

que gerou certa desvinculação às instituições dogmáticas já existentes para o tratamento da 

matéria. No que tange à aplicação de suas construções, utiliza-se a interpretação teleológica 

dos princípios limitadores do ius puniendi (pelo setor radical), que é alheia aos institutos 

tradicionais do direito penal, para análise dos mencionados delitos de relação. 

Em decorrência desses aspectos, MELIÁ193 afirma que a vitimodogmática apresenta-

se como um bloco errático na teoria do delito, porque a mesma busca transladar suas 

considerações materiais ao campo dogmático sem integrá-las às elaborações dogmáticas 

tradicionais já existentes. 

Desse modo, o âmbito de aplicabilidade da vitimodogmática torna-se um de seus 

pontos mais controversos, tendo em vista a imprecisão sobre o que ele pretende abarcar. As 

bases da distinção entre aos delitos de relação e intervenção vagam pela dogmática jurídico-

                                                 
193MELIÁ, op. cit., nota 4, p.254. 



 
 

71

penal sem que se concretizassem de modo satisfatório seus fundamentos materiais e 

alcance194. 

 Essa chamativa insegurança gera a suspeita de que é mais cômodo permanecer no 

refúgio de certos delitos em particular. Neste sentido, estabelece-se uma possível inversão do 

pretendido caráter dedutivo-axiológico dos razoamentos vitimodogmáticos: a generalização 

precipitada de determinadas conclusões em relação a alguns tipos de delitos.  

O princípio vitimológico descansa sobre a idéia de que o direito penal não deve 

intervir quando a prevenção de lesões aos bens jurídicos encontra-se nas mãos de seu próprio 

titular. Nesses casos não existe necessidade de pena sobre o comportamento do autor e a 

pessoa lesionada perde o direito à intervenção do sistema penal, não sendo merecedora de 

proteção.  

À falta de necessidade de pena articula-se o princípio da subsidiariedade e 

proporcionalidade, expressados na máxima do direito penal como ultima ratio na proteção de 

bens jurídicos. À falta de merecimento de proteção da vítima liga-se a outro plano 

metodológico: o comportamento da vítima faz desaparecer a existência mesmo de um bem 

jurídico digno de proteção. Estes dois argumentos aparecem freqüentemente entrelaçados e se 

diz que somente este duplo fundamento pode servir de base ao princípio vitimológico, 

desaparecendo a diferença teórica entre ambos com sua utilização prática.195 

Salta imediatamente à vista que na argumentação acima o primeiro princípio utilizado 

como fundamento é entendido de modo muito distinto de sua compreensão tradicional: de 

fato, a subsidiariedade é limite à intervenção reguladora do Estado nas esferas de liberdade 

dos cidadãos. Todavia, dificilmente pensa-se que, no campo penal de conflitos sociais graves, 

o princípio da subsidiariedade deva entender-se como obrigação do Estado de se retirar por 

completo do âmbito conflitivo, convertendo-o, portanto, em assunto privado196.  

Neste sentido, a extensão da subsidiariedade ao âmbito da autoproteção dos cidadãos 

deixaria de considerar que a incriminação penal de determinadas condutas tem precisamente o 

significado de exonerar aos particulares exatamente dessas medidas de autoproteção197. 

Deixar a vítima privada de toda proteção penal, de segurança jurídica, consistente em saber se 

no caso concreto continua estando protegida ou não198, abre perigosos espaços de liberdade 

                                                 
194MELIÁ, op cit, nota 4, p.144. 
195SILVA SÁNCHEZ, op. cit., nota 91, p.29. 
196HILLENKAMP apud MELIÁ, op. cit., nota 4, p. 254. 
197TAMARIT SUMALLA, op. cit., nota 138, p.119.  
198HILLENKAMP apud SILVA SÁNCHEZ, op. cit., nota 97, p.160. 
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(isenções de responsabilidade) ao autor às custas da vítima, o que é temerário, afinal, o 

Código Penal não é somente a Carta Magna do delinqüente, senão também da própria vítima.  

Nas palavras de ROXIN, admitindo-se as medidas preventivas como dever genérico 

dos cidadãos, o retrato social seria de uma situação, na qual em vez de estigmatizar por meio 

da pena, o abuso de confiança, que o delito implica, suprimiria-se essa confiança mesma199.  

Sendo assim, a idéia de direito penal como ultima ratio que promete ao menos certo 

conteúdo material (somente deve reagir com o sistema penal ante os ataques mais graves) não 

passa de um programa dirigido ao legislador200 e ao intérprete. Não explica o porquê e quando 

o comportamento da vítima converte um fato em menos grave, nem expõe referencial seguro 

para se inferir que o legislador tenha querido fazer depender, com caráter geral, o 

merecimento ou a necessidade de pena das medidas de autoproteção exigíveis à vítima201. 

 Destarte, nota-se que para se ter como base a mínima intervenção, deve-se 

anteriormente determinar a relevância normativa das possibilidades de autoproteção da 

vítima. Em termos outros, cumpre definir antes o conteúdo do direito penal relativo às 

decisões sobre quais perigos o cidadão é protegido penalmente e frente a que outros perigos 

depende de suas possibilidades de autoproteção. Do contrário, dito princípio não justifica por 

si só o princípio vitimológico, sendo apenas mecanismo de execução de um hipotético 

fundamento normativo.  

Assim, o problema da vitimodogmática é a explicação do salto dado desde o 

merecimento ou da necessidade de pena do autor ao merecimento de proteção da vítima, ou 

seja, a conexão das aproximações valorativas expressadas na noção de merecimento de pena 

com a figura da vítima. Sem uma adequada fundamentação material normativa, o adequado é 

considerar a perspectiva vitimodogmática como prisma a ser adotado para interpretar 

determinadas realidades jurídico-penais.  

HILLENKAMP202 acresce ainda que estender o princípio da subsidiariedadeas às 

possibilidades de autotutela desconheceria que o cidadão cede (pelo pacto social) 

precisamente da violência punitiva em mãos do Estado para descarregar-se de suas 

necessidades defensivas. Assim, o recurso imoderado ao princípio vitimológico não é 

desejável do ponto de vista político-criminal, porque gera desconfiança, receio de tais 

cidadãos quanto à segurança na lei reguladora da convivência social. 

                                                 
199ROXIN, op. cit., nota 13, p.69 e ss. 
200SILVA SÁNCHEZ, op. cit, nota 91, p. 246 e ss. 
201SILVA SÁNCHEZ, op. cit., nota 91, p.31; também em BUSTOS RAMIREZ/LARRAURI PIJOAN, op. cit., 
nota 9, p.26; ainda em TAMARIT SUMALLA, op. cit., nota 138, p.119.  
202TAMARIT SUMALLA, op. cit., nota 138. p. 35. 
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Nessa trilha, MELIÁ203 aduz com veemência que as argumentações vitimodogmáticas 

não explicam a motivação pela qual a vítima podia ter evitado o ocorrido. Implicitamente, 

nota-se que da possibilidade de evitação, deriva-se a falta de merecimento de proteção. 

Porém, esta idéia da perda do direito à proteção (verwirkung) acarreta inúmeras críticas à 

perspectiva vitimodogmática. Estas críticas político-criminais não ficam rebatidas por esta 

resposta intuitiva ao dilema vitimológico, em impor à vítima a sanção da retirada da proteção 

jurídico-penal.  

Ademais, deve-se considerar que a questão envolve normas públicas que são 

indisponíveis pelas partes. A lesão ao bem jurídico não desaparece pela mera existência fática 

de possibilidades de autoproteção da vítima. Do fato de que alguém é vítima, nada se deduz 

sobre a questão acerca de si o é justamente. A afirmação de que a vítima tenha precipitado o 

delito não contesta a pergunta decisiva de se a vítima tinha o direito de comportar-se como o 

fez204.  

Evidencia-se, pois, que a tese vitimodogmática radical pode ensejar um clima social de 

desconfiança jurídica e a um retorno a formas de justiça antigarantista, como a vingança 

privada, ou seja, a revitimização da vítima e a aparição de tendências exculpatórias no autor. 

Essa crítica dirige-se aos efeitos de política criminal invertidos pelos seus defensores: uma 

errônea concepção de ultima ratio.  

Em verdade, este princípio refere-se tão somente à relação entre o direito penal e 

outros mecanismos do Estado e não à relação entre o direito penal e eventuais medidas 

defensivas da vítima. Além do que uma das funções essenciais do direito penal é a pacificação 

de conflitos, aliás, evitar um ambiente social geral em que – homo homini lupus est – todos se 

vejam como inimigos potenciais e sintam a necessidade de se proteger a margem do direito205. 

Outrossim, é certo que a vitimodogmática tem o mérito de ter chamado a atenção da 

dogmática jurídico-penal sobre os importantes problemas que estabelece a intervenção da 

vítima, pois através de instrumentos dogmáticas mais tradicionais ocultavam-se as dimensões 

e o caráter específico da questão. Apresenta-se frutífera para determinar propostas de lege 

ferenda nos crimes em que a lei desenha esta interação. Serve para concretizar o conteúdo dos 

bens jurídicos protegidos por determinados delitos, ao aportar análises empíricas dos danos 

aportados pelas vítimas.  

                                                 
203MELIÁ, op. cit., nota 4, p. 242-244. 
204BUSTOS RAMIREZ/LARRAURI PIJOAN, op. cit., nota 9, p.93 
205Assim, TAMARIT SUMALLA, op. cit., nota 138, p.40-41. 
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Assim, a vitimodogmática introduz, ao ressaltar a gênese da condição da vítima, uma 

troca de paradigma essencial, pois supera a visão centrada exclusivamente no viés subjetivo 

dos intervenientes – da vítima (consentimento e equivalentes funcionais) ou do autor 

(previsilibilidade) – e propõe uma perspectiva de conjunto da relação entre vítima e autor. 

2.7 VALORAÇÃO DA VITIMODOGMÁTICA: APROXIMAÇÃO CRÍTICA 
 

A incriminação de condutas pressupõe que no momento legislativo considere-se a 

função do direito penal de proteção de bens jurídicos. Não acriticamente, senão ponderando 

os pressupostos teleológicos materiais mínimos relativos aos fins do direito penal na 

sociedade. Insuficiente é a mera produção de um fato atentatório a tais bens. Deve-se valorar 

se há necessidade de proteção do bem e merecimento de restrição a direitos individuais 

envolvidos. Somente contra agressões verdadeiramente graves, quando inexistir outro recurso 

formal, é que a intervenção penal torna-se ineludível, necessária e proporcional.  

Com a incriminação, advém a determinação dos limites desse tipo pelo técnico. Este 

intérprete incumbe-se da decisão acerca de que condutas concretas podem ser enquadradas no 

mesmo e quais não devem estar precedidas pelas aquelas considerações teleológicas. 

Atividade que requer uma hermenêutica a um só tempo o respeito à legalidade, e o olhar a 

situação concreta, em atenção aos princípios do ordenamento jurídico-constitucional. 

Acredita-se que não se deve estimar típica uma conduta quando, embora a mesma 

esteja dentro do sentido literal da lei, contraria os referidos desideratos de direito penal: evitar 

a hipertrofia punitiva, proteger somente proporcional, subsidiaria e fragmentariamente os bens 

jurídicos, conseguir, em suma, uma intervenção penal mínima.  

Em atenção a estes objetivos, crê-se que são pertinentes, em casos pontuais, algumas 

restrições atinentes ao alcance dos tipos penais. Estes passam a adquirir certa lógica funcional 

apta a superar aparentes arbitrariedades e irracionalidade propiciadas pela silogística 

interpretação gramatical, exclusivamente. Por esse recurso interpretativo, tem-se introduzido 

na análise dogmática de crimes critérios restritivos que se a aproximam da realidade fática, a 

exemplo lembra-se da adequação social, da insignificância, do risco permitido etc. Ora, a 

perspectiva vitimológica também deve se encaixar no esquema exposto. 

Porém, a modalidade de adequação ao plano descrito não se compatibiliza com os 

argumentos das teses vitimodogmáticas minoritárias, nos termos em que atualmente ela 

encontra-se formulada. Na visão desta corrente, mesmo restringindo sua aplicação aos delitos 

de relação, ela leva a uma possível ruptura da paz social e ao renascimento de formas de 
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justiça privada. Isso porque a sua criação do dever de opor-se às agressões implica em o fazer 

ativamente e por mais que teoricamente se estabeleçam limites, o ambiente social na prática 

ficaria comprometido por desmedidas ações e reações entre os cidadãos. 

Relembra-se, uma vez mais, que se a sociedade delegou ao Estado, através do contrato 

social, a função policial, o monopólio do ius puniendi do uso da força, é evidente que a 

adoção de medidas preventivas ou reativas impostas a vítima, de caráter genérico, não deva 

ser algo usual, razoável e exigível (em termos jurídicos, não em termos práticos).  

Além disso, a indefinição alusiva a tais medidas torna débil a sua imposição prática. 

Inobstante considere-se algo exigível – ao menos em certa medida – que não se realizem atos 

dolosos ou culposos que direta ou indiretamente possam redundar em uma lesão aos bens 

jurídicos de terceiros. É razoável, portanto, que o titular do bem jurídico não favoreça 

conscientemente sua colocação em perigo, nem intensifique o grau do risco ao mesmo. 

A eventual co-responsabilidade da vítima somente caberia não ante um risco genérico 

e indiferenciado, senão ante um risco concreto e relevante ao que qualitativa e 

quantitativamente a vítima escolhe expor seu bem. Quem refuta esta medida, quando o 

processo lesivo do bem jurídico, que é titular, encontra-se em seu próprio âmbito de 

responsabilidade, dificilmente, pode sustentar que o fato é obra tão somente do autor e que 

este deve ser penalizado de modo pleno.  

Destarte, não se acredita que a defendida diminuição da carga punitiva para o autor, 

em razão de pontuais atitudes da vítima, imponha-se arbitrariamente e de modo a representar 

uma vingança do direito penal à vítima. Não se trata de uma aplicação categórica, a ser 

introduzida como regra geral na dogmática penal, simbolizando uma retribuição em 

decorrência da desídia da vítima que não se autoprotegeu.  

Essa argumentação intenta destacar os papéis dos dois sujeitos que realizam o mesmo 

fato delitivo, realçando a parcela de contribuição de cada um na cena delitiva. Trata-se de 

valorar a participação da vítima, não para a culpabilizar, senão para atribuir com justiça a 

punição por diferentes âmbitos de responsabilidade que são realidade nos casos concretos. 

Impede-se uma autista imputação ao autor quanto aos efeitos lesivos, vez que nem todos 

derivam em sentido puramente causal de sua conduta. É o respeito à ordem constitucional que 

cintila como pano de fundo dos aportes vitimodogmáticos moderados, representado com esta 

postura sobretudo pelo princípio da proporcionalidade. 

Com esta conclusão se adverte claramente a oposição existente entre a perspectiva 

vitimológica (interacionista) e o enfoque tradicional (meramente causalista) da teoria do 
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delito, que o entende como um crime como fenômeno linear: um autor (agente) e uma vítima 

passiva, a qual se causa um dano.  

Nota-se que a análise do comportamento da vítima, por um ângulo exagerado, pode 

revelar a inexistência de um injusto típico (da conduta) ou, coerentemente, a impossibilidade 

de imputar em absoluto o resultado concretamente produzido ao autor. Salvo melhor juízo, 

com muito mais motivo, sustenta-se uma relevante diminuição do conteúdo do injusto do fato, 

cuja etiologia encontra razão em atitudes dolosas ou culposas da vítima.  

Dessa forma, evita-se, ao mesmo passo, incorrer em uma interpretação extravagante a 

respeito do princípio da subsidiariedade, e importa categoricamente uma punição a vítima 

com a idéia de lhe impor genéricos deveres de autotutela. Respeita-se a idéia de que Carta 

Magna o é também da vítima e procede-se em uma distribuição ponderada de 

responsabilidades, segundo critério estrito de proporcionalidade e da igualdade.  

No que concerne aos efeitos político-criminais negativos, pode-se afirmar 

primeiramente que em relação à possível desconfiança e agressividade recíproca entre os 

cidadãos, com a posição mitigada estas não ocorrerão. Isso porque não se trata da adoção de 

medidas de proteção usuais e razoáveis, a atingirem o nível de princípio dogmático 

obrigatório que afastará da vítima potencial a tutela penal. Apenas, dentro da racionalidade 

jurídica, não se desconsidera declaradas atitudes responsáveis da vítima que contribuem para 

o crime, ponderando a situação pontual em que ela se realiza. 

Também, é infundada a idéia de revitimização da vítima. Esta não perde a proteção 

penal, nem recebe sanção jurídica alguma. Ocorre o oposto: redução da “vitimização” 

secundária do autor, atribuindo-lhe a punição coerente com a sua carga delitiva, sem impor-

lhe além do proporcional. Acredita-se, ainda, em outro efeito contrário: a imposição penal de 

deveres de autozelar por segurança pode refletir um excesso de tutela paternalista em direção 

à vítima. Isso se opõe ao seu desenvolvimento e consideração dela como sujeito autônomo e 

responsável.  

Ainda, restituir o conflito aos sujeitos imediatamente afetados é abdicar do conceito de 

vítima próprio do Direito penal, ao não ter mais este o poder de definição, senão a própria 

pessoa afetada pelo fato delitivo. A pessoa quem decide se é vítima no sentido jurídico-penal, 

logo, dispõe também sobre a definição de delito. Sob a ótica do autor, pode pensar-se que ao 

confiar este em escapar à persecução penal chegando a um arranjo com a vítima, 

desapareceria todo efeito preventivo do ordenamento penal206.  

                                                 
206ROXIN, op cit., nota 13, p. 46. 
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Quanto à possibilidade de emergir, diante desta perspectiva vitimológica, tendências 

exculpatórias para o autor, esse aspecto não é determinado pelas concepções 

vitimodogmáticas. Do contrário, em um olhar mais apurado, consegue-se enxergar que é o 

direito penal, além de ser uma ciência interpretativa, com margem à dialeticidade de seus 

termos, compõe-se de institutos de defesa excludentes do injusto ou que minorar suas 

conseqüências, sendo-lhe a todo tempo ínsita a busca por teses nesse sentido. O que não se 

admite é que uma possível distorção dos instrumentos jurídicos, por alguma das partes, 

comprometa a existência dos mesmos no mundo jurídico e lesione o sentido garantista do 

direito. 

Mediante as colocações apresentadas, verifica-se que as aproximações 

vitimodogmáticas possuem um caráter protéico, uma vez que os argumentos que se 

empenham a favor ou contra as mesmas não soam estritiamente dogmático-sistemáticos, 

senão, claramente político-criminais207. Nesse sentido, é evidente a convergência de 

considerações liberais e repressivo-autoritárias. 

As suas teses, no que respeita, sobretudo, os aspectos político-criminais criticados 

acima, não havia se produzido, ao menos com a ênfase atual, pelos instrumentos dogmáticos 

tradicionalmente utilizados pela doutrina e jurisprudência. Encobria-se a questão sob a 

aparência de sua integração no sistema técnico-jurídico. Nesse ponto, a vitimodogmática 

mostra-se aberta renovada: aporta uma solução específica ao problema da intervenção da 

vítima.  

 
2.8 CONCLUSÕES TÓPICAS: INVIABILIDADE DO RADICALISMO 

VITIMODOGMÁTICO E A RELEVÂNCIA DOS APORTES DA CORRENTE 

MODERADA 

 

Sem mais prolongamentos acerca da origem da vitimologia, parte-se do pressuposto de 

que ela é fato inconteste (sendo, para alguns, ciência autônoma, ou como aqui se considera 

como ramo da criminologia), destinando-se a ampliar o estudo sobre o papel da vítima, tanto 

no âmbito processual, político-criminal ou do direito material. É neste último que se 

desenvolve a tendência vitimodogmática, chamando atenção para o fato de que a conduta da 

vítima em determinados casos mostra-se relevante, não podendo ser ignorada do sistema de 

                                                 
207MELIÁ, op. cit., nota 4, p. 229 
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imputação. O mérito desta tendência certamente na inserção da perspectiva vitimológica na 

dogmática penal208. 

Percebeu-se que há duas correntes distintas dentro da vitimodogmática. A primeira, 

majoritária, para a qual o comportamento da vítima insere-se na determinação judicial da 

pena, atenuá-la, não chegando, salvo casos expressamente previstos em lei, a excluir tal 

responsabilidade. O fundamento disso consiste no fato de que o comportamento provocador 

da vítima pode diminuir o conteúdo da antijuridicidade da conduta do autor, ou sua 

culpabilidade (ex. apropriação indébita facilitada). Enquanto a segunda vertente considera o 

comportamento da vítima capaz de excluir a responsabilidade do autor com base no princípio 

da autoresponsabilidade. Esta, radical e minoritária na doutrina e jurisprudências alemãs, 

baseia-se nos princípios da fragmentariedade, subsidiariedade e ultima ratio209. 

Notou-se que esse princípio da autoresponsabilidade derivaria dos pressupostos do 

minimalismo penal: proteção de bens jurídicos fundamentais, fragmentariedade e a ultima 

ratio. Da natureza subsidiária do direito penal surgem às possíveis medidas de autoproteção 

das vítimas, ou seja, o direito penal só atua se tais medidas não forem exigíveis, exatamente 

porque nessas situações é que vítima merecerá a intervenção penal havendo a necessidade 

dessa intervenção. Ademais exige-se do titular meios possíveis, razoáveis, usuais  de 

autodefesa210. 

Dessa maneira, asseveram seus defensores211 que no plano metodológico, a 

vitimodogmática em uma máxima de interpretação dos tipos penais pressupõe o princípio da 

autoresponsabilidade. Este atua tanto numa perspectiva de lege ferenda, ou seja, inspirando 

novas reformas legislativas, como lege lata, o interpretando os tipos penais de forma que se 

propicie restrições teleológicas dos mesmos, excluindo a relevância penal de certas 

condutas212. O princípio da autoresponsabilidade compreendido como uma regra destinada a 

excluir do âmbito de penalização todos os comportamentos pelos quais a vítima afaste-se de 

sua necessidade de proteção 

Ainda, para tentar explicar, com o perdão da redundância, dogmaticamente a 

vitimodogmática (a aplicabilidade desta), partiu-se da diferenciação dos chamados delitos de 

                                                 
208SÁNCHEZ, op.cit., nota 95, p.167. 
209SÁNCHEZ, Ibid., p.170-173. 
210 Apud SÁNCHEZ, op.cit., nota 95, 2001 p.174; também, BUSTOS RAMÍREZ, op.cit., nota 9, 1993 p.16. 
211Cf. seu principal expoente SCHÜNEMANN, Bernd. Sistema del derecho penal y victimodogmatica. In: La 
ciência del derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al professor Don Jose Cerezo Mir. Madrid: 
Tecnos, 2002. p.165-166. 
212SÁNCHEZ, op.cit., nota 95, p.174. 
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relação e delitos de intervenção213. Aqueles gerados ou ao menos decisivamente determinados 

por uma relação direta entre autor e vítima, diferenciando-se dos de intervenção nos quais se 

exige que o autor intervenha em algum bem jurídico sem assunção do seu titular. 

Viu-se, ainda, a vitimodogmática pura tem como referência o binômio 

necessidade/merecimento de proteção por parte da vítima, ou seja, eliminam-se do âmbito 

culpável as condutas das quais a vítima pode proteger a si mesma. Isso porque é missão do 

direito penal somente intervir para defesa de bens jurídicos quando estes são merecedores de 

proteção e, por conseguinte, merecedores de aplicação de pena. Assim, entrelaça o direito 

penal com a vitimologia para afirmar que, desde uma perspectiva normativa, a necessidade e 

merecimento de aplicação da pena ao autor guardam direta correspondência com a 

necessidade e merecimento de proteção da vítima214. 

Não obstante o antagonismo evidenciado entre as duas correntes explicitadas, que 

reforça a dialeticidade do direito, é de se firmar, a priori, quanto à adoção de certas idéias 

vitimodogmáticas moderadas. A explicação dessa postura justifica-se pela crença de que o 

alargamento do princípio vitimodogmático, obrigando à vítima a um constante dever de 

autoproteção, implica em um contrasenso à própria cessão ao Estado do desempenho dessa 

tarefa protetora, além de se vislumbrar a possibilidade de criação de um ambiente instável e 

retrógrado, sob o a perspectiva do direito penal e de suas políticas.  

Dito de maneira mais direta, por mais que a conduta da vítima contribua para o risco 

ao seu bem jurídico, ela não pode ser absolutamente privada da proteção do direito penal. 

Com isso, criar-se-ia espaços de liberdade ao autor às custas da vítima, o que é inaceitável215: 

primeiro em termos metodológicos depois por motivos de política criminal.  

Cabe ao Estado garantir a segurança jurídica da vítima, sendo inviável que, sem 

qualquer base legal, exclua-se de algum tipo penal o comportamento do autor (com base tão 

somente em ter havido uma conduta favorecedora por parte da vítima). Além da dificuldade 

de se precisar que cuidados efetivamente a vítima teria que tomar, evitando vir a se tornar até 

o próprio sujeito imputável pelo risco ou lesão ao seu bem jurídico. Além do que a adoção da 

vitimodogmática radical, como já se colocou, acarretaria um perigoso clima social de 

desconfiança face ao direito e um retorno às formas de vingança privada.  

A vitimodogmática extrema assenta-se em uma errônea concepção dos princípios da 

subsidiariedade e ultima ratio, o qual não deve se edificar em uma relação direito 

                                                 
213 apud MELIÁ, op.cit., nota 365, 1999 p.41. 
214 SCHUNEMANN apud MELIÁ, op.cit., nota 365, 1999 P.40. 
215 Cf. SÁNCHEZ, op.cit., nota XX, 2001, p.174. 
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penal/condutas defensivas da vítima216, senão entre direito penal e outros mecanismos 

estatais. Ao direito penal cabe impedir que o medo e a conseqüente necessidade de proteção à 

margem do direito penal por parte das vítimas, que poderia advir com a incorporação do 

princípio vitimológico, chegando, rememorando uma vez mais, a uma revitimização da vítima 

ou aparição de tendências exculpatórias de sua parte217. 

Observou-se ao largo da exposição que MELIÁ218 também não visualiza a 

vitimodogmática como melhor solução à questão da contribuição da vítima para o juízo de 

imputação. Em decorrência da impossibilidade de conciliação da vitimodogmática ao 

princípio da ultima ratio, e também com princípios da subsidiariedade e proporcionalidade219.  

Em síntese, o autor alude à formulação original do princípio da subsidiariedade como 

regulador do ius puniendi estatal, no âmbito de liberdade dos cidadãos, e afirma que tal 

limitação não pode se ocorrer e afastar o Estado da situação de conflito, deixando a solução 

como assunto privado. No que tange à proporcionalidade, diz que este se trata de um princípio 

formal, que não especifica qualquer base material em se sustente uma eventual alegação de 

falta de proporcionalidade da sanção penal 

Outrossim, SILVA SÀNCHEZ afirma que o princípio vitimológico juntamente com o 

da fragmentariedade são condizentes com a aplicação de uma vitimodogmática. O problema 

seria apenas determinar como ocorre tal relação. Mas, aponta-se para a existência de críticas 

de cunho metodológico e político-criminais. Aduz o autor que no campo conceitual dos tipos 

penais que cabe uma argumentação que leve em contra os princípios da proporcionalidade e 

da fragmentariedade. É nesse contexto, portanto, que são inseridas idéias como risco 

permitido, princípio da insignificância, adequação social e autoresponsabilidade, visando 

cumprir a função do direito penal de proteger bens jurídicos sem, contudo, esquecer que deve 

se dar tal intervenção sempre em atenção à intervenção penal mínima220. 

Já em relação a parte de conseqüências político-criminais na crítica feita por MELIÁ 

de que a subsidiariedade, afirma SILVA SANCHEZ que o afastamento entre o direito penal e 
                                                 
216 Cf. BUSTOS RAMÍREZ (op.cit., nota 9,p.16-17) a adequação do princípio da autoresponsabilidade à ultima 
ratio é tarefa difícil, o que poderia gerar uma desnaturalização das bases do direito penal. Porque ele gera 
excessiva arbitrariedade nas mãos do julgador, na medida em que suas decisões tomariam como base os próprios 
padrões morais ou políticos. 
217 HILLENKAMP apud SÁNCHEZ, ibid., 2001 p.175.  
218 MÉLIA, op.cit., nota XX, 1999 p.46-47. 
219 Também contrário ao sobredito SÁNCHEZ afirma que princípio da subsidiariedade é de índole político-
criminal e seu uso pelo julgador seria uma evidente intervenção na função do legislador. Alude este último que a 
discussão da vitimodogmática é sobre quem é o verdadeiro encarrregado de proteger os bens jurídicos – vítima 
ou Estado – concluindo que o princípio da subsidiariedade pouco pode ajudar (SÁNCHEZ, Bernardo Feijóo. 
Actuación de la víctima e imputación objetiva. In: Revista de derecho penal y criminologia. 2 época, enero, 
2000. p.305).  
220 SÁNCHEZ, op.cit., nota 95, 2001, p.176-177. 
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vítima não implica necessariamente em um abandono de qualquer proteção jurídica com 

relação a ela. Pelo contrário, a regra é de o direito penal apenas deve intervir quando não 

houver mais nenhuma área capaz de dirimir eventual conflito, o que implica dizer que seu 

afastamento não pode ser considerado um abandono em termos jurídicos de alguém221.  

Ademais, impõe-se o afastamento das assertivas de que haveria a criação de um clima 

de desconfiança geral na sociedade ou uma revitimização da vítima caso fossem adotadas as 

correntes vitimodogmáticas, quando se percebe que tudo depende da forma de aplicação que 

se dá à mesma. Partindo-se de uma concepção em que as medidas de proteção a serem 

observadas pelas vítimas devam se inserir em patamares aceitáveis não excedendo limites 

razoáveis inseridos dentro de suas esferas de competência. Partindo-se de uma concepção em 

que o problema é centrado em se obter a diminuição de eventual responsabilidade do 

delinqüente pela conduta praticada e não sobrecarregar a vítima por uma atuação dentro de 

sua esfera de organização. Por fim, partindo-se da premissa de que as tendências esculpatórias 

sempre existiram no direito penal, na medida em que são previstas em todos os ordenamentos 

penais ao redor do mundo causas de extinção da punibilidade, da antijuridicidade, institutos 

como perdão etc., nota-se que a vitimodogmática não possui qualquer peculiaridade neste 

âmbito podendo ser perfeitamente aplicada222.  

Concorda-se até certa medida com o argumento acima, desde que não seja incorporado 

categoricamente pela dogmática o princípio vitimológico. Não se compartilha da idéia de que 

o merecimento de proteção da vítima liga-se de forma absoluta com a necessidade de medidas 

protetivas pela mesma. SCHÜNEMANN223 fala em “plano de ponderação” quando alude ao 

nível de merecimento de proteção a que deve fazer jus a vítima, para tanto teria a vítima de 

evitar o resultado lesivo, ou seja, deriva, segundo o autor, a falta de merecimento de proteção 

da vítima da sua capacidade de evitar o resultado.  Acredita-se que tal tentativa apenas traz 

elementos valorativos à análise quanto ao comportamento da vítima, porem sem que haja 

qualquer “referendo normativo”, o que conduziria a uma excessiva margem de 

discricionariedade em favor do juiz a solução dos casos concretos224. 

Diante das argumentações expendidas, acredita-se que a vitimodogmática tem o 

mérito de trazer para a dogmática penal um novo e rico leque de discussões superando a 

perspectiva centrada exclusivamente de forma subjetiva, seja no autor ou na vítima, para 

                                                 
221 SÁNCHEZ, op.cit., nota 95, 2001 p.177. 
222 SÁNCHEZ, op.cit., nota 95, 2001 p.180). 
223 SCHUNEMANN, 2002 P.107. 
224 MÉLIA, op.cit., nota XX 1999 P.53. 
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inserir no âmbito penal uma perspectiva mais dinâmica de interação entre vítima e autor do 

delito.  

Crê-se, pois, na admissibilidade dos preceitos vitimodogmáticos quando de uma 

conduta favorecida pela a vítima, no sentido de se proceder na atenuação da responsabilidade 

do delinqüente. Afora essa hipótese, apresenta-se pouco plausível a extensão do princípio 

vitimodogmático a toda sistemática do crime. Além do que não se vê razoabilidade ínfima na 

intelecção de que o constituinte pretendeu deixar a teoria da pena à mercê da conduta vítimal 

e, menos ainda, que o princípio da subsidiariedade delimita-se às dimensões do princípio da 

autoresponsabilidade.  

Nesse sentido, pode-se lembrar que no ordenamento pátrio, no artigo 59 do Código 

Penal, há essa possibilidade, mesmo em sede apenas de primeira fase de aplicação da pena, 

quando da análise das circunstâncias judiciais, a consideração da participação da vítima para o 

crime. Assim, embora a sistemática do Código seja de cariz finalista, percebe-se mesmo que 

de modo discreto houve uma evolução no sentido de incorporar nessa dogmática aportes 

vitimológicos ou de cepa vitimodogmática moderada. Esse dispositivo é um dos exemplos em 

que expressamente se verifica o redescobrimento da vítima influindo para o legislador e 

permitindo ao intérprete também, além da abordagem vitimológica, aproximar-se dos fins 

reducionistas de política-criminal atinentes ao direito moderno, utilizando-se da conduta da 

vítima. 

Dessa forma, entende-se justa a consideração da conduta da vítima face ao crime, 

porém como critério justificante aplicável a situações específicas do crime (consentimento, 

autocolocação em perigo etc.), não devendo extrapolar tais fronteiras, com o fito de se 

impedir a sobrecarga ao autor, o que não implicaria numa “inversão de papéis”, mas tão 

somente em uma justa e adequada distribuição da responsabilidade penal.  

Mas, em profundidade, os defensores da vitimodogmática pugnam por uma 

redefinição e redimensionamento do papel da vítima no âmbito não apenas do processo ou 

direito penal, mas em de todo o sistema de justiça penal. Tal redefinição passa pela questão 

central de determinar a medida exata da co-responsabilidade225 da vítima nos acontecimentos 

para que se faça uma justa valoração jurídico penal do comportamento do autor, imputando-

lhe ou não aquela conduta. 

Relativiza-se a tradicional relação autor e vítima pela qual esta era apenas sujeito 

passivo de uma ação qualquer contra sua pessoa, para lhe tratar dinamicamente, como efetivo 

                                                 
225 Assim denomina MELIÁ, Manuel Cancio. Reflexiones sobre la victimodogmática en la teoria del delito. In: 
Revista Brasileira de Ciências Criminais. v.7.n.25.jan./mar.1999. p.27. 
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sujeito, cujo papel pode ser relevante na produção de um crime e resultar na atenuação da 

pena atribuída ao autor. 

Independentemente de a vítima ter ou não direito de precipitar o evento, acredita-se 

que o direito penal deve permanecer assegurando a tutela a seus bens, garantindo um 

ambiente pacífico e salutar à sociedade. Porém, não se deve desatender ao seu desígnio de dar 

a cada cidadão aquilo que lhe é devido, segundo critério de equidade e razoabilidade, 

aproximando-se a imputação da responsabilidade do autor ao máximo da noção de justiça. 

Em sentido bastante próximo, Gerardo José Ganly expõe: 
Otros autores, han cuestionado que sea defendible extender a la esfera de libertad 
del autor a costa de la víctima, o que sea adecuado descargar la responsabilidad 
penal por el delito doloso por la cooperación que haya prestado la víctima. Así, 
GUNTHER (...) dice que “la tesis según la cual el derecho penal se retira em la 
medida em que la víctima se puede proteger a si misma eficazmente, colisiona com 
la reconocida función de pacificación del Derecho Penal226.  

 

Pode-se dizer que a riqueza dos aportes vitimodogmáticos encontra-se menos em se 

desvendar as condutas culposas ou dolosas das vítimas que as levem a uma autovitimização 

do que em realizar uma análise do conflito de forma mais profícua e adequada aos fatos, 

reconhecendo a parcela de colaboração de cada ator da cena lesiva.  

Enfim, sua essência é a oportunidade de se problematizar o caso concreto, permitindo 

uma flexibilização do sistema penal ao se aproximar da realidade fática, evitando que 

iniqüidades se perpetuem em nome de uma “sagrada” e irretocável dogmática.  

Em suma, de se notar, pois, que o reforço ao princípio da intervenção mínima, 

subsidiariedade e ultima ratio, dentre outros de política criminal, inevitavelmente se 

materializa, seja nas concepções descriminantes da linha radical, seja nas justificantes, da 

moderada, convertendo de todo modo a vitimodogmática em elemento de razoabilidade ou 

limitação da aplicação do direito penal, tocando, pois, a atipicidade da conduta ou a sua 

antijuridicidade. 

 

 

 

 
                                                 
226 Tradução: “Outros autores questionam se é defensável estender a esfera da liberdade do autor à custa da 
vítima, ou se é adequado desobrigar a responsabilidade penal pelo crime doloso pela cooperação que tenha a 
vítima proporcionado. Assim, GUNTHER citado por TAMARIT, diz que “a tese segundo a qual o direito penal 
desaparece à medida em que a vítima pode, por si só, defender-se eficazmente se contrapõe à reconhecida função 
de pacificação do Direito Penal” (Op.cit., p.5, nota 77). 
 
 



 
 

84

 

 

CAPÍTULO 3 – CONDUTA DA VÍTIMA DE CRIME NA PERSPECTIVA DA 
TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA 

 

3.1 ASPECTOS PRELIMINARES: IMPORTÂNCIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA PARA 

ANÁLISE DA CONDUTA DA VÍTIMA DE CRIME E SEUS PONTOS CONTROVERSOS 

  

O Direito Penal, em tempos clássicos e neoclássicos, e, suavemente, no finalismo, foi 

regido pelo dogma causal. Teorias como a equivalência dos antecedentes, da causalidade 

adequada e da relevância jurídica determinaram e ainda determinam o argumento causal em 

diversos sistemas penais, inclusive o pátrio.  

Outra constatação precisa acerca do sistema penal diz respeito a uma constante 

histórica: ele tem oscilado entre o ontologismo e normativismo. Movimento pendular que se 

observa com clarividência no desenvolvimento da teoria do delito: naturalismo, neokantismo, 

finalismo, e, doravante, funcionalismo. Pode-se dizer que se partiu de um conceito de 

imputação baseado em critérios empíricos (teoria causal da ação) até chegar a uma concepção 

fundamentada normativamente (teoria da imputação objetiva)227. 

Vê-se, pois, que a imputação objetiva é fruto funcionalista dessa evolução do direito 

penal. Em meados de 1970, sobremodo com as idéias sobre Política Criminal, de Claus 

Roxin, inicia-se uma outra perspectiva penal: aquele dogma deixa de ser apenas uma relação 

material de causalidade, no sentido de atribuir responsabilidade penal ao agente. Eis que 

aparece a imputação objetiva, não simplesmente dando nova roupagem à causalidade, senão 

com o fim de construir uma concepção diferente do tipo penal, inserindo neste elementos 

valorarivos e jurídicos.  

O tema em descortino desde seu nascedouro arranca suspiros de admiradores e adeptos 

dispersos pelo mundo, mas também desperta olhares desconfiados e refratários de estudiosos 

arraigados às concepções tradicionais. Apesar dessa divisão, o propósito de se suscitar a sua 

análise não se perde. Justifica-se o mesmo em razão de seu conteúdo respeitar à influência das 

vítimas nos crimes, mais especificadamente, quando trata do instituto da autocolocação da 

vítima em risco, heterocolocação em perigo consentida e imputação à vítima. Fatores esses de 

                                                 
227Nessa direção, DÍAZ, Cláudia López. Introducción a la imputación objetiva. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 1996. p.19 e ss. 
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estreito liame com o alvo desta pesquisa e também com a anterior concepção explicitada, a 

vitimodogmática.  

Além disso, o estudo à teoria epigrafada é válido, posto que todo agir comunicativo é 

passível de originar um resultado lesivo, exigindo, minimamente, um presumido autor e uma 

vítima potencial. Ambos imbuídos de um papel social, suscetíveis de interação e atos 

recíprocos no correr desta argumentação228. Desse modo, é perceptível, claramente, que o 

juízo de imputação pode sofrer alguma e relevante alteração, merecedora de uma análise 

perspectivada por essa nova teoria funcionalista. 

Sendo assim, forçoso se apresenta, para se chegar a uma real e justa atribuição penal, 

uma investigação acerca desse “agir” e do tipo penal propriamente, pressupondo a 

observância em sua completude subjetiva, seguramente, afirma-se: da conduta do agente e da 

vítima. Observa-se que a teoria aludida revitaliza o mérito de se estudar não apenas a atuação 

do delinqüente, mas também da vítima, a qual pode constituir critério negativo para a 

imputação do evento danoso ao presumido autor.  

Em termos simples, assevera-se que a vítima influencia no entendimento do crime, e, 

por conseqüência, no exame da imputação do curso lesivo ao seu verdadeiro causador, 

configurando-se, paralelamente à figura do autor, aspecto precioso na relação de causalidade 

jurídica entre ação e resultado. Logo, examinar a teoria da imputação objetiva, mormente o 

seu critério atinente à vítima, reflete análise indireta dos postulados vitimodogmáticos. 

Através dessa visão comparativa entre os principais modelos dogmáticos para a conduta da 

vítima, será possível a tomada de postura mais adiante. 

De se notar que a proposição do instituto em tela pela dogmática jurídico-penal 

moderna, cuja aceitação, embora freqüente na esfera jurisprudencial e doutrinária alienígenas, 

no território nacional, por sua vez, ainda encontra muitos óbices. Trata-se, como se adiantou 

acima, de uma postura presa às tradições dogmáticas, que vislumbram a imputação objetiva 

como recurso supérfluo. Conforme esses clássicos, a teoria é desnecessária ao deslinde das 

questões de atribuição da responsabilidade penal, uma vez que bem se poderia resolver os 

conflitos pelas teorias229 já vigentes nos seus respectivos ordenamentos jurídicos230. 

Em oposição, a imputação afigura-se, em não raras interpretações espalhadas por 

vários sistemas jurídicos do globo, como instrumento de cabedal relevo, inclusive para 

                                                 
228CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Imputação objetiva e direito penal brasileiro. Boletim IBCCRIM. São 
Paulo, v.9, n.107, p. 7-9, out. 2001. 
229 A citação remete-se às teorias acerca da causalidade: da equivalência de condições, da causalidade adequada 
e da adequação social.  
230CAMARGO, op.cit., nota 210, p.8. 
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diversos estudiosos brasileiros. Porém, para estes, a teoria ainda se encontra inadequada, mas 

não pela sua essência, e sim em virtude do sistema jurídico-penal nacional, o fechado 

(normativo-formal)231, que, em muito, distancia-se do organismo almejado pelos mesmos 

juristas e considerado apto a, pelo menos, mitigar a crescente e assustadora criminalidade 

brasileira, qual seja: o sistema aberto232. Este, por seu turno, embasado numa dogmática 

jurídico-penal relacionada com a política criminal, bem conciliável seria aos postulados da 

imputação objetiva.  

Todavia, ressalta-se que a imputação referida, embora não prevista expressamente na 

codificação pátria e enfrente as pseudo-incompatibilidades sugeridas, não tem sua aplicação 

efetivamente vedada pelo ordenamento233, contando com progressiva adesão dos penalistas 

pátrios, que, interpretando o art.13 do Código Penal, relativo à causalidade, à luz de seus 

critérios, vislumbram eficazes meios à sua aplicabilidade aos conflitos jurídicos no território 

pátrio234. 

Ademais, dentre os pontos controvertidos da teoria da imputação objetiva, realça-se 

falta de uniformidade nos pensamentos dogmáticos sobre a mesma, já que inúmeros autores, 

ao defenderem-na, acrescentam-lhe critérios pessoais de interpretação, impossibilitando a sua 

“padronização”. Em vista disso, é importante que se delimite o campo a ser aqui abordado: 

limita-se à análise das constatações de Claus Roxin, de forma muito perfunctória a alguns 

traços das lições de Günther Jakobs e, ao final, a exposição de Manuel Cancio Meliá, 

rememorando que o estudo aos mesmos restringe-se tão somente ao assunto conduta da 

vítima, sem o mérito de discutir a amplitude de suas posturas a respeito do sistema penal. 

Como se não bastasse, a metodologia para seu aproveitamento e sua determinação 

também lhe trazem outra dificuldade de aceitação pacífica, na medida em que trata da análise 

de casos concretos. Faz-se uso do método indutivo, verificado de acordo com a problemática 

suscitada por determinadas situações, baseando-se, assim, num juízo teleológico ou racional-

final. A respeito disso, acredita-se na sua maior amplitude e viabilidade científica, se 

                                                 
231Trata-se de um sistema que tem como limite os sentidos da própria lei, dedutíveis por meio de uma lógica 
estritamente formal, não atendendo às questões de criminalidade contemporâneas (A esse respeito, Ibid., s.n). 
232 Adotando-se o sistema aberto, atingir-se-ia uma tipificação mais precisa e adequada, uma vez que este 
permite o acréscimo de fatores outros na análise da imputação do fato ao presumido agente (Cf. Ibid., loc.cit.). 
233Em momento algum o ordenamento determina que o tipo objetivo deve se limitar à causalidade. Apenas 
enuncia que a causalidade é condição necessária, mas não suficiente à imputação. A insuficiência da causalidade 
material é constatada pelo §1º do art. 13, limitando a teoria da equivalência através de considerações valorativas. 
Com base no dispositivo surgiram as inúmeras classificações de concausas, as quais seriam desnecessárias com a 
adoção da teoria da imputação objetiva. (GRECO, In:ROXIN, op.cit., nota 181, p.171). 
234Cf. ZANONI, Fernando Henrique. Aspectos dogmáticos da(s) teoria(s) da imputação objetiva. Jus Navigandi, 
Teresina, a. 10, n. 973, 1 mar. 2006. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8021&p=4. 
Acesso em: 10 mar. 2006. p.2-3. 
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comparada com a teoria da equivalência das condições (conditio sine qua non), da 

causalidade adequada e da adequação social, no que tange a institutos de solução mais 

apropriados à precisa definição da imputação em si mesma, tais como: a criação do risco 

permitido, o incremento ou diminuição do risco, o princípio da confiança, a proibição de 

regresso, os cursos causais hipotéticos e a influência da vítima (com auto-colocações em 

risco, heterocolocações, através de provocações e do consentimento) e o princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

Outrossim, não obstante os sobreditos fatores controversos e os seus vários opositores, 

a imputação objetiva tem sido recepcionada por inúmeros doutrinadores na Alemanha235, 

Espanha, Portugal, Argentina, Colômbia, Chile, Brasil etc.236, influindo na teoria do delito e 

gerando as correntes funcionalistas ─ assim denominadas por defenderem que a dogmática e a 

técnica jurídica devem ceder espaço para os fins superiores do direito penal e sua função de 

regular os comportamentos sociais, promovendo verdadeiramente a justiça237. 

Sobre o aspecto da recepção da teoria da imputação objetiva Luís Greco238 afirma que 

ela se mostra uma grande oportunidade, mas ao mesmo tempo um grande desafio. Assim, ter-

se-á de se acostumar ao fim das hegemonias (construção técnico-jurídica de HUNGRIA; 

depois o finalismo aceito pela maioria dos manuaus pátrios), à coexistência de vários 

paradigmas, de vários pontos de partida e de várias soluções, ao pluralismo. 

 Além disso, refutando, inclusive, um de seus argumentos contrários, De forma geral, 

pode-se dizer que a teoria da imputação objetiva busca a formulação de mecanismos 

normativos que descrevam em que consiste uma conduta típica e que sejam aptos a 

delimitarem a responsabilização objetivamente de seu autor, considerando, para tanto, o 

comportamento vítimal. Oferece, assim, uma nova maneira de se interpretar o nexo causal, 

por meio da qual o resultado juridicamente relevante só será imputado ao agente quando este 

for criador de um risco não permitido no ordenamento, afastando-se dos meios causais 

irregulares de imputação e da visão simplista do direito penal, pois insere a colaboração da 

vítima para a ocorrência do resultado lesivo, como prejudicial à referida imputação. 

Pelo exposto, propõe-se o abandono da perspectiva penal reducionista e da clássica 

postura acerca da relação de causalidade (natural) ─ exaustivamente criticadas neste debate ─, 

para se atingir uma discussão construtiva do assunto citado. Crê-se, pois, que as idéias abaixo 
                                                 
235Sobre a adoção da teoria da imputação objetiva na Alemanha, ver HIRSCH, Hans Joachim. Acerca de la teoria 
de la imputación objetiva. In: Derecho Penal. Obras Completas. Libro Homenaje. t.1. Buenos Aires: Rubinzal 
– Culzoni Editores, p. 37. 
236 Sobre a recepção da imputação objetiva, ver GRECO, op.cit., nota 181, p.77. 
237ZANONI, op.cit., nota 215, p.10. 
238GRECO, In: ROXIN, op.cit., nota 181, p.169-170. 
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explicitadas prescindem de radicalismo científico-jurídico, atraindo, contrariamente, um olhar 

visionário, discursivo-dialético ─ que põe em foco tendências funcionalitas ─, visto que diz 

respeito às transformações sociais em curso e propenso à aquisição de percepções críticas e 

valorativas das novas vertentes resolutivas de conflitos da seara jurídico-penal, sobretudo as 

relativas a critérios de política criminal. 

 
3.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICO-CONCEITUAL DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA: BREVES 

NOTAS SOBRE A CRIAÇÃO DA TERMINOLOGIA IMPUTAÇÃO, DO DOGMA 

CAUSAL E DESENVOLVIMENTO DESTES JUNTAMENTE COM A TEORIA DO TIPO 

PENAL (DO NATURALISMO AO FUNCIONALISMO) 

 

Antes de se efetuar um estudo sobre a imputação objetiva239, necessária configura-se a 

realização prévia de uma sucinta retrospectiva acerca da evolução de seu conceito, adentrando 

em comentários sobre o desenrolar do dogma causal e mesmo do tipo penal na história do 

direito. Dessa maneira, envereda-se pelas correntes de pensamento centrais que permeiam seu 

desenvolvimento e contínuo aperfeiçoamento do sistema penal, quais sejam: a causalista, a 

neokantista, a finalista e as funcionalista. Ressalta-se que a opção para esse desiderato refere-

se à construção de um texto que, exceto em episódicos momentos, não se intenciosa denso 

nem profundo, antes informativo, horizontal e panorâmico, de modo que permita situar a 

conduta da vítima de crime nessa paisagem. 

Nessa trilha, como colaboradores bastante remotos, na construção doutrinária da 

moderna imputação objetiva, tem-se PLATÃO e ARISTÓTELES. O primeiro, por tratar da 

lei como definidora da imputabilidade do ato moral e do sujeito como responsável por suas 

próprias ações e conseqüências desta, separa a imputação da ação única dos deuses, como se 

considerava, à época. Em grego, imputabilidade significava deon tina poiein, isto é, fazer 

recair sobre alguém. Imputação era a simples ação dos deuses, fatalismo, porém “cada qual é 

causa de sua própria escolha”. Já os estudos aristoléticos, por sua vez, aprimoraram os de 

Platão, à medida que cedem à imputação caráter ontológico (estruturas jurídicas a priori da 

ação humana), embora sua visão apresente traços valorativos (sobremaneira ao delinear 

fundamentos do juízo da culpa). Destarte, para ARISTÓTELES somente se verifica a 

imputação quando a responsabilidade por uma ação deu-se de modo livre e voluntário 

                                                 
239Em que pese a nomenclatura do instituto, qual seja, teoria da imputação objetiva, trata-se em verdade de uma 
teoria que visa mais a não-imputação do resultado que a imputação em si, já que busca delimitar o alcance do 
tipo objetivo, por critérios normativos, para que se efetue a aferição da responsabilidade penal. 
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(hekusión), mesmo que sem ânimo de praticar o evento danoso, sendo lhe relevante tão 

puramente a liberdade de agir, o domínio da vontade240. 

Relembrando os pensamentos aristotélicos, Samuel PUFENDORF asseverou que os 

resultados somente são imputados a uma pessoa quando dependem de sua vontade. Para este, 

a imputação subdividia-se em duas acepções: imputativitas, ação como movimento humano 

exclusivamente dirigido pelo intelecto e domínio, e imputatio, operação judicial valorativa de 

comprovação da ocorrência dos elementos da imputativitas. Neste último âmbito, o autor 

distingue: os entia moralia, pertencentes ao mundo da cultura, cuja finalidade é 

aperfeiçoamento da vida humana (dando-lhe sentido e direção) e originam-se por atos de 

imposição típico dos seres inteligente; dos entia physica, objetos de natureza física, regidos 

por leis naturais, segundo propriedades divinas atribuídas quando de sua criação241.  

Nos séculos seguintes surgem as bases estruturais no conceito analítico de delito. O 

crime era desprovido de unidade interna, constituindo-se pela justaposição de uma parte 

objetiva (pertencente ao ilícito) e outra subjetiva (pertencente à culpabilidade). Nesse ritmo, 

os sistemas de FEURBACH e GROLMAN. Para o primeiro a parte objetiva baseava-se no 

fato e a subjetiva na vontade. A imputação passa a ser critério de aplicação da lei penal, pois 

representa a ligação entre ambas as partes. Para Grolman, a imputação volta à esfera da teoria 

geral do delito e deve existir independentemente do tipo objetivo e subjetivo, não, portanto, 

aparece como caracterísitca estrutural da ação, mas é elemento que coordena a parte objetiva e 

subjetiva242.  

No mesmo século, aparece a teoria causalista243 com estudos novos sobre o tipo e a 

relação de causalidade, concebendo o tipo meramente em seus elementos objetivos, restando 

o dolo e a culpa à esfera da culpabilidade. Expõe-se a certeza de um fato por meio de 

resultado naturalístico surgido de uma ação. O sistema clássico de Von Liszt e Ernest Von 

Beling separou os elementos externos (injusto objetivo – tipicidade e antijuridicidade) e 

internos (culpabilidade: relação psicológica entre ação e autor) da ação. O crime era a lesão 

ou perigo de lesão de um bem jurídico provocado por uma conduta (desvalor do resultado)244. 

                                                 
240In verbis, “Platão, em sua obra A República: ‘a virtude não tem senhor; cada um a terá em maior ou menor 
grau, conforme a honrar ou a desonrar. A responsabilidade é de quem escolhe. O Deus é isento de culpa’ ”. 
Pode-se afirmar também que o termo liga-se ao vocábulo aitia, traduzida por causa; aiteo, eu acuso, o que se 
aproxima do conceito de relação causal, nexo de atribuição do ato ao agente (APUD PRADO, Luiz Regis; 
CARVALHO, Erika. Mendes de. Teorias da imputação objetiva do resultado – uma aproximação crítica a 
seus fundamentos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 23-26. 
241 PRADO; CARVALHO, op.cit., nota 220, p.34-37. 
242 Ibid., p.38-47. 
243 ZANONI, op.cit., nota 215, p. 6-7. 
244 Assim, WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Parte General. Traducción por Juan Bustos Ramírez e 
Sergio Yáñez Perez. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1970. p.62.  
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Era o movimento corpóreo em estrita ligação causal com o resultado. Causalidade esta de 

características objetivas e neutras normativamente. 

Para explicar a relação sobredita, aparecem algumas teorias. A primeira refere-se à 

teoria da equivalência das condições (conditio sine qua non). Denominada ainda de teoria dos 

antecedentes, teve como idealizador o estudioso Julius Glaser e fora adaptada à jurisprudência 

alemã pelo magistrado Maximilian von Buri, do Tribunal Supremo. A teoria parte da noção 

de que todo efeito tem uma multiplicidade de relações causais, todas de mesmo valor e 

necessárias para o resultado, ou seja, tudo que concorre para o resultado é tido como causa245. 

Assim, se com a exclusão de uma das ações ou omissões o evento deixar de existir, serão 

consideradas causas (método de eliminação hipotética ou mental de Thyrén)246. É a teoria 

adotada pela legislação brasileira para os crimes materiais, art. 13, caput, do Código Penal, ao 

ter como causa247 a conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido. No §1ºdeste mesmo 

artigo encontra-se uma restrição à aludida teoria: ao afirmar que a causa superveniente 

relativamente independente exclui a imputação, mas se acredita que essa construção destoa 

dos princípios que fundamentam a teoria e aproxima-se da causalidade adequada, analisada a 

seguir248. 

Para Heleno FRAGOSO, a teoria anterior gera uma desmedida extensão, um regresso 

infinito na cadeia causal, isto é, em busca da causa de um resultado em uma outra causa 

anterior. Assim, aumenta-se exageradamente os sujeitos responsáveis pelo delito. Nesse 

diapasão, FRANK formula a proibição do regresso, para o qual não se pode ir além dos 

                                                 
245 Nesse sentido, BRANDÃO, op.cit., nota 29, p.139-140. 
246 Cf. BUSATO, Paulo José. Fatos e mitos sobre a imputação objetiva. Rio de Janeiro: Editora Lumen Iuris, 
2008. p.19; Discorda Juarez Tavares aduzindo que a fórmula foi criada por Glaser. Cf. TAVARES, Juarez. 
Teoria do Injusto Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. P. 258. 
247Segundo TOLEDO, membro revisor do Código Penal em 1984, as sugestões da comissão era no sentido de 
que o conceito de causa não estaria no artigo, cabendo a doutrina acompanhar os avanços da dogmática penal e 
assim defini-la. Porém, a sugestão não foi aceita, e visualiza-se na atualidade idéias naturalistas de causalidade. 
TOLEDO, Francisco Assis de. Princípios de direito penal. São Paulo: Saraiva, 2001. p.112. 
248 Diversas críticas são lançadas a teoria acima: concausas supervenientes, a impossibilidade de nos crimes 
culposos remeter se a causalidade, sendo necesários os critérios de previsibilidade, nos delitos omissivos em que 
não há ação mecânica para gerar o resultado no plano fático (sobre a omissão, MAURACH, Reinhart. Tratado 
de derecho penal. t.1. Barcelona: Ariel, 1962. p.224). A exemplo de um ponto deficiente, tem-se os casos, em 
que variadas condições atuam concomitantemente, porém de forma independente: se A e B agindo 
autonomamente ministram doses de veneno suficientes para a matar a vítima, e esta vem a falacer sem que seja 
detemrinada qual das doses foi letal. Realizado o processo hipotético de eliminação, constata-se que se qualquer 
das doses fosse excluída, persistiria o resultado morte. Para a doutrina tradicional (autoria incerta) ambos os 
sujeitos respondem por tentativa de homicídio. O que gera certa frustração aos termos da teoria da equivalência, 
afinal, o resultado ocorreu e foi causa das ações descritas e mesmo assim esse resultado não será integralmente 
imputado. Outra hipótese controversa é a da interrupção dos cursos causais salvadores, em que uma pessoa 
destrói o único medicamento existente capaz de salvar a vida de outrem. Não houve aí uma atuação do agente 
em relação à vítima, pois a causa mortis foi a enfermidade que o atingia, não podendo ser fixada a existência de 
causalidade no ocorrido (Cf. CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Imputação Objetiva e Direito Penal 
Brasileiro. São Paulo: Cultural Paulista, 2002. p. 52. 
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limites impostos pela vontade direcionada à realização de um resultado249. Para 

ZAFFARONI250 e muitos outros, deve-se usar o dolo e culpa251 para se resolver esse regresso 

ad infinitum. 

A segunda é teoria da causalidade adequada, desenvolvida por Johannes von Kries, 

após a reforma do Código Penal Alemão de 1953, com o fito de evitar injustiças na aplicação 

ilimitada da teoria da equivalência dos antecedentes. Esta, diferencia causa e condição: e há 

causalidade quando houver uma causa do resultado (previsível ao agente e com idoneidade) e 

não uma simples condição do mesmo252. Como ocorria em casos de delitos agravados pelo 

resultado, à guisa de exemplo, tem-se o caso de uma pessoa ferida por outra superficialmente 

e que no caminho do hospital falece por causa de um acidente automobilístico, o agressor 

responderia por lesões seguidas de morte. Assim, essa teoria só considera como causa a 

conduta que isoladamente tenha mínima probabilidade de gerar o evento lesivo ou a condição 

que tenha, conforme os relacionamentos sociais comuns, idoneidade genérica de provocar os 

resultados ofensivos. Desconsidera, portanto, acontecimentos extraordinários e excepcionais 

(a exemplo: morte de um passageiro atingido por um raio, quando seu motorista, ao cochilar, 

seguiu equivocadamente destino diverso)253.  

Através da teoria supracitada entende-se pela imprevisibilidade e improbabilidade 

entre a soneca e o relâmpago assassino. Se fosse aplicada a teoria dos antecedentes, entender-

se-ia que se o condutor não tivesse dormido o veículo não teria se dirigido pela rota errada, 

onde o raio caiu sobre o passageiro, sendo aquele, pelo seu critério, imputável. Contudo, a 

crítica à causalidade adequada reside exatamente nessa oposição ao critério naturalístico no 

qual ela se excede.  

Em verdade, a dificuldade de tal teoria encontra-se em como determinar o que 

realmente pode ser considerado causa com relevância para concretizar o resultado. Afirma-se 

que deve o julgagor buscar tal resposta utilizando-se o critério de “prognose póstuma” ou 

“prognose posterior objetiva”254. Assim, a idéia de propabilidade considera os fatos 

                                                 
249 Apud BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1966. v.1.p.94. 
250 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte 
Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.p.472. 
251Já a teoria da imputação objetiva intenta dar a relação de causalidade um cunho normativo para constituir sua 
existência, que permita autonomia quanto aos elementos subjetivos do tipo.  
252BRANDÃO, op.cit., nota 29, p.141. 
253Cf. TAVARES, op.cit., nota 224, p.267., tal teoria intentando limitar a causalidade natural a parâmetros 
juridicamente aceitáveis constitui não uma teoria da causalidade, mas de imputação. 
254COSTA JÚNIOR (Paulo José. Nexo causal. São Paulo: Malheiros, 1996. p.92) critica tal critério, 
considerando-o insatisfatório para regular essa concepção de probabilidade criada. Além do que como o juízo 
fica a cargo do magistrado, isso poderia causar indesejadas manipulações e arbitrariedades. 
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conhecidos pelo autor à época da ocorrência do fato, podendo ser tidos, pois, como 

previsíveis, ainda que de forma objetiva255. 

Por último, há a adequação social elaborada por Hans WELZEL (finalista), é a teoria 

precursora da imputação objetiva e funda-se na idéia de contato entre o fato punível e a 

realidade social. Parte da premissa de que as condutas típicas devem ter relevância social, pois 

as que tiverem adequação social não serão delitos, devendo ser excluídas da esfera da 

tipicidade. Isso implica que os fatos aceitos socialmente não podem ser tipificados como 

infração penal. Depreende-se dessa noção de adequação social forte vinculação com a idéia de 

“risco permitido” da imputação objetiva256, porém os adeptos desta última consideram aquela 

assaz imprecisa, tomando-a somente como forma de interpretação, e não como teoria. 

MELIÁ257 afirma que Welzel em sua concepção original da adequação social, antes de 

desenvolver da teoria finalista, elaborou trabalhos de normativização do tipo objetivo, 

constituindo a adequação social o segundo pilar de apoio de sua teoria juntamente com a ação. 

O que reforça a idéia de ligação entre adequação social e imputação objetiva. 

 Em seguida, com os neoclássicos258, rompe-se com o sistema “objetivo-subjetivo”, 

passando a culpabilidade a ser juízo de censura ou reprovação pessoal, baseado em fatores 

psico-normativos ─ imputabilidade, dolo, culpa e exigibilidade de conduta diversa. A 

compreensão dos acontecimentos não mais se baseia na simplória explicação causal, formal, 

considera-se a dimensão valorativa259, responsável por ser a lente de pensar pela qual o sujeito 

contempla uma realidade em si caótica, sem sentido260.  

                                                 
255Critério elaborado por Max Rumelin, apud MEZGER, Edmund. Tratado de derecho penal. Revista de 
Direito Privado: Madrid, 1946. p.236. 
256Nesse sentido, ESCAMILLA, Margarita Martinez. La imputaciín objetiva del resultado. Publicaciones 
Insititutos de Criminologia de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid: Edersa –Editoriales de Derecho 
Reunidas, 1992, P.145 e ss. 
257MELIÁ, Manuel Cancio. La teoria de adecuación social em Welzel. In: Anuario de derecho penal e ciências 
penales. T.XLVI. fascículo II. Mayo/agosto, 1993, P.707. 
257 WELZEL, Hans. El nuevo sistema del derecho penal: uma introducción a la doctrina de la acción 
finalista. Buenos Aires: Editorial B de F, 2002, p.50 e ss 
258Emerge-se o pensamento neokantiano, mormente da Escola Sul Ocidental Alemã, cuja metodologia concerne 
à compreensão e valoração dos fatos. O direito penal deve ter por base valores essenciais da sociedade e não 
conceitos simplesmente empíricos naturalistas. 
259Sabe-se que uma das conseqüências dessa inserção de valores, na análise do fato, foi a reformulação da 
relação entre a tipicidade e antijuridicidade. MAYER trata aduz que a primeira é indício de ilicitude (ratio 
cognoscendi). MEZGER torna a tipicidade momento da antijuridicidade, considerando aquela fundamento desta, 
ratio essendi. O crime passa a ser fato típico, antijurídico e culpável. Sobre o assunto, ver BRANDÃO, op.cit., 
nota 29, mormente, p.146-150. 
260Cf.SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporáneo. Barcelona: J.M. 
Bosch, 1992. p 55.  
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Já com as construções finalistas261, esses elementos subjetivos deslocam-se da 

culpabilidade ao tipo. Redefinindo não apenas o juízo de reprovabilidade, mas a tipicidade e 

antijuridicidade que passam a ser elementos autônomos. Insuficiente torna-se a simples 

causação como fenômeno natural, apresentando-se imprescindível o direcionamento volitivo 

humano na determinação do curso causal. Retorna-se à concepção de ação de PUFENDORF, 

enquanto resultado da vontade e do intelecto do agente, mas a definindo como unidade 

dialética de momentos subjetivos e objetivos262.  

Para o finalismo devem-se agregar aos dados ontológicos predeterminados pela ação 

final (estrutura lógico-objetiva) os dados valorativos baseados na adequação social, ou seja, 

atribuir critérios de significação social – elementos valorativos – ao ontológico momento da 

determinação se houve ou não ação humana voluntária263. O ilícito para a ter base pessoal, 

gerido por um homem capaz de prever as conseqüências de seu comportamento e dirigir suas 

atividades para atingir seus fins264. 

O sistema penal, no entanto, com esta idéia de ato finalístico dirigente das condutas do 

agente, não sofre modificação na conceituação de tipo objetivo, legado dos causalistas, só lhe 

é acrescido elementos subjetivos, tornando-o complexo, posto que na ausência de quaisquer 

dos seus elementos (objetivos ou subjetivos) conclui-se pela atipicidade do fato. Com a 

manutenção de tal conceito, os finalistas perpetuam a sua demasiada dimensão, sendo 

criticados por essa declarada carência de justos critérios na fixação da imputação265.  

No entremeio, a fim de solucionar as ingerências das duas teorias citadas, ascende na 

Alemanha, ainda no século XIX, a citada teoria da imputação no pensamento filosófico de 

Georg HEGEL, baseada em um juízo teleológico e não causal. A ação era entendida, 

imputável ao sujeito, entre as multiplicidades de cursos causais, como o curso que pudesse ser 

considerado obra sua. Formula-se, com isso, o princípio de atribuição de um fato ao sujeito 

por critérios objetivos, portanto, como responsabilidade de sua vontade266. 

                                                 
261 No final da década de 1920 e começo dos anos 30, a teoria aludida inicia discussão sobre a relação 
psicológica (dolo e culpa) defendendo que esta era imprópria à culpabilidade. Em 1929, Hellmuth Von Weber 
constrói a concepção de tipo penal sem distinguir tipicidade de justificação, dividindo novamente o delito em 
tipo de injusto e culpabilidade. Já em 1931, Hans Welzel, no artigo “Causalidade e Ação”, dá início à teoria da 
ação finalista, aperfeiçoando a teoria do tipo complexo (objetivo-subjetivo), entendendo, entretanto, que a ação 
não se esgotava no simples processo causal, mas só obteria sucesso quando dirigida por um ser humano, e via 
dessa forma que a solução dessas questões de causalidade se encontravam na idéia da adequação social, 
refutando a imputação objetiva (CAMARGO, op.cit., nota 210, p.7) 
262 PRADO; CARVALHO, op.cit., nota 220, p.51. 
263 ESCAMILLA, op.cit., nota 236, p.23 e ss. 
264 Sobre o assunto, ver WELZEL,op.cit., nota 237, 20 e ss. 
265 GRECO, op.cit., nota 181, p.69-72. 
266SILVA JÚNIOR, Délio Lins e. Imputação e a conduta da vítima. Curitiba: Juruá, 2008. p.29-30. A ação no 
direito penal passa a ato livre culpável. Críticos questionam os postulados hegelianos aduzindo a não-
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HEGEL elabora o que, para alguns doutrinadores, sedimenta a teoria da imputação 

objetiva: a idéia de que um fato só pode ser imputado como responsabilidade da vontade. O 

juízo de imputação é teleológico, e não causal, só sendo possível quando o fato vincula-se à 

vontade do agente.  A imputação volta à ação como uma característica interna. Mas além do 

juízo de imputação, o filósofo exige um juízo normativo sobre o valor exterior ao fato como 

uma reprovação subjetiva da culpabilidade. Imputação subjetiva que é remetida à 

determinação interna da vontade do agente. Mas, questiona-se a aplicabilidade desse conceito 

aos crimes culposos, em que o resultado não é abarcado pela vontade do sujeito267. 

Em 1927, Karl LARENZ, sob influência hegeliana, translada a teoria para o campo 

cível, ligando-a à idéia de autodeterminação (sujeito como responsável pelo fato) e intentando 

delimitar os chamados fatos fortuitos. Distancia-se do conceito de imputação propriamente, 

desconsidera critérios normativos para a ação e estabelece como juízo particular de imputação 

aos fatos culposos a determinação de um fato como obra volitiva de um sujeito, resultado de 

sua liberdade, refutando a noção do produto como mero acidente268.  

Assim, LARENZ elabora um conceito de ação desprovido do conteúdo da vontade do 

agente, logo, mecanicista, diferindo de ARISTOTELES, PUNFENDORF E HEGEL, que 

aproximam suas concepções com base na imputativitas (esfera ontológica). Entende a 

imputação como a tentativa de delimitar um fato próprio de um acontecimento puramente 

fortuito, ou seja, cabe estabelecer se um fato é ou não obra de um sujeito (elabora critérios 

valorativos no plano da imputatio). Para tanto, finalidade e imputação devem ser tomados no 

sentido objetivo, para, então, abarcar os fatos queridos (dolosos) e os que poderiam ter sido 

englobados pela vontade do agente (culposos). Imputável passa a ser todo objetivo que 

poderia ter sido compreendido pela consciência e vontade do autor269.  

Na década posterior, Richard HONIG aporta as idéias de LARENZ ao âmbito penal, 

com fundamento na persecução objetiva da finalidade, e estipula medida autônoma de 

imputação: resultado como reflexo de um fim. Altera as perspectivas de LARENZ, com o 

deslocamento na teoria da ação do seu centro da esfera ontológica270 para a normativa, 

                                                                                                                                                         
aplicabilidade de suas idéias aos delitos culposos, já que estes não são tidos como resultados da vontade do 
sujeito. 
267 Nesse ritmo, GRECO, op.cit., nota 181, p. 74-75. 
268 CAMARGO, op.cit., nota 230, p.62. 
269 PRADO;CARVALHO, op.cit., nota 220, p. 38. 
270Cf. AURÉLIO, op.cit., nota 34, p.1447. Por ontológico entende-se o mundo do ser, diametricalmente oposto 
ao do dever ser, axiológico. Nesse sentido, os critérios naturalísticos que embasavam o nexo causal sofrem, com 
isso, considerável abalo, posto que a relação jurídica especial entre a ação e o resultado passa a ser considerada 
de forma valorativa ─ e não de aferição da causalidade em si ─, observando-se os preceitos normativos para a 
imputação do resultado ao agente.  
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visando firmar critérios centrais para a imputação. A partir disso, o resultado só poderá ser 

imputado ao autor quando o fato revestir-se de princípios jurídicos. O nexo entre ação e 

resultado, portanto, há de ser jurídico-causal, não mais natural-causal, pensado em virtude de 

sua alcançabilidade ou evitabilidade271.  

HONIG sublinha a imputação do resultado e não do comportamento. Para ele não 

importa aferir a causalidade, mas valorá-la. A causalidade resolve-se ao se constatar que dada 

ação foi condição necessária para o resultado. Mas, além disso, para se atribuir 

responsabilidade a outrem é necessário da análise acerca da direção teleológica originária da 

vontade humana: a finalidade objetiva. Examina-se não o conhecimento e a vontade atuais do 

autor, mas suas capacidades potenciais – se o agente podia realizar ou evitar o resultado (se 

esse podia ter sido compreendido pela vontade humana em geral) 

Na década de sessenta, retomando a teoria de HONIG, o alemão Claus ROXIN 

reafirma existir a necessidade de um outro nexo além da relação de causalidade para a 

ocorrência da imputação, qual seja: a criação de um risco juridicamente relevante (proibido 

pela norma) como fundamental de uma lesão típica do bem jurídico272. A partir disso, emerge 

a corrente funcionalista, na verdade, dando ensejo a existência de “vários funcionalismos”273. 

Por isso, tem como característica o ecletismo, embora existam premissas básicas, como a 

idéia do risco permitido, inerente a todas as variações doutrinárias. 

Observa-se, outrossim, que a imputação objetiva nos moldes atuais segue a linha 

traçada, sobretudo, pelos juristas de estirpe germânica, principalmente pelo já mencionado 

Claus ROXIN e também pelo Günther JAKOBS, embora já exista novas concepções que 

merecem destaque, como a Manuel Cancio MELIÁ. Em vista disso, torna-se imperiosa a 

menção, mesmo que rápida, aos principais preceitos, desenvolvidos exatamente na Alemanha, 

das três correntes pós-finalismo influentes em toda literatura jurídico-penal contemporânea. 

As concepções funcionalistas tiveram como base as idéias neokantianas e 

neohegelianas do entreguerras, mas representa evolução em relação a estas, pois substitui a 

vaga orientação neokantiana a valores culturais, por um critério de sistematização jurídico 

penal: as bases prolitico-criminais da moderna teoria dos fins das penas274. Essa é a 

                                                 
271 Ver, ROXIN, op.cit., nota 181, p.20-27; também, GRECO, op. cit., nota 167, p. 74-78, 
272 CAMARGO, op.cit., nota 210, p. 7-9. 
273 GRECO, op.cit., nota 181, p. 33. 
274 O funcionalismo a rigor insere-se em um contexto metodológico mais amplo: o da jurisprudência dos valores. 
Método pelo qual as contruções jurídicas devem ser conscientemente guiadas por determinados valores e 
finalidades. O neokantismo valeu-se do método atinente a valores, porém renunciou referência teleológica 
objetivamente válida, atendo a um relativismo valorativo. Os valores não eram objetos de conhecimento, e sim 
um problema de foro interno de cada indivído. No funcionalismo roxiniano o referencial axiológico encontra-se 
na política criminal do Estado Social e Democrático de Direito – no qual o direito penal tem a função subsidiária 
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vinculação que se espera do sistema, que para ROXIN deve ser racional-final ou teleológico, 

e não meramente às realidades ontológicas prévias.  Os problemas concretos passam a se 

resolvidos conforme os fins do Direito Penal, orientado, pois, político-criminalmente. É a 

inserção do pensamento do problema dentro do pensamento sistêmico, buscando-se atingir as 

necessidades sociais. Significa dizer que se deve criar uma relação dialética entre o sistema e 

o caso, logo, no âmbito dogmático deve existir uma penetração axiológica (finalidades 

valoraticas) ordenadas pela política criminal275. 

Destarte, ao conteúdo real das categorias da teoria do delito é permitido mudanças, em 

razão das modificações valorativas da sociedade. Desse modo, deve-se analisar quais são os 

valores de referência de cada categoria, as finalidades que incidem na atribuição do conteúdo 

de cada um dos conceitos e que valores são aproveitáveis para a consecução de seus fins. 

Cabe, pois, ao jurista a tarefa de elaborar e interpretar os conceitos jurídico-penais. 

A primeira, cujo representante é Hans-Heinrich JESCHECK, alicerça-se no conceito 

social de ação do autor, abrangente a todas as formas de comportamento humano como 

suscetíveis do juízo de imputação penal. Propõe, portanto, a ampliação do conteúdo do direito 

penal para uma melhor compreensão desse sistema, postulando uma dogmática jurídico-penal 

teórica e prática relacionada inclusive com outros ramos jurídicos. Do contrário, estabelece 

como via negativa a insignificância de certas condutas para essa mesma imputação276.  

A outra corrente, formulada por Claus ROXIN, apresenta um sistema funcional 

moderado (teleológico-racional) amparado em critérios legais de política criminal, de 

inspiração na teoria dos fins da pena (prevenção geral, especial e limitação da pena por razões 

do Estado de Direito). Situa a teoria da imputação no tipo objetivo e sustenta que o problema 

dos sistemas anteriores é restringi-lo à causalidade. Em vista disso, propugna sua substituição 

pela criação e realização de um risco não permitido abrangido pelo âmbito de proteção da 

norma de cuidado277. Assim, os problemas jurídicos resolvem-se pela valoração dos fatos, 

                                                                                                                                                         
de proteção de bens jurídicos mais fundamentais para a vida, através da prevenção geral e especial, respeitando 
as garantias constitucionais. Lembra-se que essa visão político-criminal não compete exclusivamente ao 
legislador. O intérprete em casos de indeterminação (espaços abertos pela Constituição e pelo legislador) pode 
valer desse fundamento em busca de alternativas mais eficazes e menos gravosas para a realização dos fins do 
direito, sem ultrapassar esse limite e inflingir a legalidade (GRECO, In: ROXIN, op.cit., nota 181, p.65) 
275 DIAS, Jorge de Figueiredo. Temas básicos da doutrina penal. Sobre os fundamentos da doutrina penal 
sobre a doutrina geral do crime. Coimbra: Coimbra, 2001. p.19, p.37-38. 
276 ZANONI, op. cit., nota 215, p. 17. Eugenio Raúl Zaffaroni citado por Zanoni aponta nas formulações de 
Jescheck um funcionalismo limitado, significando um retorno ao neokantismo. Já para Roxin, a corrente citada 
corresponde a uma "síntese neoclássica-finalista". 
277Segundo GRECO, In: ROXIN, op.cit., nota 181, p.205 e ss. 
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situados no plano do ser, mas não diretamente deles, logo, devem se basear em premissas 

normativas278.  

A ação típica, como uma realização de um risco não permitido dentro do alcance do 

tipo, estrutura todo o ilícito à luz das funções do Direito Penal. O conceito de culpabilidade 

assume papel limitador da pretensão punitiva estatal, com sua legitimação advinda da 

necessidade preventiva do mesmo, visando a proteção dos bens jurídicos. Tal concepção 

deixa de ser princípio absoluto, pois sua existência não pode ser considerada suficiente para 

aplicação das penas no caso concreto, mas continua indispensável para a configuração da 

responsabilidade criminal pessoal do autor279. A dogmática, portanto, deve elaborar conceitos 

abertos a novos conhecimentos empíricos para não se distanciar da realidade social, porém 

deve examiná-los normativamente. 

A derradeira corrente aponta um normativismo-funcional relaborado por Günther 

JAKOBS, o qual defende um novo panorama penal não limitado à união dos conceitos de 

adequação social aos de risco permitido e ao do princípio da confiança. Contrariamente, o 

autor rejeita a dogmática ontológica proposta pelo finalismo de WELZEL e sustenta a 

normativização de toda ela, afastando os conceitos pré-jurídicos de causalidade (poder, 

capacidade culpabilidade e outros) para vinculá-los ao que considera verdadeira função do 

Direito Penal: prevenção-integração, onde a violação de uma norma é disfuncional ao sistema, 

não porque cause dano a um bem jurídico, mas porque contradiz o modelo de orientação da 

norma280.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
278 Ilustra-se o exposto com o exemplo da declaração do legislador sobre a culpa punível, porém o mesmo não 
manifestou expressamente acerca da punibilidade da culpa leve. Se a proibição tem como fim político-criminal 
de proteção de bens jurídicos através da prevenção geral positiva (reafirmação dos valores violados) e negatica 
(intimidar potenciais infratores) a punição daquela somente se justifica se é para atingir tais finalidades. Mas, 
com base em dados empíricos percebe-se que tal intimidação está comprometida, todos são passíveis de 
pequenos desvios; e em relação à prevenção positiva citada a lesão oriunda de culpa leve não é agressão aos 
valores da norma, afinal todos pode cometer erros leves, assim, aproxima-se mais de um fato da natureza. Assim 
punir a culpa leve torna-se político-criminalmente disfuncional (GRECO, In: ROXIN, op.cit., nota 181, p.68-69). 
279 SILVA JÚNIOR, op.cit., nota 266, p.69-76. 
280ROXIN, op.cit., nota 246, p.119 e ss.  
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Baseia-se o citado autor na teoria dos sistemas sociais de LUHMANN281, sendo o 

crime um comportamento socialmente disfuncional, que gera lesão na confiança institucional 

e para restabelecer tal confiança serve-se da pena (reafirmação contrafática da norma violada). 

A ação é parte da teoria da imputação, derivada da função da pena (exercício de fidelidade ao 

direito). Perceber-se que não é a lesao ao bem jurídico que torna a infração disfuncional, mas 

seu significado simbólico de infidelidade ao direito. O agente do crime se torna pessoa pela 

qualidade de portador de uma função, sendo não o fim do direito, mas suporte do juízo de 

culpabilidade. Afinal, perde-se seu conteúdo pré-jurídico e transforma-se em um degrau da 

responsabilidade. Isso conduz a chama falácia normativista ou exacerbada normatização que 

pode levar a uma função simbólica meramente negativa das penas, a ser usada pelas classes 

dominantes, aumentando as desigualdades sociais. O delinqüente antes de ser considerado 

sujeito, torna-se mero instrumento de uma punição simbólica e de uma função preventiva de 

integração282. 

É nesse painel que se desenvolve a chamada teoria da imputação objetiva, buscando ir 

além do dogma causal283, ao exigir para o tipo objetivo, além da conexão naturalística ação-

resultado (causalidade natural)284, a necessidade que essa ligação, segundo valores de política 

criminal, seja imputada ao autor como obra jurídica sua (casualidade típica)285. Pretende, 

portanto, suplantar o subjetivismo extremado do finalismo ─ que concede enorme vulto ao 

                                                 
281 A título de rápido esclarecimento, LUHMANN entende que o sistema social é um sistema que abrange todos 
os outros, como o político, cultural, econômico, jurídico. Todos funcionais e auto-referentes, circulares, ou seja, 
ao atingirem certa complexidade se autoregulam, organizam-se e se adaptam, garantindo a unidade do sistema. 
Com tal equilíbrio interno, impede-se a importação de métodos e critérios de outras estruturas sociais para o 
jurídico. O que significa interação com outros sistemas, mas sem perder sua identidade. O autor acode-se do 
conceito de autopoiético: a sociedade caracteriza-se por um sistema organizacional auto-referente e circular de 
atos de comunicação e que, a partir desse circuito comunicativo geral, novos vão se criando conforme a 
complexidade atingida pelo sistema. Para tanto, há seleção de informações provenientes do entorno social e as 
escolhas individuais ficam subordinadas às funções viáveis à existência e harmonia do sistema. O homem não 
apenas existe, mas tem capacidade jurídica e interage, sendo portador de funções e, portanto, gera expectativas 
em relação aos outros. Essas expectativas orientam as condutas humnas e cognitivamente são experimentas, e se 
há desapontamento, são adaptadas à realidade; normativamente, em caso de transgressão não são afastadas, não 
as tem como errada, pois serão atribuídas ao autor. Por isso, a reação ocorre através da sanção penal, para 
reafirmar a validade da norma e das próprias expectativas. Sendo assim, a função do direito, enquanto sistema 
social, é estabilizar as expectativas normativas, baseando-se exclusivamente no código binário lícito/ilícito (Para 
aprofundamento, ver LUHMANN, Niklas. A legitimação pelo procedimento. Brasília: UnB, 1980. 
282 RODRIGUES, Anabela Miranda. A determinação da medida da pena privativa de liberdade. Coimbra: 
Coimbra, 1995. Principalmente, p.334, 358-365, 436-437. 
283 Lembra-se que não se trata de abandonar a causalidade. A teoria da imputação com a criação do risco 
proibido apenas a torna secundária. Mas não se pode falar que dado risco se realizou no resultado, se a conduta 
do autor não for sequer conditio sine qua non. GRECO, op.cit., nota 181, p.88. 
284A causalidade natural reflete apenas na modificação que a conduta promove ao mundo exterior, sem 
influenciar em si na ordem jurídica (ver, BUSATO, op.cit., nota 228, p.12-13). 
285 Ibid., loc.cit. Por meio da causalidade típica tem-se o resultado jurídico, ou seja, a conseqüência da ação no 
aspecto do ordenamento jurídico. Ressalta-se que sem esse resultado jurídico inexiste crime, entretanto, é 
possível haver crime sem resultado naturalístico, a exemplo dos crimes de mera conduta (tipo só descreve o 
comportamento) ou formais (não exigem a produção do evento danoso). 
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tipo subjetivo (dolo/culpa) ─ através de uma maior valoração normativa do tipo objetivo 

incidente sobre o nexo de causalidade.  

Sendo assim, verificada a deficiência da causalidade natural como determinante da 

imputação, avança-se à análise do tipo objetivo à luz de critérios teleológico-normativos. 

Desvenda-se, assim, que a relevância do nexo causal para o tipo surge do seu exame a partir 

de critérios valorativos (normativos) do ordenamento jurídico.  

Desse modo, chega-se ao que, hodiernamente, constitui a imputação objetiva: proposta 

de raciocínio problemático, de estudo caso a caso das situações postas à apreciação dos 

operadores do direito, mormente as que envolvem condutas de cunho culposo, no intuito de 

redefinir categorias dogmáticas do direito penal (ação, tipicidade, ilicitude, culpabilidade), 

reforçando, mesmo que despretensiosamente, as postulações vitimodogmáticas, e utilizando 

elementos valorativos, principalmente de política criminal, como critérios reitores para a 

solução dos problemas vislumbrados.  

Diante do leque de avançadas tendências da dogmática funcionalista (preocupada com 

aspectos axiológicos do sistema) exposto, resta como alternativa viável, ao presente trabalho, 

a investigação crítica e valorativa das perspectivas dos mais notáveis pensamentos acerca da 

imputação no quadro jurídico-penal hodierno ─ segundo os renomados juristas alemães, 

supramencionados, Claus ROXIN e Günther JAKOBS ─ e a apresentação do seu profícuo 

intercâmbio com as posturas vitimodogmáticas, tencionando contribuir para a edificação de 

um sistema penal mais justo.  

Enfim, não obstante as diferenças existentes entre os citados funcionalistas, que não 

são objetos diretos deste estudo, assim como o olhar que isoladamente lançam à colaboração 

da vítima para a concreção do evento, acredita-se que o intuito maior de todos finca-se na 

necessidade de construção de um moderno sistema jurídico-penal que acompanhe a evolução 

e as modificações sociais, o que por si só já justifica qualquer propósito de estudo e de 

pesquisa aos mesmos. 

 
3.3 IMPUTAÇÃO OBJETIVA POR CLAUS ROXIN: ASPECTOS GERAIS SOBRE O 

SISTEMA TELEOLÓGICO RACIONAL  

 

A proposta deste tópico limita-se a exposição dos principais fundamentos da teoria da 

imputação objeteva de Claus ROXIN, com o intento único de chegar aos critérios de 

autocolocação da vítima em risco e da heterocolocação em perigo consentida. Propostas 

dogmáticas para a contribuição da vítima na ocorrência do crime. Assim, insta asseverar que 
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não se pretende um aprofundamento dos aspectos outros, uma vez que fogem ao desiderato 

referido antes. 

O norte selecionado por ROXIN para fundamentar sua perspectiva alude à política 

criminal286.  Entende o teórico que os fenômenos jurídicos vão além de um simples processo 

causal, dirigido ou não, já que interessante é o sentido do processo determinado social e 

juridicamente. O conteúdo da tipicidade, assim, não é a ação, mas os fins da política criminal 

do ordenamento jurídico, de alcance da eficaz mitigação dos problemas sociais287.  

Dessa forma, empenha-se na elaboração de diversos critérios determinantes do juízo 

de imputação objetiva, de natureza normativo-valorativa negativa, que, uma vez verificados, 

excluem a atribuição penal frente à não-valoração do comportamento como juridicamente 

relevante para o resultado, a saber: criação de um risco juridicamente relevante (risco não 

permitido/proibido); a diminuição do risco; o incremento ou falta de aumento do risco 

permitido; o princípio da confiança; a proibição do regresso; cursos causais hipotéticos; o 

âmbito de proteção e o alcance do tipo. Neste último setor, a contribuição da vítima é inserida 

para afastar a imputação objetiva, através da sua autocolocação em risco e seu consentimento 

para que este lhe fosse criado. A seguir, realiza-sa análise mais detida dessas atuações 

vítimais. 

 

3.3.1 Critérios norteadores da teoria da imputação objetiva 
 
  

Antes de se adentrar efetivamente no comportamento da vítima no prisma roxiniano, 

cumpre descrever separadamente as circunstâncias que compõem a sua teoria da imputação 

objetiva, ou melhor, explicitar quais são e como funcionam os seus principais critérios 

norteadores. Com isso, alcança-se um alicerce teórico satisfatório para a compreensão da 

conduta da vítima de crime na visão do referido autor. 

O primeiro aspecto versa sobre a criação de um risco não permitido, o qual será bem 

apreendido pela noção inversa: entendendo-se o risco permitido. Assim, como fundamento 
                                                 
286A década de sessenta traduz o momento de grande discussão da política criminal na Alemanha em virtude do 
Projeto Alternativo do Código Penal de 1966. Há, nesse período, uma efervescente polêmica gerada de um lado 
pela tendência causalista valorativa e de outro pela teoria da ação social de cunho finalista (GRECO, op.cit., nota 
167, p. 78). 
287De se notar que ROXIN empreenderá análise do delito e seus elementos à luz de critérios político-criminais. 
Para a tipicidade, o critério básico é o da determinação da lei penal (associa o tipo ao princípio do nullun crimen, 
relativo aos fins do ordenamento jurídico), para a antijuridicidade é o da solução social dos conflitos e para a 
culpabilidade é a noção de prevenção (geral, não apenas intimidadora, mas voltada à integração positiva da 
sociedade, visando restaurar a paz jurídica, em especial mirando a ressocialização) visualizada pela necessidade 
e adequação jurídico-penal da sanção ao caso concreto (Ibid., p.79). 
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deste, afirma-se que os bens jurídicos não podem ser considerados como um conjunto de 

coisas intangíveis e imodificáveis, pois cumprem determinada função: facilitar a interação 

social, o intercâmbio de bens e serviços288.  

Esse risco permitido corresponde ao que integra às sociedades complexas, o 

imprescindível ao seu progresso e evolução, não tendo significado jurídico-penal relevante 

que requeira a aplicação da imputação objetiva. Diz-se que é o risco inerente ao próprio 

contato social289, ao agir comunicativo, incluindo àqueles presentes nas situações, por 

exemplo, em que existe boa-fé, deveres de cautela, de segurança. Do avesso, o não permitido, 

é o risco desaprovado pela sociedade, não estabelecido por critérios normativos. 

Para ROXIN, há ocasiões específicas de possível identificação do risco permitido ─ o 

que, pela via da exclusão, promove a compreensão do risco não permitido ─, a saber: através 

das normas jurídicas, das normas técnicas e da lex artis, da figura do modelo diferenciado, do 

dever de advertir do perigo e dos deveres de informação, do significado social do 

comportamento e do princípio da confiança290. 

Os preceitos jurídicos, visando garantir a proteção dos bens jurídicos, proíbem, com 

base na experiência social, condutas cuja concreção implica na probabilidade de lesão aos 

referidos bens291. Já as normas técnicas292 incidem nas regulamentações, em regra, de 

segurança para evitar acidentes no âmbito laborativo, e, mesmo sem força de lei, podem ser 

utilizadas pelo juiz para a verificação da atuação do autor, no caso concreto, dentro dos 
                                                 
288Ver DÍAZ, op.cit., nota 209, p.112. 
289Como em situações simples: apertar das mãos, que pode ocasionar transmissão de doença; ou no tráfego dos 
veículos que pode produzir acidentes; na construção civil, em fabricação de armamentos, atividades nucleares 
etc., mas como reflexo do próprio dinamismo social (Ibid., p.111-116). 
290O direito penal só deve proibir condutas perigosas. É insuficiente que o sujeito queira destruir o bem jurídico. 
O famoso caso do sobrinho que queria matar o tio, enviando-o para um local propenso a queda de raios, não é 
ação típica. As ações ex ante perigosas é que merecem proibição, e mesmo assim nem todas as ações perigosas 
são proibidas (fabricação de armamentos, por exemplo). Além de arriscada, a ação deve ultrapassar o risco 
permitido (fabricar armas é permitido, desde que se obedeça normas jurídicas e técnicas). Esse é analisado 
conforme ponderação entre liberdade geral dos indivíduos e os bens jurídicos tutelados de outrem. Após essa 
análise, verifica-se se o risco foi criado pelo autor (político-criminalmente, no conhecido caso da ambulância, ou 
do médico que erra ao operar vítima lesionada pelo autor, as finalidades de prevenção geral positiva não 
surtiriam efeitos), assim, incide uma norma de valoracao ex post: examinar se o risco se realizou ou não no 
resultado, desde que previsível. Por ultimo, investiga-se se o resultado está no fim de proteção da norma. Por 
exemplo, a norma proíbe ultrapassagens perigosas para evitar colisões, se o motorista ultrapassado sofre em 
virtude de um susto um ataque cardíaco, tal resultado encontra-se alheio ao alcance da norma. Se se punisse tal 
conduta em nada aumentaria a segurança dos bens jurídicos, quem tem um coração passível de ataques poderia 
morrer com qualquer outro susto (APUD. Ibid., p.112). 
291 Ibid., p. 113. Citam-se como exemplo as normas de trânsito, por meio das quais se proibem certas condutas de 
perigo abstrato, como dirigir embriagado, quebrar regras de ultrapassagem, exceder limites de velocidade; assim 
como as presentes em outro âmbitos: centrais atômicas, mineraria, caça, pesca, algumas atividades cirúrgicas etc. 
292 Ibid., p. 113-114. As normas técnicas de segurança na Alemanha são elaboradas por associações de 
industriais, técnicos, esportitstas, engenheiros para evitarem acidentes. No caso brasileiro tem-se como 
correspondentes as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), das associações profissionais, 
como a OAB, CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), CRM (Conselho Regional 
de Medicina) etc. 
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limites ou não do risco permitido. Por sua vez, a lex artis refere-se às regras de 

comportamento atinentes ao exercício das profissões293.  

A figura do modelo diferenciado aparece na inexistência das normas de cuidado294 

anteriores e consiste nos padrões de conduta exigível de um homem diligente, no mesmo 

âmbito de relação em que se encontrava o autor presumido. Assim, considera-se não qualquer 

homem, mas o titular da arte, ofício desempenhado por quem executou a conduta295.  

Por seu turno, o dever de informação e advertência do perigo aos bens jurídicos 

alheios correlaciona-se à valoração das condições da conduta que será desempenhada, ao 

cálculo do provável desencadeamento do curso causal dos fatos, incluindo a capacidade do 

agente que a executará. Trata-se de um dever de exame prévio a respeito da situação296.  

No que respeita ao significado social do comportamento, releva ponderar a permissão 

de se pôr em risco um bem jurídico e o benefício (utilidade) social desta criação de perigo. 

Logo, a permissão de por em perigo um bem jurídico é diretamente proporcional ao benefício 

obtido. Quanto maior a utilidade social da ação, maior a permissão do perigo. Nesse ritmo, é 

ilegítimo criar grandes riscos nos casos em que o benefício é insignificante297.  

O princípio da confiança, criação jurisprudencial alemã, baseia-se na concepção de 

que todas as pessoas são responsáveis e devem agir de modo a não prejudicar terceiros. 

Assim, espera-se que nos moldes sociais normais todos satisfaçam as expectativas de seus 

papéis, cumprindo seus deveres na realização de suas atividades, permitindo o regular 

desenrolar da vida em comunidade, sem que, a todo tempo, todos tenham que se vigiar entre 

si. Desse modo, estabelece diretrizes de comportamento social ─ em regra aplicável ao 

tráfego de veículos, ao trabalho de equipe de profissionais e à realização de conduta culposa 

                                                 
293 Ilustra-se com o exemplos das condutas médicas, que, ao longo dos anos, vão se moldando para o tratamento 
aprimorado de sintomas e quadros clínicos dos pacientes. 
294 Cumpre esclarecer que nem todas as violações das referidas normas geram a imputação do resultado. Por 
exemplo: a) condutor que realiza manobra arriscada e proibida de ultrapassagem, mas o resultado produz-se 
momento em que uma das rodas se soltam por defeitos na engenharia do veículo (percebe-se que não há nexo 
entre a quebra da norma e o resultado); b) motorista sem habilitação que é subitamente interrompido por um 
indivíduo atira-se na frente de seu carro (refere-se a um caso em que o fim de proteção da norma não abarca 
condutas imprudentes de pedrestes; c) em casos de emergência, em comunidades distantes, as condutas de 
médicos realizadas com méados todos rudimentares (trata-se de circunstancia excepcional); d) médico que 
realiza erroneamente uma intervenção cirúrgica com base nos exames clínicos mal elaborados por um certo 
laboratório (verifica-se o princípio da confiança). Cf. DÍAZ, op. cit., nota 209, p.114. 
295 Ilustrando o sobredito: doméstica realiza comportamento perigoso, as expectativas são inferidas das condutas 
gerais que são exigíveis a qualquer pessoa titular dessa função. Ibid., p.117. 
296 Como exemplo tem-se: médicos devem buscar exames técnicos das vítimas para proceder dado tratamento; 
um arquiteto deve ter conhecimentos para realizar certa construção, se não os tem, deve se informar, e se ver que 
não tem capacidade para tanto não deve realizá-lo. Ibid., p.118-119. 
297 À guisa de exemplicação: caso das técnicas tradicionais de medicina que se tornam inaptas para salvar vidas, 
e, por isso, permite-se o risco de novas condutas médicas, que, embora arriscadas, apresentam-se hábeis a salvar 
vidas. Assim, mesmo que alguma seqüela seja causada ao paciente, o médico, agindo dentro do risco permitido, 
pratica ato atípico, à margem do direito penal; competições desportivas etc. (Nessa direção, Ibid., loc.cit.). 



 
 

103

ou dolosa por parte de terceiros ─ sobre as quais todos se organizam confiando que, em 

contrapartida, os outros se comportem em harmonia com seus deveres, possibilitando, com 

isso, uma paz na convivência social298. 

Quanto à diminuição de um risco, afirma-se ser incabível falar em tipicidade de ações 

penalmente irrisórias, uma vez que se mostram mais favoráveis a situação do bem tutelado299, 

apresentando-se condizente com o fim de proteção do mesmo. Contudo, essa diminuição do 

risco pressupõe que: este não seja substituído por outro de igual ou maior intensidade, o autor 

da diminuição não seja o responsável pela criação do risco e nem seja garantidor, tendo a 

obrigação legal de evitar o resultado em relação à vítima potencial300.  

Além disso, aponta ROXIN ser imperioso ao julgador verificar se o agente criou um 

risco não permitido e mesmo assim o resultado esperado não ocorreu; se o produto lesivo era 

compreendido pelo fim de proteção da norma; se a conduta do autor aumentou o risco; e, por 

último, se tal conduta tivesse se desenrolado conforme o direito evitaria o resultado ou não 

(observando, pois, se o resultado ocorreria de qualquer maneira) 301. 

A proibição de regresso, por seu turno, implica na consideração de um comportamento 

anterior como inócuo e, por isso, não visto como co-autoria ou participação em conduta futura 

proibida. Em outros termos, quando há intervenção em um curso causal doloso, que tenha 

mediado uma condição imprudente de um terceiro para a produção de um resultado, não é 

punível este último302. 

Os cursos causais hipotéticos concernem àqueles que determinam o resultado mesmo 

se excluída a ação direta que causou o fato relevante juridicamente. Trata-se dos casos em que 
                                                 
298Aqueles que respeitam normas de trânsito esperam que os outros condutores também o façam. Já quem 
trabalha em equipe, como nos procedimentos médicos, também espera que os demais integrantes do grupo 
cumpram suas obrigações sem a necessária vigilância sobre eles. Quanto aos que agem culposamente estes não 
podem responder pelo comportamento doloso ou mesmo culposo de outrem, como no caso do delegado que 
descuidadamente deixa sua arma sobre a mesa e dada pessoa aproveita para matar outrem (DÍAZ, op.cit., nota 
209, p.120-121). 
299 Exemplo: (1) “A”, ao perceber que uma pedra cairá sobre “B”, sem poder evitar tal queda, empurra “B, que 
quebra o braço, para que o dano causado sobre este seja menor; e (2) “A” joga “b”, uma criança, pela janela de 
sua casa que está em chamas, “b” não morre, mas sofre lesões graves. As lesões causadas, nos dois exemplos 
anteriores, pela diminuição do risco não criam nem aumentam o mesmo, logo, não são imputados ao agente. 
300 GRECO, op.cit., nota 167, p.145. 
301ROXIN sugere o exemplo do industrial que entregou, aos seus subordinados, material não desinfetado para 
manejo, causando morte dos empregados. Porém, mais tarde se provou que mesmo com a correta desinfecção 
não se teria evitado os óbitos. Assim, a atitude do industrial mantém-se dentro do risco permitido quando da 
certeza de que mesmo com observância do dever do cuidado objetivo o resultado se produziria, não há de se 
proceder na imputação, posto que inútil qualquer conduta do autor para evitar o dano (Ver ROXIN, Claus. 
Derecho penal. Parte General.t.I. Trad. Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz e García Conllevo e Javier de 
Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 1977. p.375). 
302 Embora não se tenha sua aceitação unânime na doutrina, o referido critério vislumbra-se a partir dos seguintes 
exemplos: taxista que leva homicida até o local onde a vítima se encontra, não responde pelo homicídio; e 
padeiro não responde pelo homicídio “viabilizado” pelo pão a ele comprado que fora envenenado (Cf. 
CAMARGO, op.cit., nota 230, p.151). 
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mesmo o agente atuando de maneira distinta (incluindo sua conduta conforme o direito) se 

verificaria a produção do resultado. A conseqüência disso, salvo melhor juízo, é a da não 

imputação ao agente, em casos específicos, quando verificada a exclusão da responsabilidade 

causal pelo resultado juntamente com os demais elementos da imputação objetiva303.   

No que tange ao âmbito de proteção da norma, este é o último critério de limitação do 

risco permitido, ou seja, de criação do risco juridicamente relevante. Sendo assim, a extensão 

punitiva do tipo deve abranger o gênero de risco criado pelo agente ao bem jurídico, o 

resultado e as circunstâncias dele advindas para ocorrer sua imputação. O resultado, portanto, 

deve lesar o objeto que se encontra dentro da esfera de proteção da norma incriminadora. 

Além disso, sublinha-se que essa norma só abrange danos diretos, não respondendo o autor 

por conseqüências secundárias – danos indiretos ou resultados à margem da extensão de 

incriminação da figura típica304.  

Assim, o alcance do tipo trata-se da finalidade de proteção do mesmo, refere-se ao 

âmbito de realização do risco juridicamente relevante. Deve-se, a partir de tal critério, 

observar se o tipo alcança os resultados característicos indicados no resultado produzido. 

Impõe-se atentar se o tipo penal visava evitar o dano causado pelo autor, o que, em regra, 

aplica-se aos crimes culposos. Entretanto, ROXIN mostra três grupos, nos quais fracassa a 

imputação pela ausência de alcance do tipo nos delitos dolosos, a saber: imputação de um 

resultado a um âmbito de responsabilidade alheio; colaboração a uma autocolocação dolosa 

em perigo; e heterocolocação em perigo consentida305.  

Em se tratando da imputação de um evento no campo de responsabilidade alheia, este 

não será foco direto dessa discussão. Mas, explicando-o brevemente, pode-se asseverar que o 

alcance do tipo não abarca os resultados que deveriam ser evitados por um terceiro, isto é, 

cuja evitação recai na esfera de responsabilidade profissional de outrem. Em palavras simples, 

diz-se que quando alguém incumbe-se do dever de impedir o dano, quem inicialmente o 

possuía deixa de ser responsável caso este se produza306.  

                                                 
303Exemplo: pai que, ao assistir à execução do assassino de seu filho, se antecipa para vingar-se e pratica o ato 
antes do executor (CAMARGO, op.cit., nota 230, p.149;151). 
304Exemplo: sujeito levemente ferido no trânsito é internado em um hospital, onde uma enfermeira, 
desconhecendo condição especial sua, ministra-lhe remédio que causa sua morte. O motorista não responderá 
pela morte, só pelas lesões leves que causo (DÍAZ, op.cit., nota 209, p.173-174). 
305 Vide Ibid. p.80-81. 
306Exemplo: “A” dirige caminhão sem iluminação traseira e, por isso, é interceptado por policiais em uma 
barreira. Um dos policiais coloca luz vermelha na pista atrás do caminhão e ordena que o motorista dirija-se ao 
posto de gasolina, informando que uma viatura irá logo atrás o protegendo. Ao retirar a lanterna da pista, antes 
de partirem, um veículo atinge o caminhão provocando a morte do passageiro que estava no mesmo. Para 
ROXIN, o resultado não será imputado ao motorista do caminhão pelo fato de os policiais já terem assumido o 
controle da situação (CAMARGO, op.cit., nota 210, p. 22; também em DÍAZ, op.cit., nota 230, p.84). 
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Quanto à colaboração em autocolocação dolosa em perigo e na heterocolocação em 

perigo consentida, adianta-se, nesta quadra, o ponto de aproximação entre a teoria da 

imputação objetiva e os fins da proposta vitimodogmática, sobremodo, seu setor extremado: a 

atenção à participação da vítima de crimes para aferição da imputação, situando, de regra, 

essa conduta vítimal no âmbito da tipicidade. Tratar-se-ão, por isso, em tópico próprio, 

imediatamente abaixo assinalado, os aspectos de maior vulto em relação ao assunto suscitado, 

para somente após tais explanações apresentarem-se as considerações de Claus ROXIN sobre 

o mesmo para sua teoria e as apreciações críticas sobre todo o explanado. 

 

3.3.1.1 Influência da vítima de crime na teoria da imputação objetiva  
 
Como repetidamente se tem sublinhado, há determinados comportamentos das vítimas 

de crimes que comprometem a imputação da responsabilidade penal do resultado ao 

presumido autor. Todavia, chegou-se ao momento de se explicitar com mais detença quais são 

as condutas de vítimas de crimes redimensionam o juízo de imputação. Sendo assim, destaca-

se: a autocolocação em risco (em sentido lato, abrangendo as demais situações que envolvem 

a parcialidade vítimal na gênese do delito)307, que, na predominância dos casos concretos, 

usufrui do consentimento para sua realização. Logo, de se remarcar, uma vez mais, que esses 

fatores tocam tanto as análises vitimodogmáticas (corrente radical), como também as 

investigações empreendidas pela teoria da imputação objetiva, já que ambas redundam na 

valoração da responsabilidade penal pelo resultado lesivo, no âmbito da tipicidade. 

Em primeira ordem, o estudo da autocolocação supõe o reconhecimento da evolução 

do conceito de vítima de crimes, concernente à noção de vítima interacional/relacional, que, 

em determinados casos, cria o risco para si mesma, colocando-se numa situação que a levará 

ao resultado lesivo, ou permitindo que alguém crie tal risco para si (heterecolocação 

consentida). Necessário se faz que a vítima propicie sua autovitimização. Em segundo plano, 

como corolário do pressuposto citado, propugna-se pelo repúdio da concepção de sujeito 

passivo como sinônimo de vítima, posto que a potencialidade desta no relacionamento com o 

criminoso e o meio influem nomeadamente na gênese do crime, sendo incabível a associação 

permanente da mesma a um ser inerte, imóvel, imbuído de forçosa pureza.  

Esse reconhecimento da conduta dinâmica da vítima por si só se afigura insuficiente se 

não se apresenta os mecanismos jurídicos que sustentam juridicamente tal fato. Por isso, 

                                                 
307 Tratar-se-á do instituto da autocolocação em risco como aquele que abarca tanto os casos de colocação 
própria em perigo da vítima, assim como daqueles em que ela consente para que outrem o faça. 
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como requisito primordial à legítima compreensão do panorama debatido, impõe-se 

considerar que a autêntica participação da vítima dá-se de maneira livre, voluntária e arriscada 

para a consecução do resultado lesivo que, em tese, não foi desejado pelas partes, as quais, a 

princípio, concordam apenas na colocação em risco. 

A autocolocação da vítima em risco, engenho jurisprudencial alemão, indica um 

desdobramento da teoria da imputação objetiva, cuja origem remonta ao final da década de 

oitenta, surgindo, a princípio, para ser aplicada em três ocasiões restritas, quais sejam: 

compartilhamento de agulha por toxicômanos vindo um deles a falecer de SIDA; participação 

em suicídio; e transmissão de SIDA por via sexual quando o parceiro consente na conjunção, 

mesmo previamente advertido dos riscos pela pessoa infectada308. 

Frisa-se que, quanto à aceitação do instituto, ainda, perdura uma segregação de 

posicionamentos entre aqueles que não admitem a criação jurisprudencial germânica de forma 

autônoma e os que elaboram sua aplicação sistêmica na estrutura dogmática tradicional, não 

vitimodogmática, nem elemento da imputação objetiva, portanto. Porém, sua aceitação como 

meio resolutivo de casos concretos, posto à apreciação dos Tribunais na Alemanha, constitui 

jurisprudência pacífica309.  

Os que a rejeitam como figura autônoma argumentam que o instituto provoca 

confusão ao raciocínio jurídico na resolução de problemas técnicos que envolvem drogas310 ─ 

                                                 
308 GRECO, op.cit., nota 167, p.103. 
309 BONET (1999, apud Ibid., p. 104-105). Acerca dessa concepção autônoma do instituto pode-se dizer que 
seria seu reconhecimento como princípio vitimodogmático a ser considerado na sistemática do delito, como 
propõe a vertente vitimodogmática radical. 
310Exemplo: (1) consumo de droga adulterada com cafeína, resultando a morte de um dos viciados. A Corte 
alemã não puniu por homicídio culposo o companheiro do toxicômano, aduzindo que a vítima conhecia o perigo 
de que se produzisse um resultado de autolesões ou morte. Os opositores afirmam não caber a autocolocação por 
se tratar de simples atipicidade da participação culposa, sobretudo, porque o fato principal é também culposo; 
não se castiga, pois não se participou, p.ex., de um suicídio de maneira que estivesse tipicamente reconhecida no 
preceito a morte a pedido; inexiste posição de garante entre os toxicômanos; e a autocolocação em perigo não é 
conceito geral superior à autolesão, porque aquela alcança a possibilidade de concreção do resultado que deve 
levar em conta o exame da parte subjetiva da conduta vítimal, o que o Tribunal não fez. Logo, o comportamento 
do drogado sobrevivente não se encaixa em nenhum tipo objetivo, faltando-lhe qualquer tipo de dolo, culpa que 
o fundamente juridicamente. O Tribunal não sustenta bem o argumento da autocolocação sobre o conhecimento 
de ambos os drogados sobre o risco, o que não significa que tenha existido conduta auto-responsável, mas sim 
que, em sentido clássico, tinham ambos o mesmo domínio do fato. Por isso, nega-se a autoria mediata e a autoria 
culposa; (2) Outro caso: quatro viciados em heroína consumiam droga em conjunto, morrendo um deles por 
injeção de mais droga, pouco antes do julgamento. O Tribunal decidiu não imputar tráfico de drogas com morte 
ao caso, só tráfico com base no desconhecimento desses fatores causais determinantes (nova injeção) pelos 
companheiros. Só a vítima tinha domínio do risco ao qual se sujeitou. Refratários alegam que não cabe 
autocolocação. Deve-se resolver os problemas da lei alemã, que em matéria de drogas confunde bens jurídicos 
de caráter individual e coletivo. O problema seria teleológico e conduziria a uma reflexão sobre o fim das 
normas que castigam o consumo e o tráfico de drogas como meio de proteção à saúde pública. Os autores 
criticam a adoção do instituto nos casos concretos envolvendo drogas que podem gerar confusão em relação aos 
bens jurídicos protegidos já que se trata de formas qualificadas em que ocorre morte de alguém, restando a 
confusão se a tutela é a saúde pública ou a vida (BONET APUD GRECO, op.cit., nota 167, p. 106-109). 
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de se concluir que o admitem em ocasiões distintas311 ─ passíveis de solução pela aplicação 

mais flexível de institutos jurídico-penais clássicos. Propõem, pois, o uso de institutos 

tradicionais já existentes como a autoria mediata, a não-punibilidade da participação culposa 

ou a existência de uma posição de garante. 

Impende sublinhar que a teoria da imputação objetiva roxiniana serve-se da 

autocolocação em risco e da heterocolocação por meio da figura do consentimento. O 

consenso entre o autor e a vítima na criação do risco, em maioria, torna-se causa excludente 

de responsabilidade penal, via tipicidade. Entende-se que o comportamento da vítima, 

consentindo (interagindo com o agente e o meio), representa uma posição diante do crime que 

enseja a perda da relevância jurídico-penal do fato.  

Nessa linha, ROXIN leciona que é inimputável a participação em autocolocação em 

perigo, quando a vítima potencial tem completa visão do risco. Assegura não abranger o 

alcance do tipo tal hipótese, já que o efeito protetivo da norma limita-se à 

autoresponsabilidade da vítima, o que coincide com o escopo da vitimodogmática: 

necessidade de se considerar a atuação da vítima na análise do crime, por conseguinte, quando 

da aferição da atribuição penal312. 

Resulta clarificado do raciocínio supra que o consentimento adquire caráter de 

abandono do interesse de proteção do bem jurídico por parte de seu titular, o que para a 

vitimodogmática (vertente radical), resulta na dispensabilidade da tutela penal. Tal 

compreensão provoca divergência doutrinária quanto ao tema da disponibilidade de bens 

versus à necessidade e merecimento da tutela penal. Todavia, curial é considerar a permissão 

de disponibilidade do bem em questão, sem perder de vista a vedação do ordenamento à 

liberdade irrestrita de renúncia de interesses que toca à utilidade social313.  

                                                 
311(Cf. GRECO, op.cit., nota 167, p.109-111). Como o caso de três homens, um amigo, um pai, um filho de 19 
anos, que decidem descer um rio com um barco inflável durante uma tempestade. O resultado é o 
desaparecimento do filho e lesões no amigo. Indaga-se se o pai responderia por homicídio culposo em relação ao 
filho e lesões culposas em relação ao amigo. Aplica-se a autocolocação em perigo posto que o filho, aos 19 anos, 
apto, estaria para se colocar em risco, bem como o amigo do pai. Este fica, pois, isento de qualquer 
responsabilidade na esfera penal, já que as vítimas se expuseram livre e conscientemente ao perigo que era 
evidente. Para os opositores o pai assumiu uma posição de garante, alegando que se a vítima não pode decidir 
correr um risco para um bem jurídico próprio, e o terceiro o faz, esse sujeito estaria obrigado a proteger o bem 
jurídico alheio pela sua posição. Todavia, todos os elementos necessários para a autocolocação fazem-se 
presentes: vítimas são imputáveis, têm capacidade de dispor livremente de seus bens jurídicos e para se 
colocarem em situações de risco; os bens são individuais, vida e integridade física, permite que cada um os 
exponha a perigo; houve consenso entre todos na criação do risco, devendo haver exclusão da imputação do fato. 
Não há que se falar em posição de garante, visto que esta existe quando o agente cria o risco para a vítima com 
seu comportamento anterior, cabendo a exclusão pela autocolocação. 
312 A esse respeito, CAMARGO, op.cit., nota 230, p. 21-23. 
313 Portanto, a renúncia refere-se bens jurídicos individuais disponíveis, pois não se pode consentir em interesses 
difusos. 
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Sendo assim, o referido consentimento para ser válido pressupõe forma inequívoca da 

manifestação volitiva do titular do bem jurídico, fazendo-se presente ainda: a ausência de 

vício de vontade – erro, fraude, coação -, que haja capacidade natural de compreensão e 

discernimento do consenciente314 e o conhecimento do consenso por parte do autor, bem 

como que exista a permissão da disponibilidade do bem jurídico, conforme os costumes e a 

ordem pública. Não obstante, é aceito tácita ou expressamente, desde que constitua 

inconfundível autorização do agente a praticar fato criminoso315.  

De se perceber que, não obstante a majoritária inclinação dos teóricos da imputação 

em considerarem o consentimento no campo tipicidade do fato (reforçando a vertente 

vitimodogmática minoritária), há um apartamento por parte dos juristas quanto aos efeitos que 

a aquiescência gera. Alguns estudiosos consideram-no também no âmbito da antijuridicidade 

(compatível com decisão vitimodogmática majoritária, que o vê como causa supra-legal de 

exclusão da ilicitude)316. Assim, quanto aos seus efeitos pode dizer que: exclui a tipicidade, 

quando a conduta descrita no tipo exige o dissenso, explícito ou implicitamente, para a 

configuração do crime, sendo elementar do tipo317; é totalmente irrelevante318; ou  funciona 

como causa de justificação319.   

O Código Penal brasileiro não inclui esse consentimento no rol de excludentes de 

ilicitude, devendo ser entendido como causa supra-legal de justificação (justificante), quando 

se encontra fora da descrição típica, de fatos lesivos a bens plenamente disponíveis por parte 

de seus respectivos titulares (reforçando as concepções dos vitimodogmáticos moderados). 

Nesse sentido, essa exclusão decorre da ausência de lesividade ao bem jurídico, compreendida 

como juízo de desvalor da conduta frente às exigências de proteção do bem. A ilicitude está, 

pois, na relação de antagonismo de uma certa conduta com a ordem jurídica vigente e suas 

conseqüências danosas ao meio social. Destarte, inexistindo lesão real ou potencial ao bem 

                                                 
314Consiste no ser humano (inclusive o representante legal, das pessoas jurídicas) com dezoito anos ou mais e 
esteja em pleno uso de suas aptidões mentais, ou seja, a vítima deve ter consciência dos desdobramentos de sua 
decisão, para validar o consentimento (GRECO, op.cit., nota 167, p. 99). 
315Sobre consentimento ver Ibid., p. 86-102; CAMARGO, op.cit., nota 230, p.22; assim também, em sua 
dissertação de doutoramento, COSTA ANDRADE, Manuel da. Consentimento e acordo em direito penal. 
Coimbra: Coimbra, 2004.  
316ASSIS TOLEDO, Francisco de. Ilicitude penal e causas de sua exclusão. Rio de Janeiro: Forense, 
1984.p.129. 
317Exemplos: invasão de domicílio (art. 150), estupro (art. 214), sedução (art. 217) e rapto consensual (art. 220), 
todos do CPB. 
318Como nos homicídios, pois o bem tutelado é a vida, bem jurídico indisponível, pois a sua destruição afeta 
interesses públicos fundamentais, o que, na sistemática brasileira, o direito à vida, é elevado à cláusula pétrea, ex 
vi, do art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988. 
319 Exemplos: cárcere privado (art. 148), dano (art. 163), calúnia (art. 138), difamação (art. 139) e injúria (art. 
140) do CPB. 
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tutelado, o comportamento é lícito, pois o ponto caracterizador da ilicitude refere-se à 

lesividade. 

Também, exige-se para a validade do consentimento a necessidade de que os bens 

jurídicos (valores ético-sociais que o direito seleciona como o objetivo de assegurar a paz 

social, e coloca sob a sua proteção para que não sejam expostos a perigo de ataque ou a lesões 

efetivas) sejam disponíveis320, como fator irrenunciável.  

Sendo assim, numa raia dispõem-se os adeptos à postura radical e os teóricos da 

imputação (como ROXIN, JAKOBS) de que o partenalismo penal só se justifica quando 

inválidos os casos de contribuição da vítima (autocolocações em risco, situações de 

consentimento etc.) para a ocorrência do crime. Isso em razão de a renúncia da vítima 

relacional redundar na ilegitimidade do direito penal de interferir na esfera particular da 

mesma.  

Nessa rota, trazem-se à colação as palavras de Claus Roxin, a saber:  
[...] um tal paternalismo só se justifica em casos de déficits de autonomia na pessoa 
do afetado (ou seja, em caso de perturbação anímica ou espiritual, coação, erro e 
similares) ou para fins de proteção aos jovens (a qual também decorre de uma 
responsabilidade limitada). [...] Assim, a contribuição para o suicídio de outrem só 
deverá permanecer impune, se quem contribui tem certeza de que o suicida é 
plenamente responsável por suas ações. [...] Se um adulto plenamente responsável 
adquire pequena quantidade de haxixe exclusivamente para consumo pessoal, não 
lesiona ele ninguém que não a si próprio. Neste caso, pode-se questionar com razão 
que haja direito de punir. [...] segundo conhecimentos mais recentes, o consumo de 
drogas leves não é, de modo algum, mais lesivo do que o do álcool ou do tabaco [...] 
inexiste fundamento suficiente para a punição, máxime porque a punibilidade do 
consumidor o arrasta para o ambiente criminoso e frequentemente acaba por 
incentivar a que ele cometa crimes para obter a droga321.  

 

Embora a postura roxiniana não tenha cariz vitimodogmático, como já se demonstrou 

alhures, coincide com as perspectivas radicais que alegam que a utilização do direito penal 

                                                 
320Por essa noção, é de se notar que o objetivo de proibição de certas condutas, com a elevação ao status de bem 
jurídico, o interesse ético-social sob tutela estatal, não é de fácil assimilação, mas há dois critérios centrais para 
harmonizar essas dificuldades: a teoria da equivalência (balanceamento de interesses) e o da utilidade social do 
bem. A teoria da equivalência, de origem alemã, preconiza que disponível é o bem particular desprovido de 
relevância para o bem comum estatal. Para se atingir tal ilação, aplica-se o balanceamento ou a busca de 
equilíbrio aos casos em que mais de um bem jurídico é tutelado pela norma incriminadora. Ressalta-se que 
nestes, o tipo não traduz dois interesses, um disponível e outro indisponível, porém um que prepondera na 
situação concreta. No tocante à disponibilidade do bem, esta se mostra quando não há sua imediata utilidade 
social e o Estado reconhece ao particular a exclusividade do seu uso e gozo. Do contrário, quando a lesão a um 
bem causar grande distúrbio no âmbito social e o interesse protegido é o de toda a coletividade, configura-se a 
indisponibilidade do mesmo. Portanto, os bens coletivos não são passíveis de disponibilidade, esta somente se 
verifica em se tratando de bens individuais.Ver PIERANGELI, José Henrique. O consentimento do ofendido 
(na teoria do delito). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p.106-117; ver também ROXIN, Claus. Que 
Comportamentos pode o Estado proibir sob ameaça de pena? Sobre a legitimação das proibições penais. 
Org. Cezar Roberto Bittencourt. Disponível em: http://www.ielf.com.br/webs/ielfnova/cursos/ 
pdf/lfg_que_comportamentos_roxin.pdf.  Acesso em: 24 abr. 2006. 
321 Op.cit., s.n., nota 323. 
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resta limitada às situações que não podem ser resolvidas por outros meios, o que não ocorre 

nas situações em que a vítima influi na ocorrência do delito, posto que esta os possuía e, no 

entanto, os dispensou, seja através da própria colocação em risco de seus bens ou pela não 

apresentação de dissenso em condutas de perigo consentido. Nesse panorama de autonomia 

individual da vítima, o direito penal perderia sua utilidade social, servindo como reforço ao 

princípio constitucional da liberdade decorrente da concepção estatal democrática, uma vez 

que se reconhece um dado espaço de autodeterminação da vítima potencial e de seus deveres 

de autotutela, cuja penetração público-penal é vedada.  

A partir disso, na visão extrema vitimodogmática, o minimalismo penal reflete a 

abstenção do direito penal de intervir em determinadas situações em função da maneira como 

ocorreu o risco ou a lesão ao bem jurídico ─ com a participação do titular do próprio bem 

jurídico ─ dando-lhe o caráter fragmentário e subsidiário, já que sua utilização encerra 

inexoravelmente uma alternativa extraordinária à resolução dos conflitos sociais. Desse modo, 

preserva-se o exercício máximo da liberdade individual, incluindo a disponibilidade de certos 

bens jurídicos, que não comprometam a liberdade alheia. Revela-se, com isso, uma tendência 

de limitar a atuação penal como meio que em regra tende a tolher a liberdade individual. 

No mesmo compasso, Alessandra Orcesi GRECO entende que nos casos de 

consentimento e autocolocação da vítima em risco válidos, que refletem a livre, consciente e 

voluntária disposição de bens individuais, deve-se reconhecer o princípio da 

autoresponsabilidade e se abandonar a visão paternalista do direito penal em relação a essa 

vítima relacional. Isso que conduz à subsidiariedade do direito penal como recurso pelo qual o 

Estado só deve atuar quando aquela não dispunha de meios autoprotetores para seu próprio 

bem jurídico. Enfim, a autora aduz que as considerações vitimodogmáticas representam a 

primeira linha na escala da aceitação da disponibilidade dos próprios bens jurídicos 

individuais como expressão da vontade do indivíduo e no exercício de sua liberdade de 

decisão322. 

A linha extremista vai além considerando que o princípio de intervenção mínima, 

como garantia de forte conteúdo de político-criminal, tem uma identidade claramente definida 

no sentido de retração do modelo de controle penal. Crêem que, na máxima de ultima ratio, 

não há qualquer porcentagem de conteúdo que legitime uma intervenção. A idéia é 

intervenção mínima e não intervenção mínima “a menos que”, ou seja, não há relativização323.  

                                                 
322 GRECO, op.cit., nota 167, p.101; ver também BONÉ, Joan. La Concurrencia de Causas. Disponível em: 
http:// advocatslleida.org/revista/canyeret1/art114.htm. Acesso em: 22 mar. 2006 
323 GANLY, op.cit., nota 176, s.n.. 
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Em lugar diverso, firmam-se os vitimodogmáticos moderados que não enxergam a 

permissibilidade de afastamento desse espírito paternal mediante a suposta omissão da vítima 

com disposição de seus bens e de seus mais hipotéticos ainda deveres de autotutela. Assim, 

reconhecem a participação da vítima como eventual causa supra-legal excludente de ilicitude, 

a ser inserida no sistema pontualmente, mas não como excludente de tipicidade e da proteção 

penal como um todo. Nesse acorde, a conduta pode servir para diminuir a pena do agente e 

não para excluir. Assim, mesmo o direito penal sendo a ultima ratio da política social, isso só 

implica que não se deve castigar naqueles casos dentre os quais o Estado tem meios menos 

graves à sua disposição para a superação de conflitos sociais, e não que deva renunciar sua 

intervenção quando o próprio cidadão pode se proteger324. 

Juan BUSTOS RAMÍREZ, analisando as intenções de constituir se uma categoria 

dogmática ao redor do comportamento vítimal, entende que a vítima deve evitar ser a causa 

ou antecedente do fato que a afeta. RAMÍREZ reconhece também que se o direito penal como 

ultima ratio poderia calcular que devem ficar fora de seu alcance todas as condutas em que o 

tipo penal aparece aplicável só em razão de uma co-participação da vítima, “não há dúvida 

que [isso] seria forma de limitar a intervenção punitiva do Estado”, porém, considera 

inaceitável sua aplicação irrestrita, posto que o dever de proteção é do Estado, ou seja, trata-se 

de reconhecer os direitos dos cidadãos. Completa aduzindo que “o posicionamento 

victimodogmático [puro] alteraria a relação entre direitos e deveres na interação Estado e 

cidadão”. E finaliza com um pensamento de Roxin no sentido de que “a extensão do princípio 

de subsidiariedade para as possibilidades da autoproteção do cidadão ignoraria que aos 

cidadãos [...] incumbiu-se o poder penal, para desobrigar-se dessas tarefas”325.  

Diante do exposto, perfilha-se o posicionamento moderado, visto que à medida que vê 

na participação da vítima de crimes uma forma de controle penal, quando admite a 

possibilidade de exclusão da pena ou sua amenização, não se desamparam os cidadãos em 

virtude de uma suposta obrigação de contínua defesa pessoal de seus bens. Do contrário, 

preserva-se a proteção penal mesmo diante de casos em que os cidadãos desprendem-se de 

todas as suas energias, quanto à proteção dos seus interesses; porém, nesses casos específicos, 

visualiza a conduta vítimal dentro do âmbito de aferição da pena, sopesando, com isso, a 

responsabilidade do presumido autor.  

Postula-se um direito penal racional, contornado pelos princípios do Estado social e 

democrático de direito, pressupondo a não-intervenção excessiva do direito penal, quando 

                                                 
324 Ibid. 
325 Op.cit., s.n., nota 75. 
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causas de justificação legitimem o abrandamento da pena ao presumido autor, em virtude de o 

resultado lesivo não ter sido fruto apenas deste, mas da comunicação entre este a vítima 

relacional, sem que isso ultrapasse os entornos da pena. 

Concisamente, é de se firmar posição contrária à retida penal em absoluto do âmbito 

de proteção à vítima relacional, apesar de se corroborar a imprescindível consideração à falta 

de danosidade social que algumas autolesões, colocações em riscos consentidas propiciadas 

pela vítima, ensejam ao contexto social. Entretanto, defende-se a continuidade do 

reconhecimento da conduta como típica, permitindo, por outra ponta, que esta se livre do 

condão da ilicitude. Em termos outros, interpreta-se a disponibilidade do bem e mesmo dos 

supostos deveres de autotutela, no campo tão somente da antijuridicidade, entendendo-a como 

causa supra-legal de justificação da conduta de autocolocação, provocação ou quando 

presente o consentimento, reduzindo a pena do autor, posto que o resultado deu-se com a 

contribuição do próprio titular do bem. Por fim, nos crimes em que a conduta vítima, como é 

o caso do consentimento, configurar elementar do tipo, admite-se, estritamente nesses casos, a 

atipicidade do ato. 

 

3.3.1.2 Vitimodogmática e a autocolocação da vítima de crime em risco 
 

Não obstante a inserção da autocolocação esgrimida como elemento da imputação 

objetiva por ROXIN, insta assinalar o enfoque vitimodogmático atribuído por alguns autores, 

em especial por SCHÜNEMANN, ao instituto ora perscrutado. 

 Os que defendem a autocolocação sob o prisma vitimodogmático alegam que por 

meio do movimento vitimológico as disciplinas jurídico-penais chegaram a reflexões 

incontestáveis326 acerca do papel interativo da vítima e sobre seus reflexos na dogmática 

penal. Isso demonstra que a vitimodogmática promove avanço ímpar ao direito penal por 

almejar espaço dogmático para a vítima, sugerindo na pauta doutrinária e jurisprudencial de 

discussão, uma admissão, não global e acrítica de todos os seus princípios vitimológicos, mas 

construtiva e bastante trabalhada: interpretando-os na sistemática do delito de modo a 

melhorar as concepções da dogmática jurídico-penal, sobretudo, de valoração dos atos 

praticados pela dupla relacional (vítima e autor), propiciando adequada distribuição da justiça, 

                                                 
326 Passa-se a refletir, em cima da consideração da vítima relacional e da precipitação vítimal, acerca da 
disponibilidade dos bens jurídicos, da abrangência da figura do consentimento em situações não só de risco mas 
da aquiescência com o próprio resultado lesivo e da própria função protetora do direito penal (de suas normas) 
em si. 
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menos sobrecarga ao autor, via exclusão da tipicidade ou da ilicitude, nos casos de 

autocolocação. 

SCHÜNEMANN, por sua vez, expõe como proposta, de linha radical, a inserção dos 

princípios vitimológicos de re-interpretação da possível participação da vítima no crime (tais 

como a vítima relacional e a precipitação vítimal), preservando a legalidade e incitando o 

exame da necessidade de tutela penal e do nível de proteção do bem jurídico que recai no 

titular do bem. Supõe, para tanto, uma especial interpretação do princípio da subsidiariedade, 

como parte da ultima ratio, e em favor da descriminalização moderada, pela qual se cede 

parte da faculdade protetora do direito penal ao indivíduo. Cria-se, em ocasiões restritas, 

deveres de autotutela, excluindo, possivelmente, atribuições excessivas dos atos delitivos ao 

autor ou eximindo-lhe de pena. Nessa vereda, afigura-se como bastante operativo o 

estabelecimento de um conceito de vítima potencial para se estabelecer marcos comparativos 

entre o nível de proteção dessa vítima e o da vítima que integra a realidade ocorrida327.  

Lembra o mesmo autor que o sentido vitimodogmático não busca uma culpabilização 

da vítima, já que considerar seu comportamento como critério de medição de pena é 

absolutamente diverso de tomar os resultados da precipitação vítimal como fator co-

responsabilidade da vítima criando critérios supra-legais de atipicidade. Requer uma 

interpretação diversa do princípio da subsidiariedade, ou seja, que desconsidere “confiança 

insensata” da vítima e entenda que o caráter da ultima ratio implica na não intervenção penal 

do Estado quando há meios menos gravosos de proteção ao bem, dentre esses, conta-se com 

deveres de autotutela. Portanto, trata-se de dar ao princípio da subsidiariedade o viés do 

princípio autoproteção vítimal, de criação vitimodogmática, justificando-se a atipicidade da 

conduta328.  

Assim, trata-se de examinar o nível de proteção do bem jurídico e a responsabilidade 

com relação à proteção do bem jurídico que depende diretamente da vítima. Procura-se 

estabelecer padrões de medidas protetoras ao titular do bem jurídico, cuja dispensa redunda na 

não-intervenção do direito penal. Logo, coloca-se o princípio da subsidiariedade em clara 

dependência das possibilidades individuais de proteção329.  

Sabe-se que a intelecção sobrescrita é de difícil concreção, uma vez que a tarefa 

legislativa de estar a todo tempo construindo mantos protetores ao redor do bem jurídico 

                                                 
327 APUD GRECO, op.cit., nota 167, p. 113. 
328 Ibid., loc.cit.. 
329 Percebe-se que essa margem de possibilidades individuais de proteção seria delimitada pela fixação de 
critérios normativos mínimos, o que pressupõe, por seu turno, o reconhecimento do próprio princípio da 
autoresponsabilidade do indivíduo pela dogmática jurídico-penal. 
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pressupõe acompanhamento contínuo da evolução dos próprios graus de ataques e perigo aos 

bens, os quais crescem e se reproduzem numa velocidade bem maior que a possibilidade de 

determinação do tipo e da quantidade de perigo diante da qual o titular do bem deve revidar 

por parte do legislador para cobrir essas vias de proteção.  

Ainda, deve-se atentar que na determinação do perigo, constitui-se como um de seus 

principais fatores e óbice a freqüente convivência social, já que nesta verifica-se que as 

impossibilidades de autotutela em exponenciais e não lineares, isto é, evidencia um campo de 

afetação ao bem jurídico impreciso. Desse modo, complexo se torna estabelecer a natureza da 

co-relação entre a intensidade do perigo e a possibilidade de autoproteção, pela via da 

determinação geral e abstrata de intensidade de perigo a qual um bem estaria submetido330.  

Por outro lado, os adeptos da perspectiva radical vitimodogmática afirmam que se 

deve aplicar a determinação concreta e fática, de lege lata, do instituto na tipicidade, ou seja, 

entendê-lo como mais um elemento a ser considerado no âmbito normativo de tutela do bem, 

paralelamente, portanto, à qualidade deste e qualidade do ataque desferido ao mesmo, pois o 

ápice da questão situa-se, em verdade, na interpretação do princípio da autoresponsabilidade 

pelo método teleológico na determinação do âmbito de proteção do tipo, evidenciando o que 

nele não vem explícito. 

D’outra sorte, crê-se que a participação da vítima deve ser considera sob uma 

perspectiva vitimodogmática moderada. Isso implica na aceitação da conduta vítimal dentro 

da análise etiológica do crime, como possível geradora da atenuação da pena ou até da 

tipicidade nas específicas situações estudadas, porém dispensando-a como norte interpretativo 

constante para toda a teoria do delito. Justifica-se tal ponderação pela crença de que a função 

protetora do direito penal (incluindo seus princípios de política-criminal) não sucumbe às 

expectativas autoprotetoras do titular do bem jurídico.  

A partir disso, acredita-se que se deve procurar refletir sobre o consentimento, 

indagando-se quanto à sua extensão conceitual (se válido seria entendê-lo amplamente na 

autocolocação, no sentido de que este abarque inclusive a própria concordância ao resultado 

lesivo) e quanto ao reconhecimento da capacidade do indivíduo de disposição sobre sua 

própria vida e sobre a margem de manobra a respeito de seus próprios bens jurídicos. 

Acredita-se, pois, que somente adotando-se tal postura crítica ─ de estudo ao comportamento 

da vítima em conjunto com o do autor ─, obter-se-á uma visão completa dos fatos e se 

atingirão os fins de distribuição da justiça. 

                                                 
330 Op.cit., p. 113-113, nota 12. 
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3.3.2 Conclusões preliminares  
 

De se ver que a tentativa de inserção da conduta da vítima não é mérito exclusivo da 

tendência vitimodogmática. Claus ROXIN foi um dos penalistas pioneiros no 

desenvolvimento de uma opção dogmática ao comportamento da vítima, tendo boa aceitação 

ao redor do mundo pela doutrina e jurisprudência. Para ele, o comportamento da vítima 

adquire importância para o juízo de imputação na medida em que se localiza como um 

terceiro escalão da imputação objetiva do resultado, ou seja, após constatada a criação do 

risco proibido que se realiza no resultado e esteja inserido no âmbito de proteção da norma, de 

cuidado violada, analisa-se o chamado alcance do tipo331. Nessa esfera, diferencia-se 

autocolocação, heterocolocacao e situações em que se deve atribuir o resultado a um âmbito 

de terceiro. Não sendo este último objeto desta análise. 

Para explicar os casos de autocolocação em perigo dolosa, ROXIN parte do 

ordenamento jurídico alemão, notadamente, da inexistência de punibilidade nos casos de 

participação ao suicídio, o que implica dizer que não é punível aquele agente que 

efetivamente participa na conduta da vítima de se autolesionar ou mesmo matar-se. 

Impossível se faz sua punição, pois o alcance do tipo não chega a tais casos. 

A participação em uma autocolocação em perigo é uma situação em que a vítima é 

personagem central; já a heterocolocação em perigo consentida ocorre quando o autor 

continua a ser personagem central, atuando a vítima em mera concordância com a atividade 

por ele realizada. Tal situação abrange casos em que não é a própria pessoa quem se coloca 

dolosamente em perigo, mas se deixa colocar em perigo por outrem tendo consciência do 

risco332. 

Sob o prisma político-criminal, na visão roxiniana a impunidade geral nos casos de 

heterocoloção em perigo consentida não se mostra muito aconselhável. Isto porque a situação 

não é dominada pela vítima, esta, muitas vezes, indefesa em relação ao agente. Diante disso, 

defende-se em cada caso realize-se uma valoração normativa absolutamente distinta no 

sentido de atribuir a efetiva responsabilidade do agente.  

Em que pese a proposta de distinção com base na teoria da autoria ou participação seja 

a tese dominante em termos de tratamento a ser atribuído à conduta da vítima333, ela não fica 

isenta de críticas. A principal expõe que a mera diferenciação entre os dois grupos de casos 

não pode ser considerada como ponto de partida para uma construção dogmática, 
                                                 
331 ROXIN, op.cit., nota 181, 2002 p.352 e SS. 
332 ROXIN, op.cit., nota 181, 2002, p.367. 
333 Nesse sentido, SILVA JUNIOR, Délio Lins. Imputação Objetiva e Conduta da Vítima. p.156. 
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configurando seu ponto de chegada, a conclusão advinda de uma necessária fundamentação. 

A premissa que parte ROXIN, falta de previsão para punição de uma participação em 

suicídio, não prospera nos ordenamentos que possuem tal proibição, como o brasileiro, 

espanhol e português334. 

Entretanto, impende fixar em mente que o passo decisivo em toda essa evolução da 

teoria em descortino consiste na ênfase ao controle efetivo da situação do risco (do processo 

causal) para a imputação. Isso representa que o essencial, doravante, para atribuição do tipo 

objetivo consiste na atribuição do resultado de lesão do bem jurídico ao autor, como obra 

dele335. 

De se atentar, ainda, que há toda uma renovação da sistemática do delito, 

sobressaindo-se o caráter dinâmico de seus componentes. Nessa raia, revisou-se a idéia de 

tipo, cujo conteúdo passa a integrar a descrição do sujeito ativo, de uma ação típica e do 

resultado punível, havendo, ainda, uma subdivisão entre elementos descritivos (os que 

revelam processos naturais e anímicos cognoscíveis) e os normativos (que consideram o 

âmbito de proteção da norma). Frisa-se que é nesse juízo de tipicidade que ROXIN implanta 

sua idéia de exclusão da imputação do resultado ao agente, inversamente aos doutrinadores 

refratários que empregam causas de justificação para negar a antijuridicidade da conduta e 

aferir a responsabilidade penal. 

Chegou-se, por intermédio de uma nova metodologia de análise e de delimitação do 

alcance do tipo objetivo, ao entendimento do tipo objetivo tanto a partir do materialismo da 

relação causal, como pela adicional agregação da causalidade normativa336, através da fixação 

de critérios norteadores, dentre os quais se evidenciou o comportamento da vítima ─ à 

margem do alcance do tipo, uma vez que a norma penal não objetiva a vedação ou mesmo 

punição de terceiros por autocolocações em situações de perigo – de modo voluntário e 

conscientemente direcionado na criação do risco ou lesão ao seu bem jurídico ou no sentido 

de consentir para que outrem o faça.  

                                                 
334 Ver, ROXIN, op.cit., nota 284, p. 387-389; já GRECO não vê razão em diferenciar a criação do risco para si e 
o consentimento para que outrem crie o risco, já que aduz que em ambos se espera a exclusão da imputação, pois 
a vítima agiu espontânea e livremente na criação do risco para si própria (Cf. Ibid., p. 119).  
335 SANTOS, Juarez Quirino dos. A moderna teoria do fato punível. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2000, p. 57. 
336 Nesse sentido, leciona Maurach (s.n. apud STIVANELLO, Gilbert Uzêda. Teoria da Imputação Objetiva. 
Disponível em: http://www.cjf.gov.br/revista/numero22/artigo10.pdf. Acesso em: 7 fev. 2006) que para a teoria 
da imputação objetiva do resultado “a causalidade somente é a condição mínima; a ela deve agregar-se a 
relevância jurídica da relação causal entre o sujeito atuante e o resultado. Portanto, a investigação da causalidade 
tem lugar em duas etapas, estruturadas uma sobre a outra, enquanto em primeiro lugar deve ser examinada a 
causalidade (empírica) do resultado e, se afirmada que ela seja, a imputação (normativa) do resultado”. 
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Isso tudo representou que, para ROXIN, só haverá imputação ao agente do resultado 

como obra sua quando aquele cria o risco não permitido objeto da ação, quando o risco se 

realiza no resultado concreto ou se esse resultado encontra-se no alcance do tipo. De modo 

adverso, o resultado não poderá ser imputado ao agente se: provém de um risco permitido ou 

de uma ação do agente no sentido de diminuir o risco não permitido; o risco não-permitido 

não se realiza no resultado concreto; e o resultado está fora da esfera de proteção normativa, 

como as que considera as situações de interferência vítimal.  

Extrai-se, em suma, como finalidade da imputação objetiva a análise do sentido social 

de um comportamento, precisando se este se encontra, ou não, socialmente proibido e se tal 

proibição se mostra relevante para o direito penal. Portanto, para que ocorra a imputação 

objetiva será necessária, além da causalidade natural, a verificação da criação de um risco 

jurídico penalmente relevante, imputável no resultado e alcançado pelo fim de proteção do 

tipo penal. 

 

3.4 TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA POR GÜNTHER JAKOBS 
 

À frente das minudências subseqüentes, insta incansavelmente relembrar que a 

menção aos aspectos da teoria da imputação objetiva configura ponto indispensável nesta 

pesquisa acadêmica, à proporção que trabalha, dentre seus demais elementos, com o objeto de 

estudo da vitimodogmática: a intervenção da vítima de crimes na origem destes.  

Nesse vetor, trazer à baila o pensamento de Günther JAKOBS denota reforço 

sobremodo à demonstração da relevância de se atentar para o papel da vítima na análise do 

crime. Porém, importa adiantar que tal autor não constitui marco teórico direto do trabalho, 

tendo em vista sua posição funcionalista distinta do suporte desta pesquisa. De todo modo, a 

avaliação de JAKOBS representa uma leitura de cariz moderno de direito penal acerca das 

presumidas condutas sociais de transgressão das normas incriminadoras, uma vez que se 

interessa pela figura da vítima interacional, como possível fato gerador de atipicidades, 

portanto, elemento também negativo à imputação. Por isso, considera-se relevante conhecer 

mesmo que de maneira panorâmica a proposta dogmática do autor em relação à conduta da 

vítima. 

De se afirmar que Jakobs, para alcançar a noção de imputação dos comportamentos 

sociais infratores do ordenamento jurídico, reparte esse sistema conforme os papéis sociais 

dos indivíduos, supondo que cada um é responsável por seus atos e é exatamente na violação 

dessa posição social, ou seja, no desvio no desempenho de um comportamento social, que 
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localiza a causa da atuação do direito penal. É, pois, na constatação da quebra das 

expectativas da função social que o sistema penal encontra seu fundamento de interferência. 

Logo, não é a atenção ao bem jurídico em si que se torna primordial, mas ao abuso dos 

modelos de conduta que a norma jurídica estabeleceu337. 

Desta feita, nota-se que JAKOBS defende a imputação objetiva como teoria do tipo 

objetivo alicerçada na concepção de injusto como perturbação social incompatível com a 

norma jurídica. Essa agitação desenrola-se em dois níveis de imputação: o primeiro 

subdivide-se em quatro etapas e serve para qualificar o comportamento como típico, 

integrando a imputação do comportamento; posteriormente, verifica-se se o evento foi 

produzido pelo comportamento imputável, resultando na imputação objetiva do resultado ─ 

adstrita aos delitos de resultado. Nesta última fase há, na realidade, a identificação da 

ocorrência de uma atuação arriscada desvalorada pelo ordenamento jurídico, analisando-se, 

com isso, se essa conduta realmente originou o evento danoso338. 

O primeiro momento correspondente à verificação da qualidade da conduta social (se 

se trata de um risco permitido ou não permitido) e vincula-se a uma dada sociedade 

considerada concretamente, ou seja, àquela que deve estabelecer quais os riscos que devem 

ser por ela suportados (inerentes à organização social) e quais os puníveis (risco desaprovado 

juridicamente). Isso porque existem condutas que mesmo passíveis de lesionar os bens 

jurídicos, são socialmente toleradas, tendo em vista o dinamismo e o progresso das relações 

sociais339. 

Nesse diapasão, a compreensão desse desvio de comportamento social exige a 

investigação de quatro critérios basilares, a saber: o risco permitido, o princípio da confiança, 

a proibição de regresso e o comportamento da vítima quando fundamenta a conseqüência 

lesiva340. Adianta-se sumariamente que na presença de algum destes conclui-se pela 

atipicidade da conduta, supondo-se que o autor presumido agiu dentro dos comportamentos 

permitidos, restando impossibilitada a sua imputação ao resultado.  

No que tange ao risco permitido, entende-se que se trata daquele criado por 

comportamentos tidos como socialmente normais, aceito como natural ao desenvolvimento da 

                                                 
337 Vide JAKOBS, Günther. A Imputação Objetiva no Direito Penal. Tradução André Luís Callegari. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000. 
338 GRECO, op.cit., nota 167, p. 81-83. 
339 JAKOBS, op.cit., nota 312, p.22 e ss. 
340 Insiste-se em rememorar, uma vez mais, que este último coincide com o objeto ora debatido, posto que 
concerne à interferência da vítima na gênese do resultado. 
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sociedade341. Ensina o próprio Jakobs que se refere ao “estado normal de interação, ou seja, o 

status quo de liberdades de atuação vigentes, desvinculado da ponderação de interesses que 

deu lugar ao seu estabelecimento” 342. Assim, a fonte de valoração do risco permitido é o 

papel que o autor exerce na configuração da sociedade343, inerente à concreção da adequação 

social e, por conseguinte, à garantia da liberdade de cada indivíduo dentro da sociedade, visto 

que todos se beneficiam com a permissão desses riscos.  

Tratando-se do princípio da confiança, JAKOBS aduz que, diante do enlace dos 

comportamentos humanos, não integra o papel de o cidadão controlar permanentemente todos 

os outros seres, o que obstaria, de modo geral, a realização normal das atividades de trabalho 

e sociais. Destarte, pressupõe-se a divisão de tarefas e a responsabilidade de cada um dos 

integrantes do grupo social, no cumprimento de suas incumbências, sem a necessidade da 

constante vigilância pelos demais. O princípio aplica-se às hipóteses em que o autor cumpre 

seu papel confiando na ação anterior de um terceiro e àquelas em que o autor inicia uma 

atividade em observância às normas jurídicas e/ou sociais que lhe são exigidas, e, por isso, 

não é responsável pelo modo inadequado que um terceiro dá continuidade à tarefa344. Em 

verdade, trata-se de casos em que o presumido autor realiza condutas inofensivas, aliás, 

socialmente adequadas ou segundo o risco permitido, mas que ulteriormente são desviadas 

por outrem, que passa a ser considerado o responsável pela conduta típica345. 

Quanto à proibição do regresso, diz-se que uma conduta considerada inofensiva, 

socialmente adequada, mesmo que incorpore um vínculo com outra atividade não permitida, 

                                                 
341 Ressalta-se que o risco permitido para Jakobs também não integra o âmbito das causas de justificação, como 
conduta autorizada socialmente, a tipicidade nem chega a se afirmar. Além do mais, as condutas que ensejam 
riscos permitidos não se inserem em contextos específicos para serem autorizados, como ocorre nas causas de 
justificação, em que os comportamentos, que, per si são perturbadores, só são admitidos pelas circunstâncias em 
especiais nos quais se enquadram (JAKOBS., op.cit., nota 312, principalmente p. 34-52 e 54-72). 
342 Ibid., p. 28, nota 160. Conforme o mesmo autor, os agentes das condutas sociais devem se basear nas normas 
jurídicas para não incorrerem em ações típicas e inexistindo normas jurídicas deve-se considerar o juízo portador 
de um papel para se saber se o comportamento criou um risco especial e se expôs outrem a um risco que exceda 
o cotidianamente inevitável. Ilustrando, Jakobs cita o exemplo do médico que na realização de um curativo, 
esteriliza o ferimento e usa materiais limpos para evitar infecções na área, apontando que esta é a conduta espera 
pela sociedade. Contrariamente, não se espera o mesmo de uma mãe que faz curativo com tecido para estancar o 
ferimento do filho, pois ela age dentro do risco permitido por não ter conhecimentos especiais de primeiros 
socorros, principalmente, se inserida numa sociedade pouco desenvolvida, sem noções de higiene básica. 
343 Nesse ponto, percebe-se o descarte que Jakobs realiza dos conhecimentos especiais do autor presumido 
quando seu próprio papel social não lhe exige tais saberes. 
344 Op.cit., p. 29, nota 94. A título de ilustração, tem-se, respectivamente, o caso do cirurgião que confia no 
trabalho dos auxiliares responsáveis pela esterilização dos equipamentos. Logo, se o responsável não esterilizar 
corretamente, o resultado lesivo decorrente desse fato não pode ser atribuído ao médico; e o caso do anestesista 
que age corretamente, porém o médico-cirurgião atua com imperícia, sendo este o responsável pelo dano. 
345 Nesse sentido, Op.cit., p. 26-27, nota 160. 
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não pode configurar uma participação ou co-autoria desta, posto que o sujeito exerceu sua 

atividade de forma regular, dentro do risco permitido346. 

Chegando à competência da vítima, ponto de encontro dessa teoria com a 

vitimodogmática, pode-se afirmar que Jakobs vislumbra no desvio danoso do papel de cada 

um dentro da sociedade o motivo para que lhe seja imputado a causa do evento. Assim, o 

próprio comportamento da vítima pode fundamentar uma imputação a ela mesma do resultado 

lesivo. Ou mesmo por obra do destino, a vítima pode se colocar numa situação em que se 

desenrola uma conseqüência lesiva ─ infortúnio. Em regra, a contribuição da vítima decorre 

do consentimento ou da capacidade desta para a realização do delito347. 

Importante é perceber o tratamento dado por JAKOBS a essa colaboração da vítima, 

afastando-se de uma perspectiva declaradamente vitimodogmática, entende ele que o 

consentimento válido da vítima em crimes cujo bem jurídico é passível de disposição348 situa-

se no âmbito da tipicidade, gerando a isenção de pena do autor presumido. Trata-se de um 

posicionamento funcionalista, distinto, portanto, do entendimento finalista que vê nessa 

aquiescência simples causa de exclusão da ilicitude, analisando a questão no âmbito da 

antijuridicidade. 

De se notar que ambos os posicionamentos encontram similitude com os postulados 

vitimodogmáticos, posto que a corrente vitimodogmática radical (minoritária) aponta como 

solução aos conflitos de interesse a mesma via utilizada por JAKOBS e a vertente moderada 

(majoritária) coincide com o pensamento finalista de situar o conflito no âmbito da 

antijuridicidade. 

JAKOBS conclui que a vítima não pode “assumir um contato social arriscado sem 

aceitar como fruto de seu comportamento as conseqüências que, conforme um prognóstico 

objetivo, são previsíveis”349. Assim, dentro de seu âmbito de competência se se expõe a um 

perigo do qual pode resultar para si mesmo conseqüências negativas assume integralmente a 

responsabilidade por referidos efeitos. A relevância de verificar propriamente o desempenho 

da vítima está em esclarecer se esta agiu unicamente a próprio risco ou se de modo 

semelhante a uma concorrência de culpas, pois se alterariam as conseqüências: a risco próprio 

                                                 
346 Seria o caso do padeiro que vendeu o pão mesmo sabendo da intenção delitiva do seu freguês de envenenar o 
produto da compra e matar outrem (Op.cit., p. 30, nota 160). 
347 Nesse sentido, Op.cit., p. 29, nota 160. 
348 Frisa-se que, em virtude de a participação em suicídio não ser punível na Alemanha, pode-se estender referido 
pensamento aos crimes que envolvem bens indisponíveis (como a vida). No Brasil, pela proibição da aludida 
conduta, torna-se difícil ultrapassar os limites da antijuridicidade, chegando à atipicidade como se permite no 
cenário germânico (CAMARGO, op.cit., nota 230, p. 31). 
349 JAKOBS, op.cit., nota 312. p.30, 
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poderia levar a uma isenção por completo da pena do autor, e no sentido da concorrência, 

haveria uma simples atenuação da responsabilidade. 

Ressalta-se que o jurista alemão não divide tipos de comportamento da vítima em 

autocolocação em perigo e colocação em perigo alheia; enquadra ambos na precariedade do 

cumprimento dos deveres de autoproteção (embora tal postura não seja de cunho 

vitimodogmático) que lhe cabia, não influindo no seu posicionamento geral sobre o caráter 

negativo que eles geram à imputação. Contudo, exige, para que a atuação da vítima exclua a 

responsabilidade de terceiro, que a mesma seja auto-responsável (decide sobre si e sobre a 

atividade perigosa 350); que a vítima, consciente e voluntariamente, posicione-se sobre o risco 

(que deverá ser conhecido ou conhecível), sendo capaz de valorar o significado de sua 

conduta (as conseqüências e as dimensões do perigo); e que o terceiro não tenha uma especial 

situação que o ponha em situação de garante em relação à vítima351.  

Do exposto, percebe-se que Günther JAKOBS concebe como missão do direito penal 

a garantia da identidade social, a qual se mantém quando se punem as violações às normas 

incriminadoras. A premissa maior encontra-se na expectativa de que cada integrante da 

sociedade, incluindo as vítimas potenciais, desempenhe o papel que exerce dentro de um 

padrão pré-determinado e, nos casos das transgressões, a pena objetiva ratificar a vigência 

dessa norma, funcionando como prevenção geral positiva (da legalidade do contrato social) e 

não intimidatória. 

Valiosa, ainda, é a referência à natureza desta leitura que o autor em descortino realiza 

em relação à competência da vítima. JAKOBS, embora se aproxime do movimento 

vitimológico ao demonstrar o vulto do comportamento vítimal para a avaliação da imputação 

objetiva, afasta-se de posicionamentos vitimodogmáticos em sentido estrito. O que não retira 

sua preciosidade investigativa, doutra sorte, mesmo despretensiosamente, a sua teoria 
                                                 
350 Dessa exigência geram-se três situações: conduta vítimal posterior a do terceiro, resta claro o domínio da 
decisão da produção lesiva pela vítima; simultânea a do terceiro, aceita-se nesse caso uma ação a próprio risco, 
mas se seu domínio acaba antes que o do terceiro, a partir disso, responde este como autor da heterolesão; e 
conduta do terceiro posterior a da vítima, tendo esta capacidade de impedir que o terceiro produzisse o resultado 
e não o fez, atribui-se o fato ao âmbito de responsabilidade da vítima. Logo não é porque se atuou por último que 
receberá imputação pelo fato, há de se verificar quem tenha capacidade de impedir o resultado no momento em 
que o risco se realiza. Assim, pode a vítima criar uma conduta perigosa e com sua omissão não evitar a 
concretização do perigo, não sendo o resultado imputado a terceiro. Exemplo: “A” e “B” pactuam se suicidarem 
por intoxicação com gás de automóvel por meio de tubo conectado a uma janela do carro, permanecendo as duas 
sentadas no veículo com vidros fechados. Se é “A”que tem a última ação de conectar o acelerador que permite a 
saída do gás letal, não será por si só sua conduta relevante à imputação, pois, depois de sua conduta de “A”, “B” 
manteve-se omissa ficando voluntariamente no carro. Portanto, considera-se o domínio sobre a decisão que, 
nesse caso, está dentro da competência da vítima para evitar o resultado. Se se salva “A”, não se pode castigá-la 
pela morte de “B” (pessoa responsável) que se colocou em risco (CAMARGO, op.cit., nota 230, p. 30-31). 
351 Não pode o terceiro ser garante, pois se o for, já que ele criou o risco desaprovado com conduta anterior, tem 
o dever de revogar (ingerência) o risco. A exemplo, quem atropela alguém tem que prestar socorro, sob pena de 
crime de omissão se a pessoa morrer por falta de atendimento médico (Ibid., p. 31) 
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enriquece e reforça a possibilidade de existência da vítima “culpada” pelo crime, ao 

argumentar que se desviando do seu papel, a vítima contribui para o resultado danoso, 

gerando a atipicidade do autor presumido.  

Em verdade, a teoria expõe que quando a vítima falta com seus deveres de 

autoproteção, o autor restaria isento da conduta, o que se mantém idêntico no pensamento de 

parte da doutrina vitimodogmática, que reafirma essa observação de autoresponsabilidade 

perante seu bem jurídico como dever inerente à vítima. 

Destarte, aduz JAKOBS que: 
A configuração de um contrato social pode ser de competência não só do autor, mas 
também vítima, inclusive num duplo sentido: pode ser que o próprio 
comportamento da vítima fundamente que se lhe impute a conseqüência lesiva, e 
pode ser que a vítima esteja na lastimável situação de encontrar-se nessa posição 
por obra do destino, por infortúnio352.  

 
Em suma, pode-se concluir que o pensamento de Jakobs implica na seguinte assertiva: 

se a vítima violou seu papel, deverá assumir o dano por si mesma; e se o agente se comportou 

dentro do seu papel social, mesmo que sua conduta implique em lesão ou perigo de lesão, 

vedar-se-á a imputação objetiva, pela inexistência de violação ao papel social, atribuindo-se o 

resultado ao acaso. 

 
3.5 CONCLUSÕES TÓPICAS: A CONDUTA DA VÍTIMA COMO EXCLUDENTE DE 

TIPICIDADE NA VISÃO DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA E DA VITIMODOGMÁTICA 

RADICAL VERSUS A SUA NATUREZA DE EXCLUDENTE SUPRA-LEGAL DE 

ILICITUDE 

 

Infere-se que as considerações vitimodogmáticas, atinentes à participação das vítimas 

de crimes se autocolocando em risco ou consentindo para que outrem o faça, condizem com 

os fins almejados pela idéia de direito penal mínimo e garantidor, à medida que corroboram o 

desiderato hodierno de contornar os limites do ius puniendi, em nome da garantia do ideal 

maior de liberdade e justiça. Ressalvadas as críticas ao princípio vitimológico. 

Assim, o reconhecimento da postura ativa ou relacional da vítima como meio de se 

distribuir melhor a justiça, amenizando ou eximindo, excepcionalmente, o autor de 

responsabilidade penal, traduz o escopo de se frear a tendenciosa sanha punitiva no estágio da 

sociedade atual, distanciando-se do mito de culpabilização da própria vítima. Vereficia-se a 

                                                 
352 GANLY, op.cit., nota 176, p.5-6. 
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força desse argumento tanto nos modelos dogmáticos de Claus Roxin e Gunther Jakobs, como 

nas contribuições vitimodogmáticas. 

Na competência da vítima e deveres de autoproteção propostas por JAKOBS parte-se 

da renormativização das categorias dogmáticas. Da perspectiva de que a vida em sociedade 

não se regula com base na determinação da causalidade. Conforma-se mediante a delimitação 

de âmbitos de responsabilidade. A função da imputação é delinear a que âmbito de 

competência atribui-se dada conduta, porque o ocorrido pode ser explicado como obra 

exclusiva do autor, da vítima, de ambos ou se trata de um caso fortuito. Em termos outros, 

JAKOBS permite dizer que a vítima também é objeto de imputação. 

Notou-se que para o referido autor o ilícito consiste na interferência em um âmbito de 

competência de organização alheio. Quando há divisão de tarefas essa interferência pode não 

existir: se a própria vítima configura sua própria lesão , quando tinha o dever de evitar com 

medidas autoprotetoras, a responsabilidade é de sua competência. Assim, a vítima também 

pode quebrar as chamadas expectativas que eram inerentes ao seu papel social na garantia de 

seus bens. 

Já na formulação de ROXIN, não se justifica punir a participação acessódria em uma 

autocolocação em perigo, nem mesmo quando o consentimento da vítima é válido através 

dele há a sua colocação em perigo353, afasta-se a relevância jurídico-penal do risco. Este não 

encontra-se abarcado pelo alcance do fim de proteção da norma354.. 

Com base nas diretrizes sobreditas, não há dúvida de que ROXIN, adotando uma 

postura jurisprudencial alemã, entende que a autocolocação em perigo norteia também a 

imputação objetiva por meio do consentimento estabelecido entre autor e vítima na criação do 

risco. Assim, expressa que o agente não responde pelo resultado causado quando as vítimas se 

                                                 
353 Em relação a essa conduta, ROXIN a liga aos delitos de trânsito. Contudo, não vislumbra nesse 
consentimento uma boa forma resolutiva dos conflitos, pois alega que nesses casos não se consente quanto ao 
resultado propriamente, mas somente em relação à colocação em risco. Diz que não serve como parâmetro para 
determinação de perigo geral permitido, porém apenas para elaboração de critérios normativos de imputação (Cf. 
Ibid., p.136). 
354À guisa de exemplificação, tem-se: “A” desafia “B” a atravessar um lago de gelo fino e quebradiço. “B”, 
consciente e voluntariamente, aceita o desafio e, ao tentar atravessar, morre afogado devido ao rompimento do 
gelo. “A” não deve ser responsabilizado pelo homicídio. Da mesma forma, se “A” policial o qual sabe que a sua 
namorada tem a intenção de se suicidar, e, por descuido, deixa arma no banco de seu carro”, não deverá ser 
penalizado pela morte da mesma. Ou ainda, não é imputável o resultado a “A” traficante que forneceu droga a 
“B”, que morreu de overdose pela droga comprada. Isso porque o risco não tolerado e punível é o tráfico de 
drogas, e não pela morte. Logo, pelos tribunais alemães não cabe punição por homicídio culposo do traficante, 
pela adoção do princípio da autocolocação da vítima em perigo (ROXIN, op.cit., nota 284, p. 387-389; DÍAZ, 
op.cit., nota 209, p.82-83). 
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põem em situação de risco, criando o próprio perigo que elas poderiam ter evitado, se 

tivessem se omitido da prática de determinadas condutas355.  

No que tange à vitimodogmática, campo jurídico que avalia o comportamento da 

vítima na gênese de crimes, esta tem suas posições relacionadas com a idéia de minimalismo 

penal, a qual antes de significar um corte radical do direito penal, é uma idéia de atuação 

sensata do Estado voltada a proteger penalmente os bens relevantes da comunidade, ou seja, 

aqueles cuja lesão ou colocação em risco se revela digna de pena. Sobre esse aspecto não 

importa de que corrente esteja se referindo. 

Observa-se que quando a ordem jurídica concede ao titular de um bem a 

disponibilidade de sua proteção a ele dirigida, a qual tanto se materializa no consentimento às 

lesões quanto em autocolocações, tal fator não deve ser ignorado pelo direito penal, porque 

representa muitas vezes a perda da proeminência social do bem disponível, e, mesmo, de sua 

necessidade de tutela. Por isso, impõe-se a aplicação dos aportes vitimodogmáticos de 

redução da pena (aqui defendidos no seu viés moderado) que se conjugam com o princípio da 

intervenção mínima, resvalando na atipicidade das práticas em que o tipo as tem como 

elementar ou na amenização da punição do autor, posto que a vítima também contribuiu para 

o dano. 

A teoria acima tratada e o princípio supra têm assento nos ditames do Estado 

Constitucional e Democrático de Direito, pois que retratam a segurança das liberdades 

individuais, pela defesa de que a violência estatal e na privação de direitos fundamentais dos 

cidadãos sejam mínimas, justificadas somente na proporcionalidade dessa intervenção com os 

fins perseguidos, evitando-se a invasão na esfera de liberdade particular e ilegalidades 

punitivas. De se verificar que a vitimodogmática reflete o atendimento aos postulados da 

dignidade humana, respeitando ora a própria liberdade da vítima (em, excepcionalmente, 

dispor de bens individuais), ora a liberdade do presumido autor, visto que conserva a garantia 

da proporcionalidade de sua penalidade, consoante a sua contribuição para o evento danoso. 

Resguarda-se, com isso, o ideal de sociedade justa, plasmada na razoabilidade das punições, 

constituindo-se como recurso de ponderação harmônico aos parâmetros garantistas 

constitucuionais de política penal. Enfim, nota-se que seu escopo concilia-se com os 

princípios da fragmentariedade e da subsidiaridade, com independência de se fundamentar ou 

                                                 
355 Ibid., loc.cit. Visualiza-se tal assertiva, por exemplo, quando se pede carona em veículo participante de 
corrida automobilística; torcedor de time que adentra em espaço territorial da torcida rival; traficante fornecedor 
de droga a um viciado que vem a morrer por doses excessivas etc. 



 
 

125

não neles, que reforçam o objetivo de aplicação do direito racional e residual, salvaguardando 

a limitação de seu uso.  

Em verdade, manejar a conduta da vítima na dogmática penal trata-se de instrumento 

de repartição justa e merecidamente da responsabilidade pelo evento lesivo, posto que não só 

o presumido autor deu ensejo ao crime, sendo plausível a consideração do contributivo 

vítimal, atribuindo ao autor a pena com equidade e justiça. 

Nessa perspectiva, o sistema penal se incumbe de dupla função: salvaguardar os bens 

jurídicos essenciais contra os agentes de delito e garantir que tanto essa proteção quanto o 

corolário do ius puniendi de tais agentes ocorra sob a égide do paradigma político-criminal do 

Estado, ou seja, deve-se sopesar a aplicação da norma penal em defesa da sociedade e a 

preservação da dignidade do agente. Sendo assim, primando-se pela aferição justa de cada 

contribuição e, por conseguinte, de cada parcela de responsabilidade, estar-se-á efetivando a 

intervenção mínima, colaborando para a solução do problema da ânsia por mais violência 

formal.  

Inquestionável, portanto, é a percepção das conseqüências certamente redutoras ao 

direito penal que causa esse atento olhar à atuação da vítima de crimes, seja ela de natureza 

vitimodogmática mitigada ou mesmo pura. Trata-se claramente de uma multiplicidade de 

situações negativas de exclusões ou atenuações da penalidade e, com isso, de uma 

minimização do âmbito de interferência do tipo penal. 

Ademais, pode-se dizer que a participação em autocolocação em perigo distingue-se 

do consentimento e da provocação pelo nível de vontade da vítima dirigida ao resultado. Na 

primeira, a vítima se coloca pelas atitudes próprias na situação de perigo, sem que, em regra, 

haja direção de vontade ao resultado; no consentimento, a vítima conhece e, geralmente, 

demonstra querer o resultado lesivo, deixando para o autor o encargo da lesão ao bem 

jurídico; e na derradeira, o resultado lesivo para o próprio bem é almejado visando com o 

dano causado prejudicar o autor de forma justificada356. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
356 Nessa trilha, GRECO, Op.cit., nota 167, p.136. 
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CAPÍTULO 4 – IMPUTAÇÃO À VÍTIMA: NOVA PERSPECTIVA DOGMÁTICA 

ACERCA DA CONDUTA DA VÍTIMA DE CRIME 

 
 

A esta altura, já se tem fundamento suficiente para considerar a vítima como pessoa de 

especial qualidade normativa, no que se refere ao trato com seus próprios bens jurídicos. 

Evidentemente, em situações delimitadas: de colaboração entre vítima e autor em atividades 

arriscadas, pressupondo a existência do princípio da autoresponsabilidade.  

Todavia, os limites imanentes à formulação positiva dessa imputação à vítima ainda 

não foram explicitados. Desse modo, é mister marcar as fronteiras do referido princípio, tendo 

em vista que a depender do conceito de autonomia ou autoresponsabilidade adotado haverá 

repercussões distintas sobre a solução dogmática a ser proposta.  

Sendo assim, em razão da estrutura interativa do problema e da especial qualidade do 

interveniente (a vítima), sob o ponto de vista normativo, exige-se um desenvolvimento 

conceitual autônomo do princípio da autoresponsabilidade, naquele setor de atividades onde 

ele pode ser operativo, sem a pretensão de se analisar as condições de legitimidade de normas 

jurídico-penais que precisamente diminuem a autonomia do sujeito. 

Destarte, nas páginas seguintes não se examina as distintas correntes doutrinárias já 

assentadas sobre o problema, pois o intento é apenas de desentranhar o significado da idéia de 

autoresponsabilidade, para fundamentar o tratamento dogmático da conduta da vitíma mais 

adiante proposto. 

 

4.1 IMPUTAÇÃO À VÍTIMA: POSIÇÃO CRÍTICA  
 

O descobrimento da vítima na atualidade deve passar por uma inevitável separação 

entre os âmbitos de responsabilidade tanto de autor como da própria vítima, mas considerando 

suas atividades em interação. Não se trata de se chegar a um vitimocentrismo, recaindo na 

mesma falha da visão unilateral do crime perspectivada no autor. É a análise conjunta da 

conduta de cada sujeito, que permite uma atribuição justa da responsabilidade penal, sem 

olvidar dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade (garantindo uma 

interpretação teleológica dos tipos penais). Afasta-se, desse modo, a possibilidade de que não 

seja punida uma conduta tão somente pelo fato de ter a vítima dela participado, mas sim pela 

relevância jurídica que possa tal conduta ter adquirido no contexto interativo do crime.  
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O ponto fundamental é posicionar-se a respeito da maneira mais adequada para tratar 

do juízo de imputação do autor, considerando a conduta vitimal. Nesse sentido, chega-se ao 

momento de explicitar a postura aqui tomada, com base nas propostas de Manuel Cancio 

MELIÁ.  

Cumpre, assim, averiguar os pressupostos centrais do modelo dogmática sobredito. 

Nesse sentido, estudam-se, em seguida, os três pontos principais que sustentam a visão de: 

existência de um princípio da autoresponsabilidade; existência da instituição dogmática 

denominação imputação à vítima; e que esta instituição tenha como fundo, a teoria da 

imputação objetiva357. 

 

4.2 CONCEPÇÕES DOGMÁTICAS DA AUTORESPONSABILIDADE DA VÍTIMA: 

FUNDAMENTOS CENTRAIS 

 

Nas distintas aproximações dogmáticas358 ao problema da intervenção da vítima, 

constantemente, aparece a referência à idéia de que a ela deve ser autoresponsável ou 

autônoma, para que sua conduta tenha relevância na valoração jurídico-penal do 

comportamento do autor. Essa freqüente remissão à autoresponsabilidade, geralmente, não 

acompanha a construção expressa de seu conceito. Dessa forma, as doutrinas simplesmente 

enunciam o slogan de que o mesmo é a base da solução dogmática proposta, sem demarcar os 

limites do seu conteúdo normativo, o que gera cambiante utilização e soluções aos casos e 

torna o instituto frágil do ponto de vista de sua consideração globalizada, exatamente, pela 

ausência de uniformidade. 

Nesse viés, FRISCH359 assevera que a autoresponsabilidade é conceito altamente 

normativo, utilizado na discussão atual de forma encoberta em múltiplos sentidos, implicando 

riscos consideráveis para a igualdade e a segurança jurídicas. Por exemplo, a vitimodogmática 

busca uma vinculação entre subsidiariedade e a autoresponsabilidade, o que é criticável, pois 

tal construção desnaturalizaria a função do direito penal e seus princípios garantistas. Além do 

                                                 
357MELIÁ, Manuel Cancio. La exclusión de la tipicidade por la responsabilidad de la víctima. Imputación a 
la víctima. Cuadernos de conferencias e artículos no.19. Bogotá: Universidade Externado de Colombia, 1998. 
p.120-129. 
358 Exemplos de construções dogmáticas: a tendência vitimodogmática, a teoria da imputação objetiva de Claus 
Roxin, com a auto e heterocolocação em risco, a acepção de competência da vítima de Gunther Jakobs. 
359 FRISCH, Wolfgang. Tipo penal e imputación objetiva. Trad. Manuel Cancio Meliá. Beatriz de la Gandara 
vallejo, Manuel Jaén Vallejo, Carlos Peres del Valle, Yesid Reyes Alvarado e Arturo Ventura Püschel. Madrid 
1995, p. 125. 
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mais, essa criação vitimodogmática apresenta-se puramente como afirmação apriorística, ao 

identificar a possibilidade de proterger-se com a responsabilidade de se proteger.360 

Porém, conforme MELIÁ, existem duas acepções comumente atribuídas ao termo 

autoresponsabilidade. Ora, utiliza-se o termo referindo-se aos fundamentos normativos que 

estão na base do tratamento dogmático da conduta da vítima. Ora, o termo alude questão 

distinta, de caráter operativo: a determinação dos critérios concretos para decidir se uma 

vítima concreta, em uma situação concreta, reúne as características pessoais necessárias para 

que possa se afirmar que sua conduta foi responsável e que deve, por isso, influir na valoração 

jurídico penal do comportamento do autor361. 

Neste trabalho a questão da autoresponsabilidade concretiza-se na atribuição objetivo-

normativa de um âmbito de administração e responsabilidade à vítima. Mas, cumpre primeiro 

esclarecer essa esfera de administração e responsabilidade da vítima, o alcance objetivo-

normativo dessa responsabilidade; para depois se evidenciar o campo operativo acerca dos 

aspectos que precisam estar presentes na vítima para que ela seja considera responsável. 

Nesse diapasão, examina-se a perspectiva que parte de uma elaboração a priori do 

conceito de liberdade, como princípio pré-jurídico, buscando-se nessa elaboração prévia a 

linha que há de determinar o funcionamento do sistema dogmático de imputação jurídico-

penal. Em seguida, investiga-se o ponto de vista que se situa em certo modo oposto ao 

anterior: o conceito de autoresponsabilidade há de se construir no essencial como uma noção 

determinada de modo puramente funcional em atenção a certas instituições dogmáticas. 

Finalmente, analisa-se as aproximações intermediárias que buscam na concepção básica do 

ordenamento jurídico o escasso, mas existente, conteúdo material da autoresponsabilidade: 

concepções que não postulam um conceito material plenamente preso ao ordenamento penal, 

nem uma visão absolutamente desligada funcional, no seio do sistema de imputação jurídico 

penal. 

Nessa trilha, são três os principais paradigmas em torno da autoresponsabilidade da 

vítima: (a) como princípio pré-jurídico, (b) puramente funcional e (c) postura intermediáro. 

Primeiro, a autoresponsabilidade como princípio pré-jurídico, com essa perspectiva, 

destaca-se ZACZYK362, para o qual é imprescindível refletir sobre relação do conceito de 

liberdade e o de autoresponsabilidade, a fim de se atingir uma solução dogmática ao problema 
                                                 
360 BUSTOS Ramires, LARRAURI, Pijoan. In: Victimologia. p. 25 e SS pois dizem tais autores 
361MELIÁ, op.cit., nota 4, p. 266. Nesse contexto, sobre o suicídio, HOHMANN e KÖNIG propõem estabelecer 
uma diferenca terminológica entre livre responsabilidade (freiverantwortlichkeit), como base empírica das 
faculdades e da situação concreta da vítima individual; e a denominação autoresponsabilidade 
(eigenverantwortlichkeit), para a atribuição normativa de uma esfera de responsabilidade.  
362APUD Ibid. loc.cit.  
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da intervenção da vítima. O autor desvincula os fundamentos de sua aproximação do direito 

positivo. Parte da idéia de autoresponsabilidade vinculada ao conceito de liberdade de KANT, 

expressada através do imperativo categórico. Conforme o mesmo, à medida que se aparta 

completamente da existência de uma norma jurídica, o princípio liga-se diretamente à pessoa 

responsável, e esta, de início, não se coloca imediatamente em relação à norma jurídica, mas a 

si própria.  

A liberdade é a base da autoresponsabilidade, não fica ao arbítrio da decisão de um 

ordenamento jurídico o reconhecer ou rechaçar essa determinação fundamental de uma 

pessoa. ZACZYK intenta desenvolver essa fundamentação positivo-geral para cada inidivíduo 

enquanto ser humano – que não é suficiente para dar o passo até o mundo jurídico – 

completando-a em plano interpressoal. Assim, aparece o sujeito atuante, livre, 

autoresponsável, mas, para determinar se esse atuar é correto, há de se constatar se respeita a 

liberdade do outro. As relações interpressoais são tomadas como relações de reconhecimento, 

criadas de modo recíproco pelos indivíduos como sujeitos responsáveis. Com isso, introduz-

se no conceito de autoresponsabilidade o elemento interpessoal: a liberdade do outro se 

constitue precisamente através do exercício de autoresponsabilidade. Ainda, há de incorporar-

se a esfera do público: a criação do ordenamento jurídico aparece como generalização da 

razão. O Estado é um elemento para certificar e assegurar as esferas jurídicas (fundamentadas 

previamente) dos indivíduos por meios da lei geral, a pena um instrumento adicional para 

conseguir esse reconhecimento. 

ZACZYK passa ao âmbito da dogmática jurídico penal, para determinar a relevância 

desse conceito. Depois de assinalar que a idéia de autoresponsabilidade encontra-se de acordo 

com a perspectiva habitual do direito penal, centrada no autor – também na base das reflexões 

em torno da responsabilidade do autor – passa ao âmbito da vítima. A primeira conclusão é 

evidente: a mera autolesão não pode ser em nenhum caso injusto, posto que não mostra a 

referência interpessoal própria do direito, e, por isso, do injusto, com independência da 

valoração moral dessa autolesão. 

ZACZYK afirma que conforme o pensamento jurídico penal habitual somente se 

analisaria o comportamento do outro. Mas, considerando-se o curso interpessoal, pode-se 

entender se a ação da vítima influi na determinação do caráter antijurídico ou não da ação de 

outra pessoa, o autor. Observa-se que a fundamentação do princípio encontra-se na 

determinação dos pressupostos sob os quais uma situação de lesão se vê privada da qualidade 

de injusto, pelo fato de ser entendido como resultado de um atuar autoreferencial.  
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Quanto maior é a densidade do domínio sobre o curso do evento por parte da vítima, 

maiores são as possibilidade para estimar que o comportamente do outro sujeito não é 

constitutivo de injusto. O autor em uma linha descendente, expõe os casos de autolesão 

preterdolosa (por parte da vítima), casos de atuação da vítima com conhecimento do risco e 

casos do comportamento vítima nos que concorre cognoscibilidade (possibilidade de ser 

conhecido) do risco. 

ZACZYK começa sua analise concreta com os casos de intervenção do autor-terceiro 

em uma autolesao preterdolosa, em que a unidade criada pela vítima entre vontade, ação e 

resultado impede em princípio que o comportamento do outro sujeito possa constituir injusto. 

O domínio da situação – diferentemente das situações de consentimento, em que a vítima não 

tem um domínio total – implica que somente pode aparecer o injusto quando vítima carece de 

capacidade para completar o círculo anterior mencionado: isso haverá de se determinar 

seguindo paralelamento as regras da imputabilidade. Inclusive, segundo ZACZYK, essa 

unidade não se perde com qualquer erro da vítima, exceto erros quanto às alternativas de ação 

da vítima. 

Para agrupações de comportamento da vítima com conhecimento do risco, ZACZYK 

parte da inexistência precisamente uma unidade de autodeterminação por parte da vítima 

entre: vontade, ação e resultado. Logo, a autoresponsabilidade tem uma relevância inferior aos 

casos de autolesão. Concretamente, para o autor integra-se como um elemento de valoração 

para resolver a alternativa entre autocolocação em perigo e heterocolocação. O critério 

decisivo está em determinar (insistindo ZACZYK, que isso não pode consistir em uma mera 

ponderação) se a vítima podia confiar (desde o ponto de vista normativo) que era o outro 

sujeito que dominara o curso perigoso (em casos de intervenção conjunta) ou se nem sequer 

lhe oferecera uma oportunidade para se pôr ela mesma em perigo (nos casos de transferência 

de um risco por parte do terceiro à vítima). 

Esta orientação não atenta meramente critérios mecanicistas no plano da execução, 

senão que implica uma valoração da situação, em princípio, desvinculada de quem executa a 

ação geradora do risco. Por isso, a distinção entre os casos de colocação em perigo, que geram 

responsabilidade para o autor, e aquele em que não aparece tal responsabilidade é abertamente 

normativa. Diferente da proposta por ROXIN entre auto e heterocolocação, que leva em conta 

quem executa a conduta geradora do risco, um critério mecanicista363. 

                                                 
363 Sobre esta base, Zaczyk chega à solução de distintos casos emblemáticos de colocação em perigo. Em sua 
opinião no caso do barqueiro do rio Memel, os viajantes não podiam confiar no domínio da situação de risco por 
parte do outro – impunidade do barqueiro; nos casos de transmissão da SIDA, tampouco pode confiar a vítima, 
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Acerca do comportamento da vítima quando o risco é cogoscível ex ante, mas a vítima 

de fato não o conhece, o teórico oferece um exemplo para ilustrar a explanação: a vítima 

consciente em manter relações sexuais sem proteção com uma pessoa que mostra sinais 

externos evidentes de padecer de SIDA. Não se pode produzir nenhuma exoneração do autor. 

Pois desde sua perspectiva, a idéia de autoresponsabilidade não pode dar sustentação à 

eliminação do injusto no comportamento da outra pessoa. Ainda, que possa parecer que esta 

idéia pode dar lugar a mesma dos grupos de casos anteriores (quando se entende o curso dos 

fatos como proveniente da esfera da vítima), ao não haver relação subjetiva, consciente, da 

vítima com o acontecer arriscado, não se considera a autoresponsabilidade.  

Do exposto, percebe-se que o autor estabelece uma relação teleológica entre os 

pressupostos da noção de autoresponsabilidade e o desenvolvimento dogmático do tratamento 

em questão. Contudo, não fica evidente a razão a de referência da autoresponsabilidade 

limitar-se a um contexto criado e dominado de modo consciente pela própria vítima. Dito de 

outra forma, o motivo de as fronteiras da autoresponsabilidade estarem naquilo que a vítima 

efetivamente conhece: a idéia objetivante da competência da vítima, visivelmente já não é 

deduzida da autonomia dos intervenientes, ínsita no conceito de responsabilidade. A proposta 

do autor apresenta-se como  uma teoria da imputação da vítima, que se detem na imprudência 

consciente. Mas, a perspectiva interpessoal supera a posição pessoal (na execução) de um dos 

intervenientes para se situar no plano superior objetivo: dito em termos dogmáticos, no plano 

do objetivamente imputável. 

No que tange à autoresponsabilidade puramente funcional, analisa-se as propostas de  

FRISCH e DERKSEN. Para o primeiro a autoresponsabilidade é uma função da teoria do 

comportamento típico. O outro constrói uma concepção derivada da teoria da prevenção geral 

positiva, na formulação de JAKOBS. Para W. FRISCH364 os casos em que deve se excluir 

uma responsabilidade do autor, que atua junto à vítima, representam mero reverso da 

atipicidade da conduta daquele. Em críticas às doutrinas que emprestam conteúdo material a 

priori à autoresponsabilidade, edifica sua proposta em função da ponderação de intereses. 

Para tais gupos de casos deve-se, assim, considerar não somente a libedade de atuação do 

autor, senão também o interesse da vítima, quando não lhe cercem possibilidades de 

                                                                                                                                                         
entre adultos, em que o outro sujeito domine o risco; em troca, para o autor, se existe o direito a confiar no 
domínio da situação por parte do autor, nos casos em que alguém permite ser transportado por outro sujeito 
embriagado – argumentando que o condutor deveria adaptar suas condução ao seu estado – pelo que se haveria 
injusto no comportamento do terceiro nesses casos; à mesma solução chega, discrepando da doutrina majoritária 
– sobre a base de uma interpretação personalista dos delitos de tráficos de entorpecentes, como infrações 
dirigidas a proteger aos indivíduos de cair em uma toxicomania. 
364 FRISCH, op.cit., nota 229. p. 130 e ss. 
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desenvolvê-lo. Para o autor o mais adequado é delinear o alcance da autoresponsabilidade de 

modo mais amplo possível. 

Sobre a autoresponsabilidade e prevenção geral positiva, DERKSEN também propõe 

construção puramente dogmático-funcional do conceito de autoresponsabilidade. Para o autor,  

que na ordem funcional, que é o direito penal, a autoresponsabilidade da vítima em 

congruência com a responsabilidade do autor somente se determina de modo funcional e é, 

portanto, o resultado, e não o ponto de partida da adscriçao, que reconstrói a garantia social de 

existência e a autoresponabilidade. Decide pelo método dogmático teleológico, identificando 

como telos da sua construção a prevenção geral positiva (fim da pena, no sentido 

desenvolvido por JAKOBS). Assim, o fato deve ser imputado à vítima quando desaparece o 

fim da pena365. 

Porém, a perspectiva metodológica comum elegida por FRISCH e DERKSEN, 

partindo de setores da dogmática diversos, teoria do tipo e a função da pena, implica 

principalmente em dois inconvenientes. Em primeiro lugar, nenhum dos autores é na 

realidade coerente com seu postulado de não introduzir nenhuma noção prévia ao sistema em 

construção da autoresponsabilidade No que se refere a FRISCH a introdução da perspectiva 

do interesse de desenvolvimento da vítima na determinação genérica da adequação de 

desvaloração jurídico-penal da conduta do autor revela que está introduzindo um critério 

adicional: a agregação à vítima de um âmbito de desenvolvimento autônomo não sempre pode 

ser objeto de uma análise em função de uns interesses objetivados. Sua formulação torna-se 

formal sem conteúdo material. DERKSEN não é no todo coerente ao deduzir a 

autoresponsabilidade da noção de prevenção geral positiva. Pois ao desenvolver as bases 

normativas do conceito de injusto, que postula como ponto de partida para a solução concreta, 

introduzem-se elementos cuja relação de dedução com a prevenção geral positiva não fica 

esclarecida.  Em segundo lugar, a pretendida funcionalizaçao radical da idéia de 

autoresponsabilidade conduz a que suas respectivas propostas dogmáticas padeçam de certo 

déficit de diferenciação. Dito de outro modo: dentro das inumeráveis agrupações de casos em 

que intervem a vítima, não se descriminam com clareza os casos em que é precisamente a 

autoresponsabilidade da vítima a razão para determinado tratamento dogmático resultar 

relevante, em virtude de outros motivos não vinculados ao seu caráter de titular do bem 

jurídico afetado.  

                                                 
365 Ibid., loc.cit. 
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Para a perspectiva intermediária, o ordenamento jurídico implicitamente concebe 

todos como responsáveis por seus próprios atos. Assim, a autodetemrinação pressupõe à 

responsabilidade pessoa. O ser humano é capaz de se autodeterminar. Isso vale não apenas 

para quem individualmente infringe norma jurídico-penais, mas quando são vários sujeitos os 

que intervêm em um fato. Como não se responde por condutas alheias, quando a vítima 

interfere em atividade geradora do risco – salvo certas situações – o terceiro não deverá 

responder. Isso serve também para fundamentar a impunidade da intervenção dos que 

contribuem causalmente a comissão de uma infração penal, mas que não cumprem os 

requisitos da participação ou autoria, tais como casos de proibição do regresso, participação 

culposa, princípio da confiança.  

Acostando-se a postura acima, reconhece-se qu o modelo social desenhado pelo 

ordenamento parte da imagem de um sujeito autônomo. Especialmente, o conteúdo 

constitucional que expressa o livre desenvolvimento da personalidade humana, como 

fundamento da organização social. Metodologicamente, concorda-se com a dedução de que o 

modelo de Estado e sociedade desenhado na base do ordenamento jurídico, deve ser a 

referência da dogmática jurídico penal.  

A autoresponsabilidade implica que a todo cidadão corresponde um âmbito de 

organização própria de seu âmbito vital, e que corresponde a quem é titular do âmbito de 

autoorganização a responsabilidade pelos danos que possam derivar dessa organização 

própria. Desse modo, fundem-se ambas perspectivas: autonomia e responsabilidade derivada 

desta. 

Além disso, ao titular de bens jurídicos pessoais atribui-se uma posição especial. Se o 

sacrifício por parte do próprio titular desses bens não é reprimido pelo direito penal e as 

intervenções de terceiros em atividades autolesivas é incriminada de modo excepcional, fica 

ao alvedrio desse titular configurar sua atividade vital de modo que se gere um risco para seus 

próprios bens. O titular desdes bens é quem deve determinar como manejá-los. Ao direito de 

liberdade de organização vital arriscada é correlata a assunção, de modo preferente, dos danos 

que podem dela derivar. Essa especial relação titular/seus bens manifesta-se quando junto ao 

titular intervenha um terceiro, que não pode responder antes do titular. Do contrário, estar-se-

ia privando o titular de sua liberdade de organização e impondo aos demais um dever de tutela 

que, por não estar formulado expressamente, não existe366. 

                                                 
366Conforme, MELIÁ, op. cit., nota 4, p.279-280. 
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Para determinar se intervindo um terceiro junto ao titular, a situação de risco atribui-se 

ou não a este, adquire relevância os termos da intervenção ente autor e vítima. Esta determina-

se pela condição de ambos como responsáveis preferentes de seus respectivos bens; desde que 

os sujeitos sejam definidos como iguais e, portanto, titulares de um âmbito próprio de auto-

organização. Assim, for possível atribuir a situação de risco em seu conjunto, referindo-se às 

contribuições de um (que pode ser ex post, vítima, ao lesionar seus bens), como de outro (que 

pode ser ex post, autor, ao contribuir causalmente para um resultado lesivo dos bens de outro) 

ao exercício de liberdade de organização de seu âmbito por parte do titular, esse ficara dentro 

de sua responsabildade preferente367.  

O bem jurídico corresponde ao titular, ou seja, no ordenamento jurídico liberal, não 

paternalista, cabe-lhe uma função primária para sua conservação368. Em consequência, quem 

participa de uma atividade arriscada, produzindo-se um dano, não pode invocar que os demais 

deveriam ter tido cuidado, pois tal tutela frente a uma pessoa responsável seria imcompativel 

com a relação negativa em entre iguais369.  

Com a existência de um âmbito de responsabilidade preferente à vítima, derivado da 

autonomia desta, dissolvem-se os dilemas político-criminais: não se amplia o âmbito de 

punibilidade ao terceiro, nem desprotege-se a vítima, senão a considera preferentemente 

responsável em relação ao seus bens conscientemente arriscados, para a discussão dogmática.  

Dessa forma, tal dedução tem caráter restritivo: é preferente o titular, devendo assumir 

pela regra geral os eventos. A sua autonomia conduz à assunção de riscos imputáveis, mas 

isso não implica a inexistência de uma responsabilidade de outrem sobre os bens do titular. 

Trata-se tão somente de uma atribuição preferente, não exclusiva. Desse modo, as decisões 

valorativas fundamentais do ordenamento (como a de atribuir aos sujeitos um âmbito de 

autonomia) servem como mais um ponto de partida, já que o concreto funcionamento do 

sistema jurídico elabora-se com parâmentros dogmáticos. Sendo assim, o objetivo dogmático 

aqui é solucionar quando a intervenção de um titular sobre uma atividade que pode afetar seus 

próprios bens pode excluir a responsabilidade jurídico-penal de outrem que atua com ele.  

Por isso, parece que a determinação da atribuição à vítima do dano não é um dos casos 

de causa justificante excepcional (como se atribui em situações de consentimento), que 

permite a realização do que, de regra, está proibido. Mas, ela afeta, de modo geral, o que está 

ou não proibido, sendo um problema de tipicidade. O uso da autoresponsabilidade é cabível 

                                                 
367Nessa trilha, MELIÁ, op. cit., nota 4, p.279-280. 
368Nesses termos, NEUMAN, op.cit., p.247 e SS. 
369 JABOKS (1996, Tur und Unterlassen) APUD MELIÁ, op. cit., nota 4, p.280. 
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quando o contexto normativo efetivamene está orientado a garantir a liberdade frente a 

intromissões na esfera da vítima. Se esse âmbito estabelecer previamente tais intromissões, 

com uma função protetiva para a vítima, não se reconhece autonomia de organização, não se 

fala em autoresponsabilidade370. Logo, só há repercussão da autoresponsabilidade para a 

conduta do autor quando a atividade possa ser efetivamente atribuída à vítima.  

Se o modelo de sociedade e Estado desenhado nas bases do ordenamento jurídico 

devem sempre servir como ponto de referências para as construções dogmáticas penais, deve-

se compreender a autoresponsabilidade pela junção do binômio autonomia/responsabilidade, 

concepções advindas do direito à personalidade, que se encontra inserido na grande maioria 

dos textos constitucionais do globo. 

Assim, pode-se dizer que a todo cidadão corresponde um âmbito de organização 

próprio de seu âmbito vital e que dessa titularidade de um âmbito de organização provém a 

responsabilidade pelos danos, que possam ser gerados por ele. Desse modo, a todos os 

cidadãos é concedida uma autonomia de atuação, mas tal autonomia leva uma 

responsabilidade pessoal dela derivada, que pode vir a justificar eventuais punições.  

Com isso, surge para o detentor do bem jurídico pessoalmente tutelado uma posição 

especial: passa o detentor a usufruir de liberdade para o organizar, da forma que entender 

mais adequada, assumindo a contraposição lógica dessa liberdade, uma posição correlata 

preferente com relação aos danos derivados dessa organização. A relação especial que une o 

titular de um bem jurídico a este bem deve manifestar-se sempre que outro sujeito intervenha 

juntos a ele, pois caso assim não fosse seria criada uma indesejável privação ao titular do bem 

de sua liberdade de organização, impondo um dever de tutela que por não ser formulado 

expressamente no ordenamento jurídico não existe371.  

Isso leva MELIÁ372 a concluir que a vigência concreta do princípio da 

autoresponsabilidade apenas se dará desde que inserido dentro de um sistema de imputação 

que lhe garanta aceitação, o que implica dizer que o ponto de partida na autonomia conduz à 

assunção de riscos imputáveis.  

Infere-se que a intervenção de um sujeito a respeito de uma atividade que pode afetar 

aos seus próprios bens somente pode excluir a responsabilidade jurídico-penal, de quem 

intervém junto a ele nessa atividade, se: primeiramente, a problemática que aí se insere 
                                                 
370 Nesse lugar podem inclusive operar outras instituições dogmáticas não específicas de intervenção da vítima, 
como as instituições da teoria objetiva do comportamento que precedem em um plano sistemático à imputação à 
vítima, risco permitido e proibição de regresso. Em esclarecimento a essas hipóteses, vide MELIÁ,op.cit., nota 4, 
p.317-348. 
371 MELIÁ, op.cit., nota 365, 1998 p121-122. 
372 MELIÁ, op.cit., nota 4, p.280. 
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conduz a uma questão de tipicidade, pois relaciona-se a determinar efetivamente o que é ou 

não proibido; em segundo lugar, a idéia de autoresponsabilidade só será usada quando o 

contexto normativo em que se insere for orientado a garantir a separação dos âmbitos de 

organização, ou seja, garantir a liberdade das vítimas diante de intromissões em sua esfera de 

organização. Por fim, o princípio só acarreta conseqüências jurídicas quando a atividade possa 

ser atribuída efetiva e diretamente à vítima, sob pena de que assim não sendo caiba a outras 

instituições, dogmáticas prévias a ela, atuarem no sentido de atribuir a devida 

responsabilidade. 

 

4.3 IMPUTAÇÃO À VÍTIMA: NOVA PERSPECTIVA DOGMÁTICA SOBRE A 

CONDUTA DA VÍTIMA 

 

Neste tópico, convém primeiramente delinear os níveis essenciais da aproximação 

dogmática intentada: uma definição da imputação à vitima, do contexto sistemático que se 

estima adequado para a solução do problema e, em especial, o fundamento da necessidade de 

uma construção dogmática específica. Além disso, expõem-se algumas breves reflexões 

acerca dos limites que impõem certos setores normativos, nos quais (demonstrando em certa 

medida restrições ao princípio da autoresponsabilidade e ao funcionamento da imputação à 

vítima) o ordenamento impõe funções de proteção a determinados sujeitos frente aos bens da 

vítima.  

Antes do argüido supra, cumpre esclarecer que a predileção pela terminologia 

imputação à vítima, embora se acredite que o mais importante é o conteúdo dogmático da 

proposta em si, e não seu rótulo.  

A referida imputação à vítima, com base no explicado princípio da 

autoresponsabilidade (fundado, a seu turno, pelo binômio autonomia/responsabilidade), cria 

uma responsabilidade preferente da vítima em relação ao autor. Embora busque solucionar 

problemática semelhante da vitimodogmática e do instituto do consentimento, parte de 

premissa diversa da amplamente aceita na jurisprudência e doutrina germânica.  

Assim, essa opção distingue-se do consentimento ou a do princípio vitimológico (dos 

vitimodogmáticos), sendo um pouco mais próxima à autocolocação em perigo (de ROXIN, 

verdadeiro lugar comum na doutrina e jurisprudência). Contudo, o presente estudo, como se 

verá, não toma como referência a distinção entre condutas de participação e de autoria. 

Também, afasta-se da competência da vítima (opferzustandigkeit), nomenclatura usada por 
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JAKOBS373, pois tal termo destina-se ao resultado do processo dogmático de atribuição de 

resultados do que propriamente ao processo em si. 

Essa instituição escolhida busca determinar os casos em que a vítima, atuando em 

conjunto com o autor, pratica comportamento que arrisca ou lesa o seu próprio bem jurídico, 

acarretando uma imputação preferente ao seu âmbito de responsabilidade. Na sistemática do 

crime, essa colaboração da vítima exclui a tipicidade da conduta do autor, desde que se 

encontrem presentes três elementos centrais, a saber: (1) a conduta vítimal deve estar inserida 

no âmbito organizado em conjunto por ela e pelo autor; (2) esse comportamento não pode ser 

instrumentalizado pelo autor, a imputação à vítima pressupõe o controle desta sobre o fato, 

deve ser a vítima imputável (a vítima não pode carecer de base cognitiva que não a torne 

autoresponsável) 374; e (3) o autor não pode ter qualquer dever de proteção com relação ao 

bem jurídico da vítima375.  

De se ver que o recurso a essa imputação não se faz de forma absoluta, visto que o 

ordenamento impõe funções de proteção a determinados sujeitos (por exemplo, a de 

garantidor) frente aos bens do titular. Além do que, não se trata de uma relação acessória 

eventualmente existente entre vítima e autor. O fator decisivo é a constatação de uma ação 

conjunta entre vítima e autor, implicando na imputação de responsabilidade preferente ao 

âmbito da vítima, com a conseqüente exclusão da tipicidade do suposto autor376.  

Nessa trilha, afasta-se a questão da preponderância da conduta de um ou de outro para 

o resultado, cerne da tradicional discussão que gira em torno da teoria da autoria e da 

participação; para atribuir à conduta autoresponsável o papel de fator dominante, sendo o 

importante a averiguação de se a interação entre autor e vítima possui o condão de conduzir a 

um atuar imputável à vítima, e atípico por parte do autor377.  

Desse modo, mesmo que a vítima não possua conhecimento acerca do risco a que se 

expõe ao praticar dada conduta, a conduta do autor pode ser tida como atípica, bastando que a 

atividade conjunta realizada dirija-se objetivamente ao âmbito de responsabilidade atinente à 

vítima, com base no binômio autonomia/responsabilidade. Dito com um exemplo: pessoa que 

                                                 
373 Por outro lado, o termo competência da vítima parece designar bem mais o resultado do processo dogmático 
de atribuição de âmbitos de responsabilidade, que o próprio processo. (MELIÁ, op.cit., nota 4, p.286) 
374 Em sentido próximo afirma GRECO (op.cit., nota 167, 2003. p.166), que a autocolocação se aplica somente 
quando a vítima é maior de 18 anos, estiver em pleno gozo de suas faculdades mentais e os bens forem 
individuais, agindo a vítima consciente e voluntariamente. 
375 Cf. MELIÁ, op.cit., nota 365. p.286. 
376 Nessa ponto, nota-se semelhança à concepção de SCHUNEMANN, pois, segundo ele, de acordo com o grau 
de responsabilidade que couber à vítima e, conseqüentemente, o grau de participação que sua conduta para o 
evento delitivo, a tipicidade do fato será excluída. (apud MELIÁ op.cit., nota 365. p. 287). 
377 Nessa direção, SILVA JÚNIOR, op.cit., nota 266, p.162. 
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mantém relações sexuais com outra que sabe ser prostituta e se contamina com vírus HIV. 

Não se pode atribuir à prostituta, suposta autora do contágio venéreo, qualquer 

responsabilidade, pois a conduta da pretensa vítima, analisada de forma objetiva, comprova 

flagrante possibilidade de que efetivamente ocorresse tal contaminação, possibilidade essa 

que a mesma, conscientemente, optou por ignorar se tornando responsável. 

O limite a ser observado é o advindo da interação que se da entre autor e vítima – sua 

organização conjunta – em cada caso concreto, como se analisá no tópico seguinte. Tal 

averiguação deve ocorrer dentro do âmbito do tipo objetivo, desconsiderando-se a priori 

elementos subjetivos, como dolo ou culpa, sob pena de que se afaste totalmente da defesa aqui 

pretendida: a reformulação do tipo objetivo com base em critérios objetivos e normativos. 

 

4.4 IMPUTAÇÃO À VÍTIMA E A ORGANIZAÇÃO CONJUNTA 
 

A imputação à vítima retrata os casos cuja atipicidade da conduta do terceiro dá-se em 

razão da atribuição do sucedido ao âmbito de responsabilidade dela. A exoneração do autor 

provém especificamente do caráter responsável daquela. Todavia, a referida imputação 

pressupõe a chamada organização conjunta: quando o titular de um bem jurídico (vítima) 

empreende conjuntamente com outro autor uma atividade geradora do risco, deve ser 

imputada ao âmbito de responsabilidade preferente da vítima378. 

A imputação à vítima impede que a contribuição do autor ao curso causal seja 

jurídico-penalmente típica e o instituto não depende da configuração fenomenológica das 

contribuições de execução material de vítima e autor por si só. Dessa forma, há casos de 

execução pelas mãos do autor, nos quais havendo dano este se impute à vítiima, como outros, 

em que, apesar de ser a vítima quem executa diretamente a atividade arriscada, o fato 

apresenta-se como conduta típica do autor.  

Definida a atividade conjunta de autor e vítima, o curso deve ser imputado em 

princípio ao âmbito preferente da vítima. Não se segue as regras que determinam, mediante a 

teoria da autoria e participação, qual é o grau de responsabilidade dos distintos intervenientes, 

em uma infração que afeta terceiro. A organização conjunta não pode ser fragmentada em 

contribuição de maior ou menor categoria em atenção a sua relevância na execução, pois isso 

                                                 
378 Conforme define MELIÁ (op.cit., nota 4, p.287) e desde que, como já se mencionou, a atividade permaneça 
no âmbito do organizado conjuntamente pelo autor e vítima; a conduta da vítima não tenha sido 
instrumentalizada pelo autor, em razão de a vítima carecer da responsabilidade ou da base cognitiva necesssárias 
para ser considerada auto-responsável; e o autor não tenha um dever de proteção específico frente os bens da 
vítima 
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não modifica a qualidade de todo o curso, continua sendo uma atuação conjunta dentro do 

âmbito de autoresponsabilidade da vítima. Logo, se a interação é reconduzível ao atuar 

imputável à vítima, desde o ponto de vista normativo, o fator dominante é sua conduta 

autoresponsável379. 

Em termos outros, o fundamento da imputação não se encontra isolada e 

absolutamente no questionamento sobre a idéia de representação subjetiva que cada um dos 

intervenientes deve ter, para ser o autor ou vítima, sujeito passivo de um fato delituoso. Não 

podem ser autor e vítima os que devam decidir uma ou outra qualificação380. Conforme a 

estrutura interativa dos casos em questão, somente de um modo relativo, introduzindo a 

perspectiva comum de autor e vítima, pode chegar-se à qualificação. Não são dados subjetivos 

que definem a qualificação entre autor e vítima, tendo em vista que com a idéia de interação 

essa categorização é relativizada.  

A organização conjunta refere-se à atividade repartida analogamente aos casos de 

concurso de agentes, não há relação de acessoriedade entre as condutas. As atividades de 

autor e vítima podem ser diversas, como um simples ato comunicativo (algum pede ao outro a 

realização de algo) até a própria realização da atividade. Importa que a interação entre eles 

crie um contexto comum de um mesmo significado objetivo, determinado conforme padrões 

normativos: somente são conjuntos, aspectos da organização que se apresentam como um 

elemento inerente à atividade escolhida pela vítima, com sua autonomia381.  

                                                 
379 Por exemplo: a distribuição das distintas contribuições materiais à execução da atividade arriscada, como a 
decisão de quem, entre dois sujeitos decididos a participar de competição de motocicletas, conduza efetivamente 
a motocicleta (se é quem não conduz que resulta lesionado e se apresenta, posteriormente, como vítima); ou em 
casos de transmissão de doenças por contato sexual, não se vai comprovar (o que já seria difícil por si só) qual é 
a conduta, se do autor ou da vítima, que resulta preponderante na execução. Assim, incluem-se casos em que a 
vítima desconhece efetivamente o risco ao qual se expõe. Ex. sujeito mantém relações sexuais com uma pessoa, 
cujas circunstâncias pessoais revelam um possível risco (como uma pessoa dedicada à prostituição), e, desse 
contato, resulta o contágio de doença venérea. É indiferente que a vítima conheça ou não a condição de 
portadora de tal enfermidade da outra ou sequer a possibilidade de transmissão no contato sexual escolhido. A 
atividade conjunta realizada – contato sexual com alguém que mantém frenqüentes relações sexuais com várias 
pessoas – implica objetivamente o risco de contágio. Não se trata de comprovar maior ou menor proximidade 
como se distingue na autoria e participação, mas de se averigura se a conduta do autor é típica, ou seja, se 
atuação da vítima é autoresponsável (MELIÁ, op. cit., nota 4, p.288). 
380 Se organização conjunta é imputável à vítima, o mero fato de o autor ter uma disposição psíquica determinada 
(dolo ou culpa) sua conduta permanece atípica. Ex.: na entrega de aguardente é indiferente que quem oferece o 
deseje a morte do que aceita (tenha dolo); ou em casos de relações sexuais com risco de contágio: é indiferente 
que a pessoa prostituída deseje que seus clientes morram ou que haja atentado para fato de apresentar sinais 
evidentes de dada doença contagiosa. 
381Outro exemplo: quem participa de uma competição irregular de motocicletas não pode reclamar que os riscos 
por ele assumidos sejam atribuídos a quem intervém junto a ele em caso de dano. Pois não pode existir garantia 
normativa algum que expresse que quem realiza tal conduta não sofra dano algum. Quando alguém facilita de 
algum modo a uma pessoa ébria a condução de um automóvel e a acompanha no trajeto, produzindo-se uma 
lesão no copiloto, devido ao estado de embriaguez do condutor, esta é imputável à própria vítima. O contexto de 
acompabanhar a um condutor ébrio implica determinados riscos. Mas, se alguém facilita a condução de outrem e 
faz o seu caminho a pé, sendo atropelado, posteriormente, pelo condutor-ébrio, o dano não se atribui ao 
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Não há organização conjunta quando a conduta do autor introduz elemento adicional 

aos fatores de risco presentes no contexto comum ou quando a situação de fato apresenta fator 

de risco extra aos sujeitos. Assim, o ocorrido deve ser imputado como conduta típica do autor 

ou se tratará de um acidente, em todo caso não é imputável à vítima382.  

A atividade conjunta para ser tida como relevante ao juízo de imputação requer um 

efetivo começo. Por outra parte, deve-se tratar de uma assunção que tenha uma mínima 

aparência de praticabilidade383. Tal organização não perde seu caráter por meras afirmações 

do autor. Invertendo este efeito, outrem que tenha melhor conhecimento sobre dada situação 

não pode afastar sua responsabilidade as custas de afirmações de outros que desconhecem a 

situação.  

Essa organização conjunta entre autor e vítima não é meramente uma relação material 

entre ambos. Trata-se de uma interação que cria um contexto comum e de significado 

objetivo, determinado por padrões normativos384. O momento que esses contatos sociais 

adquirem relevância suficiente, constituindo a organização conjunta, possui uma definição 

própria, independente do arbítrio dos intervenientes. Portanto, tala organização ocorre quando 

os aspectos da mesma são inerentes à atividade que a vítima empreendeu como sua em função 

de sua própria autonomia; bem como quando em função dessa mesma autonomia ela assume 

riscos provenientes da conduta, que os trazem como elementos que, além de inerentes, são 

essenciais da atividade em questão385.  

Ilustra-se o sobredito com a seguinte situação: alguém ao sair de um bar em 

companhia de outrem embriagado, despreza tal fator de risco e estimula o ébrio a conduzir 

dado veículo. Caso haja acidente e o indutor sofre lesões ou morra não poderá a conduta do 

ébrio ser-lhe criminalmente imputada, já que entrar no carro dirigido por uma pessoa 

sabidamente ébria seria conduta inserida no âmbito de responsabilidade da pretensa vítima. 
                                                                                                                                                         
transeunte. O contexto “facilitar a uma pessoa ébria conduzir um automóvel sem lhe acompanhar” não implica 
organização conjunta do risco de seu próprio bem jurídico, de seu atropelo (MELIÁ, op.cit., nota 4, p.293). 
382Ex. consentimento da vítima como condição negativa à imputação do comportamento ao autor pode não 
excluir sua responsabilidade quando o dano gerado não deriva do risco que a vítima consentiu. Copiloto realiza 
trajeto em motocicleta com um condutor inexperiente e com velocidade excessiva, sofrendo dano. Mas, dos fatos 
provados não houve propriamente uma organização conjunta porque a lesão decorreu da falta de funcionamento 
dos freios – fator que gerou o acidente. Ibid., p.295 
383Ex. alguém se compromete a preparar a pista de gelo, eliminando obstáculos perigosos, para efetuer uma 
descida esquiando com outra pessoa. Isso não implica de imediato que quem se comprometeu responda por 
danos, caso não tenha realizado o compromisso, se comunicar à vítima, e, mesmo assim, ela decide descer. Por 
outro lado, se um condutor ébrio assevera ao carona que terá cuidado ou que o álcool não influi em suas 
facultades, isso é insuficiente para eliminar a organização conjunta do risco; o efeito inverso também se aplica, o 
caso do barqueiro – imaginando que se tornou vítima – ele próprio será o responsável por danos se emprende a 
travesia confiando nas afirmações dos viajantes, no sentido de que a tempestade se acalmaria ou que a travesia 
não era perigosa, etc. O barqueiro no caso deve distanciar-se dessas meras afirmações. Ibid., p.296. 
384 MELIÁ, op.cit., nota 365, 1998. p.292. 
385 MELIÁ, op.cit., nota 365, 1998. p.292-293. 
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Porém, pode não haver a organização conjunta em duas hipóteses, quais sejam: 

quando há introdução pelo autor de elemento adicional aos fatores de risco atinentes ao 

contexto comum; quando o autor possui especial controle sobre os riscos diante do bem 

jurídico da vítima386. 

A primeira situação é exemplificada através do famoso caso prático“de la botella”(da 

garrafa – livre tradução), em que o tribunal espanhol proferiu sentença com fundamento na 

falta de organização conjunta, baseando-se na inclusão de um fator especial por parte do 

autor, sendo este condenado. Comprovou-se que o autor disparou, exatamente, no momento 

em que a vítima se movimentava para se limpar de um banho de vinho que havia tomado. O 

autor disparou sem que avisasse a vítima o real momento da execução do disparo, 

introduzindo um fator decisivo que elevou o risco de lhe causar algum tipo de lesão. 

O autor por ser responsável por uma conduta que em princípio estava inserida no 

âmbito de responsabilidade da vítima, quando a interação entre ambos divide-se em tarefas 

recíprocas, que atribua deveres de cuidado, os quais em um primeiro momento dizem respeito 

à vítima para em um momento posterior transformarem-se em obrigação do autor. Tal 

determinação não é fácil de se constatar. Por isso, convém exemplificar: alguém, aluno de 

vela orientado pelo instrutor ao dirigir a embarcação, mas, apesar disso, cai na água e sofre 

algum tipo de fratura. Não cabe imputação ao âmbito da vítima.  

Tortuosos, no entanto, são os casos em que há vários participantes na atividade 

conjunta, devendo-se averiguar cuidadosamente o alcance de cada uma das funções em tela. 

Deve-se atentar a duas peculiaridades: primeiramente, deve-se ter em mente que os deveres de 

cuidado, que passam, por força de uma função especial, do âmbito de responsabilidade da 

vítima ao autor, não estenderm às situações de neutralização de riscos387. Também, os deveres 

de cuidado não abarcam situações em que a vítima assume o total controle da atividade 

supostamente perigosa, sem que haja a possibilidade da intervenção do autor388. 

 

 

  

                                                 
386 MELIÁ, op.cit., nota 365, 1998. p.297. 
387 Exemplo: esquiadores que sabendo dos riscos de avalanches em dado dia, devido ao mau tempo, decidem 
subir a montanha para esquiar. A avalanche é uma forca da natureza que não pode ser imputável a outros, 
quando a conduta foi praticada com a assunção da vítima (MELIÁ, op.cit., nota 365, 1998, p.298). 
388 Exemplo: médico ministra determinados remédios para que o paciente livre-se da dependência química, 
enquanto está internado em sua clínica. O paciente, porém, engana a equipe médica e não toma o medicamento 
recomendado, inserindo-se na esfera de atuação da vítima o dever de cuidado, que antes era atinente ao médico 
por sua função peculiar de especialista (MELIÁ, op.cit., nota 365, 1998, p.299). 
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4.4.1 Imputação à vítima: localização sistemática 
 

O princípio da autoresponsabilidade fundamenta dogmaticamente o tratamento a ser 

dado à conduta da vítima, porém cabe precisar se o mesmo situa-se, na teoria do delito, na 

parte geral ou na parte especial. Assim, cumpre estabelecer o funcionamento dessa imputação 

à vítima. 

Pode-se afirmar que a imputação à vítima representa instituição dogmática autônoma 

pertencente ao âmbito do tipo objetivo389, no primeiro nível de imputação objetiva, da 

conduta390. Em termos outros, o contexto sistemático dentro da teoria do delito, em que deve 

inserir-se a imputação à vítima, refere-se à tipicidade objetiva, considerando a imputação do 

comportamento (primeiro nível da teoria da imputação objetiva).  

Nota-se que a evolução dogmática da teoria do tipo, sobretudo, sob a denominação 

teoria da imputação objetiva, desenvolve-se sob o signo de uma normativização de seus 

conteúdos. Especialmente, no âmbito dos delitos de resultado, observa-se um abrandamento  

dos conteúdos petrificados em fases anteriores que consideravam os conceitos de causalidade 

e de evitabilidade. Esta evolução originou-se em decorrência da necessidade de encontrar 

mecanismos racionais de atribuição de resultados lesivos; e de estabelecer – de modo 

desligado da questão do resultado – âmbitos de responsabilidade dentro da interação social. 

Permite-se, com isso, uma concepção da norma jurídico-penal permeável à realidade social. 

Em apertada síntese e como se estudou antes, a imputação objetiva propõe novo 

prisma à teoria do tipo, com base em elementos normativos. Isso significa que o antigo 

conceito de causalidade, compreendido como noção estática e naturalista não mais pode 

encontrar guarida na moderna dogmática penal. Tal formulação passa por duas fontes: a 

necessidade de que sejam considerados outros mecanismos de atribuição do resultado lesivo 

ao ordenamento jurídico, e de que sejam estabelecidos âmbitos de responsabilidade dentro da 

interação social391. 

Quando efetivamente o ocorrido responda ao exercício de autonomia do titular, salvo 

as normas especiais que limitam tal autonomia, não pode haver um ocorrido relevante aos 

efeitos de imputação ao autor. A conduta da vítima, quando autônoma, dentro de uma 

organização conjunta, constitui um elemento normativo importante, no sentido de limitar 

âmbitos de responsabilidade dentro da tipicidade objetiva.  

                                                 
389 Compartilham dessa opinião: JAKOBS 2000, RUDOLPHI 1998, ROXIN 1997, MELIÁ 2001, SANCINETTI 
1998, FERRANTE 1998, ALVARADO 1992, SÁNCHEZ 2001. 
390 (Nessa defesa, JAKOBS, 2000; MELIÁ, nota 4, 2001, ALVARADO 1992; FRISCH 1995. 
391 MELIÁ, op. cit., nota 4, p.300. 
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Dito de outro modo, uma interação autor/vítima, configurando uma organização 

conjunta, exclui o significado delitivo da conduta praticada, inicialmente, pelo autor devido à 

responsabilidade preferente da vítima. Portanto, a imputação à vítima constitui a concreção do 

genérico princípio da autoresponsabilidade preferente, tomado como ponto de partida na 

perspectiva aqui estudada392. 

Alguns autores afirmam que a imputação à vítima requer uma infração de deveres de 

proteção por parte da mesma. Nesse contexto, poderia se questionar qual norma a vítima 

infringe para que lhe possa ser imputado o ocorrido? Interrogante que parece não haver 

resposta positiva, pois se considera que a vítima não realiza infração, já que nenhuma norma 

penal tipifica sua conduta. O único conteúdo que razoavelmente pode corresponder aos 

deveres de autoproteção é o de resumir os pressupostos sob os quais a interação entre a vítima 

e autor resulta imputável ao âmbito de responsabilidade da vítima, ou seja, apresenta-se em 

atenção à concorrência de uma organização conjunta como assunto da vítima. Não se trata, 

portanto, da existência de deveres para a vítima, mas de tornar manejável, na imputação 

jurídico-penal, o caráter autônomo de sua conduta, logo, renuncia-se aqui o uso dessa 

terminologia de obrigações da vítima.  

Ademais, insta rememorar que a imputação à vítima não pode ser considerada de 

forma absoluta. Há ocasiões que apesar de concorrer vários sujeitos autoresponsáveis em uma 

atividade arriscada, o ordenamento estabelece obrigação de tutela de agentes frente aos 

demais intervenientes, uma posição de garantidor. Essa posição deriva de uma situação 

normativa especial. Não são limites imanentes da imputação à vítima, que derivam da 

estrutura mesma da instituição. Do contrário, trata-se de casos em que uma razão normativa 

especial afasta ao princípio da autoresponsabilidade e suas conseqüências dogmáticas393. 

Essas posições de garante materializam-se de acordo com a legislação, o autor tem dever de 

tutela em decorrência de dada organização ou vínculo estreito com a vítima.  

LASCURIAN SANCHEZ394 afirma que as relações laborais configuram o filão que 

melhor exemplifica tais situações. Por exemplo, o ordenamento atribui a organização da 

atividade produtiva ao empresário. Correlato às faculdades de direção e tendo em conta as 

desiguais posições de força que tem empregador e empregado dentro da empresa, impõe-se 

                                                 
392 MELIÁ, op. cit., nota 4 2001 p.302. 
393 MELIÁ, op. cit., nota 4 2001 p311-312) 
394 apud MELIÁ, op. cit., nota 4 2001 p.312. Outros exemplos podem ser citados: atinentes à organização de 
espetáculos, como jogos de futebol, shows, desfile de carnavais, nos quais cabe aos organizadores tomarem todas 
as medidas necessárias, no sentido de neutralizar condutas dirigidas a autocolocações em perigo por parte do 
público. 
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àquele a função de zelar pelo cumprimento das regras de segurança no trabalho395. 

Inobservando tais procecimentos, ocorrendo eventual lesão a um bem jurídico dos 

funcionários, dano este albergado pelos tais deveres de cuidado, poderá o mesmo ser 

imputado ao empregador. Assim, nesses casos, uma conduta da vítima que em outras 

circunstâncias conduziria à imputação da responsabilidade para si, pode gerar um 

comportamento típico do sujeito obrigado.  

Observa-se, contufdo, que as referidas regras não excluem absolutamente a existência 

de casos em que a atividade arriscada deva ser imputada à vítima. Tomando como ilustração a 

situação acima, afirma-se que o empresário embora tenha dever de velar pelo cumprimento de 

normas de segurança, esta obrigação termina no momento em que há uma conduta deliberada 

do empregado para a configuração da atividade de risco. Isso significa que as obrigações de 

tutela encontrem seus limites no princípio da autoresponsabilidade, a saber: há obrigação do 

empresário de velar para que os empregados de uma obra usem cordas de segurança, agarras 

de escaladas, capacetes, macacões, instalem redes de segurança necessárias em um edifico em 

construção etc; mas, nenhum dos deveres pode pretender evitar que o empregado retire 

capacete, rede ou outro equipamento de segurança em momento de descuido do chefe da obra. 

Conhece-se a dificuldade de fixação de limites da obrigação de tutela que cabe ao 

autor, porém se acredita que ela deve ocorrer sempre em atenção ao princípio da 

autoresponsabilidade. Nesse contexto, é elucidativo outro exemplo: imagine-se que dado 

construtor estabelece manual de procedimentos, estabelecendo para todos os operários, antes 

de entrar em uma obra, o dever de vestir macacões específicos, capacetes, botas e 

equipamentos de proteção e segurança, fornecidos pela empresa. Ciente de tais normas, um de 

seus pedreiros, já com roupas trocadas ao fim do dia, lembra-se que esqueceu o celular e a 

carteira de cédulas em andar alto, onde trabalhou durante. Com preguiça de vestir-se 

novamente, ele se apressa ao se dirigir ao andar e cai da escada lesionando-se seriamente. 

Diante disso, flagrante se dá a aplicação à imputação à vítima. Não poderia ser exigido do 

proprietário da construtora que colocasse um vigia na porta da construção com a função de 

vigiar funcionários que usavam ou não os equipamentos. Faz parte do papel da vítima usar 

materiais que foram devidamente fornecidos e exigidos para serem usados na obra. 

Pode-se dizer que nestes casos, em que há determinada obrigação de controle por parte 

do autor, no sentido de evitar que potenciais vítimas passem a ser reais, deve ser limitada a 
                                                 
395Outro exemplo: normas que regem a organização de espetáculos públicos, como um rally automobilístico, 
impõem aos organizadores medidas de segurança que somente adquirem sentido como medidas destinadas a 
evitar ou neutraziar condutas do público de caráter de autocolocacao em perigo. MELIÁ, op.cit., nota 4, p.313. 
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aplicação das regras de repartição dos âmbitos de responsabilidade. Afinal, uma análise 

extremada, que se dirija a imputar a qualquer dos intervenientes (autor e vítima), pode gerar 

flagrante injustiça na atribuição da efetiva responsabilidade. 

De se ver que conduta da vítima adquire relevância na primeira instituição da 

imputação objetiva, na hora de estabelecer de onde discorrer a fronteira do risco permitido, 

bem porque as expectativas das possíveis vítimas constituem um criterio decisivo para 

determiná-la, e não se pode a todo tempo querer que a posição de garante ultrapasse o 

razoável e atinja absolutamente as ações de sujeitos autoresposáveis que por si mesmos 

praticam condutas arriscadas. Em vista disso, e em sentido reverso, discorre-se em sequencia 

acerca dos limites reais no sentido de poder ou não excluir a imputação à vítima 

4.5 LIMITES DA IMPUTAÇÃO À VÍTIMA 
 

Esse tópico complementa a idéia de imputação à vítima, já que toda teoria com 

coerência deve traçar seus limites de aplicabilidade. Assim, tem especial relevância na 

compreensão do alcance de uma construção dogmática o estabelecimento de seus limites. Por 

isso, cumpre delinear os contormos imanentes da imputação à vítima, os quais se agrupam em 

dois pontos: defeitos de responsabilidade e se o ocorrido apresente-se como uma organização 

inócua para seus bens – por concorrer defeitos cognitivos.  

Portanto, a seguir, pretende-se tratar dos contornos imanentes à instituição imputação 

à vítima, ou seja, não são os limites relativos às situações já analisadas como as posições de 

garantia, que afastam a aplicação do princípio da autoresponsabilidade.  

Dito de outra forma, imputação à vítima é afastada quando a conduta da vítima é 

instrumentalizada pelo autor, em razão de: ausência de responsabilidade ou de base cognitiva 

necessária para ser considerada autoresponsável. O que parece se organização conjunta entre 

autor e vítima é na realidade uma organização do autor, que, neste sentido, instrumentaliza à 

vítima e com isso realiza uma conduta típica. 

Desse modo, é imprescindível a lembrança aos pressupostos da imputação à vítima 

para se fixar o seu reverso. Observou-se que o princípio da autoresponsabilidade, fundado no 

binômio autonomia/responsabilidade, atribui uma situação de responsabilidade preferente à 

vítima em relação ao autor, situando-se dogmaticamente na imputação objetiva da conduta. A 

partir disso, pode-se dizer que se existe uma situação especial de responsabilidade da vítima 

em relação aos seus bens, assim como ao autor do fato, na constatação de que no caso 

concreto não se trata a vítima de uma pessoa responsável, estar-se-á diante de um defeito de 
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responsabilidade que exclui a imputação à vítima. De maneira idêntica, em ocasiões em que 

existe uma “organização inócua para seus bens (por concorrer defeitos cognitivos)”, exclui-se 

uma vez mais a imputação à vítima 396. 

O decisivo não é a repartição da execução entre vítima e autor, senão a valoração 

normativa da situação. Também, a constituição no lado subjetivo da vítima ou autor não é o 

leva à imputação de um ou outro. A mera existência de um desejo por parte do autor de que se 

produza lesão na vítima ou de conhecimentos superiores acerca do risco não pode bastar para 

afirmar sua responsabilidade. Igualmente, a mera ignorância – por parte da vítima – de algum 

dos elementos do risco não se converter em responsabilidade para autor. A análise não poderá 

deter se na perspectiva da vítima – paradigma do consentimento – senão deverá ter em conta 

também a influencia do autor sobre o curso – paradigma de autoria mediata. 

Explicado de forma direta, para tornar na prática essa delimitação, desde um ponto de 

vista material, estabelece-se uma orientação de acordo com a autoria mediata. Assim, o 

importante é que seja a conduta analisada não sob uma perspectiva focada exclusivamente na 

vítima, mas na influência do autor sobre a conduta desta. Assim, faz-se da autoria mediata um 

ponto de referência que ocorrendo exclui a imputação a vítima397. 

Destarte, a autoria mediata, referência ao se falar da instrumentalização da vítima, é 

elemento parcial na construção da solução: só pode constituir um elemento de orientação. Isso 

em decorrência de a vontade do autor não se apresentar de forma decisiva para tal 

determinação, pois o que realmente importa é a existência de algum tipo de incidência da 

conduta do autor na da vítima. As características da instrumentalização devem ser 

materialmente igual para os casos em que a vítima executa a ação geradora do risco (autoria 

mediata propriamente) e aqueles outros que a vítima intervém na organização conjunta em um 

papel menos destacado (autoria direta)398.  

A determinação da instrumentalização da vítima por parte do autor, portanto, não 

depende somente do domínio por parte deste último. Não se determina simplesmente por certa 

vontade por parte do autor. Deve existir algum tipo de incidência real da conduta do autor no 

ocorrido.  

                                                 
396 MELIÁ, op. cit., nota4, p. 349-350 
397 Quando se fala de instrumentalização da conduta da vítima por parte do autor tem de encontrar soluções 
idênticas tanto para os casos em que é a vítima que pratica a conduta geradora do risco proibido, como para 
aqueles em que a vítima exerce um papel menos destacado em conjunto com o autor, a quem cabe o papel de 
protagonista da ação. Ainda, devido ao fato de que a imputação a vítima ser uma instituição aplicada 
indiscriminadamente aos delitos dolosos e culposos a determinação da existência ou não de instrumentalização 
por parte do autor deve operar tanto em um como nos outros, o que faz com que se considere o fato de que a 
autoria mediata nos crimes culposos é por si só discutida. 
398 MELIÁ, op.cit., nota 4., p.352. 
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Cumpre esclarecer que as situações de superioridade do autor, autoria mediata, não 

implica numa superioridade fática do autor sobre a vítima ou mesmo o contrário que vai 

delimitar a atribuição da responsabilidade, mas sim a delimitação dos âmbitos de 

responsabilidade que derivam dessa situação fática. Não se trata de uma situação em que 

devem responder penalmente autor e vítima, mas sim de constatar a medida de 

responsabilidade a ser atribuída a cada um. Diante disso, é importante que se estude os 

defeitos de responsabilidade e os cognitivos da vítima para que se entenda a exclusão da 

imputação à mesma. 

Quanto aos defeitos de responsabilidade da vítima ocorrem quando a sua conduta não 

pode ser considerada para que seja lhe atribuída a responsabilidade pelo fato. São casos de 

inferioridade da vítima em relação ao autor, aferida por fatores legais, relativos à vítima; ou 

casos pelos quais tal inferioridade é criada por uma situação qualquer imposta pelo autor, por 

uma conduta que, de algum modo, force, instrumentalize, a conduta da vítima, de maneira que 

responsabilidade por ela não lhe possa ser atribuída. 

Em relação aos primeiros casos, defeitos de responsabilidade legais, estes configuram 

situações pelas quais determinadas características do sistema legal vigente são responsáveis 

por definir se uma conduta pode ser atribuída à vítima, se a vítima seria responsável. Esse 

caráter depende de regras que o ordenamento estabelece para exigir responsabilidade a um 

sujeito, normas relativas à imputabilidade servem então analogicamente à vítima.  

Porém, ressalta-se que enquanto as regras da imputabilidade em relação ao autor 

podem chegar a resultados intermediários de semi-imputabilidade, quanto à vítima somente 

pode-se concluir pela responsabilidade ou não. Logo, qualquer diminuição dessa 

responsabilidade conduz à extinção desse caráter responsável e, consequentemente, a 

imputação da conduta praticada ao autor, o que implica dizer que mesmo as situações de 

semi-imputabilidade e indisponibilidade de bens devem ser albergadas pelos defeitos de 

responsabilidade. 

Já no que tange aos defeitos de responsabilidade situacionais, há exclusão da 

imputação à vítima quando o autor força a vítima a algo. O direito penal não pode impor ao 

autor mediato o domínio de uma situação, quando se espera da vítima que possua esse tal 

domínio, porém nos casos em que existe flagrante e forçosa coação contra a vítima ocorre 

uma invasão daquele autor mediato ao seu âmbito de responsabilidade, acarretando, 

conseqüentemente, a exclusão da imputação à vítima. 

Exemplo dessa situação é o caso hipotético em que dada pessoa mantém relações 

sexuais com uma prostituta sabendo que ela é portadora de HIV contraindo a doença. Embora 



 
 

148

pareça uma situação em que houvesse uma atuação conjunta descobre-se mais tarde que a 

vítima que foi contaminada somente praticou o ato porque a prostituta ameaçou-a gravemente, 

dizendo que uma terceira pessoa naquele mesmo momento estava em posse de sua filha 

pequena e que ela nunca mais a veria caso não tivesse a relação. Antes que se fala em 

justificante ou dirimente é um caso de exclusão da imputação à vítima. 

Em síntese, a problemática da responsabilidade da vítima agrupa-se em dois pontos: as 

situações de inferioridade da vítima determinadas por fatores legais desta e as situações de 

inferioridade em que é um determinado grupo do ocorrido a que provoca a inferioridade, por 

outro. 

A respeito dos defeitos cognitivos da vítima, assevera-se que são situações em que o 

autor devido à existência de um desnível entre seus conhecimentos e os da vítima 

instrumentaliza a conduta dessa de modo que se imponha a exclusão da imputação ao âmbito 

de responsabilidade da vítima. Não haverá organização conjunta quando o contexto imputável 

a vítima seja distinto e inferior em potencial lesivo aquele imputável ao autor.  

Percebe-se no seguinte exemplo: transmissão de HIV a outrem, nesses casos o que 

determina a atribuição da responsabilidade ao autor e à vítima será a relação que existe entre 

ambos. No caso de duas pessoas casadas há anos e repentinamente a mulher aparece 

contaminada e descobre que o foi pelo marido. Há um desnível de conhecimento entre o autor 

e a vítima que confiava que seu marido apenas mantinha relaçoes sexuais dentro do 

casamento o que acarreta um defeito cognitivo da vítima e a conseqüente exclusão de 

imputação à vítima. Já no caso de a contaminação dar-se por parte de uma prostituta a atuação 

conjunta mostra-se evidente sendo parelho o grau de conhecimento acerca dos riscos advindos 

da relação o que gera a existência de imputação à vítima e conseqüente exclusão de imputação 

ao autor ou seja à prostituta contaminada. 

Por fim, é importante lembrar que a pretensão aqui não é responsabilizar o titular do 

bem jurídico, mas verificar uma possível exclusão da imputação do autor. Por isso, o critério 

para a responsablidade positiva da vítima ao tomar como base o Código Penal somente o faz 

de modo indireto. 
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CONCLUSÕES 
 
 

É chegada a hora de realizar as últimas ponderações sobre a temática pesquisada. A 

primeira delas refere-se à certeza de que mesmo após anos de investigação pessoal e da 

própria discussão na dogmática penal global (principalmente, na Alemanha e na Espanha), o 

assunto continua com o caráter tortuoso, nebuloso e controverso. O que permitirá uma longa 

caminhada pelo futuro até que se atinja uma desejada pacificação. 

Dito de forma direta, embora seja um tema do presente, a questão da conduta da 

vítima paradoxal e certamente fará ainda parte do Direito Penal do futuro. Trata-se de uma 

problemática que, portanto, permanecerá nas pautas de estudos dos penalistas por anos a fio, 

até que se atinja uma melhor abordagem a seu respeito. 

Porém, não será aparente atemporalidade do assunto que impedirá a imprescindível 

exposição e retomada de algumas proposições conclusivas, dentre as já realizadas 

pontualmente em cada capítulo, sobre as pesquisas realizadas. Posicionamentos 

imprescindíveis ao fechamento momentâneo deste trabalho científico. Desta feita, pode-se 

afirmar que: 

I. De início, é notório que, em observância ao estado atual do sistema penal, presencia-

se uma verdadeira transição no tratamento da vítima dentro da dogmática penal, dado que sua 

conduta colaboradora para a gênese do crime vem nos últimos tempos sendo pensada e 

elaborada sob novos prismas doutrinários, seja no âmbito da vitimodogmática, seja dentro da 

teoria da imputação objetiva. 

II. Pode-se advertir que se, nos primórdios, a vítima era tratada como protagonista na 

cena criminal, porqu detinha poder de satisfazer seu direito, descobre-se que essa fase de ouro 

da vítima não tinha caráter absoluto. O líder do clã detinha esse poderia para demonstrar a 

força de seu grupo e para garantir a própria sobrevivência do agrupamento. Desmistifica-se a 

concepção de que a vítima vivenciou um reinado, tendo efetivamente a justiça em suas mãos, 

pois não lhe era atribuído total papel para resolução do conflito. Percebeu-se que em razão da 

ausência de limites das reações privadas, verdadeiras guerras eram sucessivamente presentes 

até o extermínio de um grupo pelo outro. Nesse sentido, o Talião e a compositio cumprem 

papel fundamental, o primeiro porque atribui certa proporcionalidade as sanções, a outra 

porque, até certo ponto, permite à vítima a reparação do dano. 
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III. Em seqüência, percebeu-se que, se a vítima não foi mesmo estrela do drama penal na 

sociedade primitiva, com a chegada do Estado Moderno, ela declaradamente é neutralizada: o 

Estado pune o infrator e ainda recebe multas em dados casos. Assim, na medida em que o 

Estado toma para si o poder-dever de punir, a vítima é esquecida, porque crime torna-se 

conflito entre Estado e delinqüente. Além disso, o desenvolvimento das escolas penais, 

centradas excessivamente no criminoso, e da teoria do bem jurídico distanciam ainda mais 

essa relação entre o Estado e a vítima de crime. A lesão do delito atinge um bem jurídico e, 

sente-se a concretização da máxima de que o direito penal é a “Carta Magna do delinqüente”. 

A pena não busca a satisfação da vítima, restringe-se às finalidades de prevenção geral ou 

especial. Processual, as vítimas de regra servem como meras testemunhas, quando 

necessárias. Por isso, a famosa frase de que a vítima tornou-se vítima da teoria do delito. 

Cumpre fundamentar que essa tomada da potesdade penal pelo Estado deu-se em razão dos 

fins de pacificação social, imparcialidade, proporcionalidade, objetividade, equidade, enfim, 

buscou-se divimuir as arbitrariedades e humanizar o direito penal. 

IV.  Somente, com o pós-guerra, em meados dos anos 30/40, os estudos penais começam 

a descobrir a vítima. Afinal, o holocausto dos judeus e o crescimento da criminalidade urbada, 

gerando macrovitimozações, chamou atenção para os direitos humanos e liberdades 

individuais postergadas ao longo da história humana, incluindo-se aí, portanto, as vítimas de 

crimes. Esse fato impulso o surgimento da vitimologia convencional, com estudos etiológicos, 

analisando as relações entre vítima e delinqüente para a gênese do crime.  

V.  Com isso, desvendam-se as tipologias variadas de vítimas: das totalmente inocentes 

às influentes para o crime. Insta lembrar que através desses estudos muda o paradigma 

conceitual de vítima: sua antiga definição estática, enquanto constante sujeito passivo, 

imbuído de eterna candura, é redefinido através do caráter relacional que a vítima pode 

assumir diante do crime – chegando a ser autoresponsável. Eis um ponto pacífico de fato: ao 

lado das vítimas ideais (inocentes), há vítimas com grau de influência da gênese do crime, que 

voluntariamente o provocam, deixando sua clara parcela de colaboração para a ocorrência do 

mesmo. 

VI.  Verifica-se que em conseqüência a própria noção de crime é remodelada, podendo a 

ser uma interação entre os sujeitos vítima e autor e o meio. É a derrocada de uma visão 

estéreo, estereotípica, do delito, ou seja, rompe-se com a tradicional postura unidirecional 

criminológica e devolve-se, na verdade, ao delito a personagem da vítima, e à ciência penal, 

permite-se a ampliação e completude de seu campo de estudo. 



 
 

151

VII.  Observou-se que nos últimos anos também apareceu no universo acadêmico um 

outro lado da vitimologia, atenta às necessidades e direitos da vítima. Este não foi objeto 

desse estudo, já que foi daquele primeiro setor, da vitimologia convencioanal, que na década 

de 70/80, aparecem tendências, baseando-se nas vítimas interativas/relacionais, de análises da 

conduta da vítima para a origem e valoração do crime. Surgem, assim, os modelos dogmáticos 

tratados nesta pesquisa, a saber: vitimodogmática, autocolocacao da vítima em risco, 

heterocolocação, competência da vítima e imputação à vítima. 

VIII.  A tendência vitimodogmática aparece na jurisprudência alemã, com o fito de 

criticamente estudar a localização dogmática da conduta da vítima, dolosa ou culposa, para o 

juízo de imputação do autor, dentro da sistemática do crime. Divide-se em dois grupos: de um 

lado, uma corrente minoritária e radical que visualiza nos fins do direito penal fundamento 

para a elaboração de um princípio vitimológico que deve ser incorporado na teoria do delito, e 

quando não respeitado exclui a tipicidade da conduta do suposto autor. O princípio impõe a 

vítima deveres de autotutela que se não seguidos implicam na referida excludente. A doutrina 

é frágil porque não fundamenta material e coerentemente a criação do princípio a partir da 

subsidiariedade, fragmentariedade e proporcionalidade. Essa vertente extrema retira da vítima 

a tutela penal de seus bens jurídicos, interpretando ao que parece equivocadamente os 

princípios da intervenção mínima. A subsidiariedade não implica no afastamento do Estado 

quando a vítima possa se autodefender. Essa interpretação não pode ser tida como a 

pretendida pelo legislador. A ultima ratio implica na aplicação de outros meios jurídicos antes 

da intervenção penal, e não a interferência do próprio titular dos bens jurídicos. Ademais, o 

princípio da autoresponsabilidade não pode ser incorporado de forma absoluta na dogmática 

penal, sob pena de promover arbitrariedades e insegurança jurídica. 

IX. Em relação à outra corrente, moderada, acredita-se que lhe assiste relativa razão no 

que concerne à atenuação da penalidade do autor quando da atuação da vítima no curso 

delitivo. Porém, não se alinha a sua localização sistemática enquanto criação de uma 

perspectiva dogmática nova, a vitimodogmática. Essa não é a melhor opção para situar o 

problema da vítima, embora a conseqüência mitigada seja coerente com a idéia de 

proporcionalidade, distribuição equitativa da penave e possa, inclusive, ser absorvida, até 

certo ponto pelo ordenamento pátrio, que estabelece no art.59 do CPB a participação como 

circunstancia judicial a ser observada quando da atribuição da pena.  

X. Viu-se que se por um ângulo a conduta da vítima transparece feições uniformizantes 

propícias à sua inserção categórica na teoria do delito, tocando, portanto, todo o tipo; por 
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outra aresta mais lúcida, o comportamento da vítima reflete casos específicos que podem se 

entremear na dogmática penal, mas desde que se restrinja apenas a um dos elementos do 

injusto, sobremodo, alcançando, pois, tão somente os limites da pena.  

XI. Com independência da corrente a ser acolhida, a tese central da vitimodogmática 

implica, a um só passo, prescindir do comportamento concausal da vítima à hora de analisar a 

responsabilidade do autor, indesejavelmente resultando em uma possível sobrecarga punitiva 

a um sujeito, o autor, a quem não cabe imputar o fato delitivo por completo. Impor a pena em 

tais termos implica clara vulneração de princípios, tais como o da proporcionalidade e da 

proibição do excesso, o de fragmentação na proteção de bens jurídicos e inclusive o da 

necessidade de intervenção penal.  

XII.  Por outra raia, descarregar de responsabilidade o autor às custas da vítima, aduzindo a 

sua corresponsabilidade na lesão do bem jurídico de que é titular, pode gerar fenômenos 

demasiados negativos. Abre-se flancos para potencialização de estratégias de inculpação da 

vítima, e, inclusive, em casos extremos de deturpação da tese aventada, para a inversão fática 

dos papéis de autor e vítima, o que favoreceria a aparição de sentimentos de culpabilidade na 

vítima e de um clima social de tensão em que os indivíduos começariam a se ver como os 

próximos agressores e em si mesmos uma vítima favorecedora ou provocadora. 

XIII. De todo modo, a vítima não pode ser mais tratada como mero objeto aleatório, 

fungível e irrelevante no iter criminis. Sua efetiva contribuição deve ser valorada, porém não 

pode ser estimada de maneira categórica a ponto de criar um padrão a ser inserido na 

sistemática do delito. Deve-se entendê-la como variável, e, por isso, em casos pontuais se 

imiscuir no sistema, retificando-o ou o aperfeiçoando, via causa supralegal de exclusão da 

antijuridicidade ou diminuição da pena do autor. Esse é o dogmatismo que se espera da 

sistemática penal pátria. 

XIV. Constata-se, pois, que a invenção do princípio da autoresponsabilidade pela 

vitimodogmática pura não pode prevalecer, nos moldes expostos, sobre o desiderato penal de 

proteção às vítimas. Do contrário, a atenção aos contributivos vítimais em casos específicos, 

que se introduzem no sistema, no intento de torná-lo mais próximo da realidade fática parece 

ser um caminho viável do ponto de vista da segurança jurídica e da justiça material. 

Ressaltando-se, que mesmo em problemas específicos, a conduta da vítima não enseja a 

fixação de estereótipos de deveres de tutela para si direito penal material. 
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XV. A atenção à autocolocação pela vitimodogmática se propõe a modificar o quadro de 

despersonalização da rivalidade entre os contendores, convertendo o mero conceito abstrato 

de vítima ─ relegada à posição marginal, em regra, de testemunha criminal. Tal 

desinvidualização do delito confere resultados jurídicos injustos, atribuindo ao autor a 

responsabilidade pelo crime, como se ele tivesse sido seu único gerador. Seu mérito encontra-

se em evidenciar uma imagem dinâmica e realista da vítima. Revisa-se os estereótipos 

clássicos, produtos de exame simbólico, formalista e estático da criminologia tradicional, do 

dogmatismo meramente lógico-descritivo, doravante, desmistificado 

XVI. Em seguida foram analisadas as teorias da imputação objetiva. Quanto a estas, 

observou-se que a conceituação de imputação no direito penal foi trabalhada de início por 

PUFENDORF, apresentando a conduta imputável ao agente não meramente por ser possível, 

mas por ser necessária. Também contribuiu HEGEL considerando imputar como atribuir algo 

ao sujeito, mas inovou com o fundamento da imputação localizado na direção final da ação. 

Porém, a imputação somente constitui-se nos moldes próximos aos atuais com a crise do 

dogma causal. Notou-se que LISZT e BELING entendiam a causalidade como primordial 

para o tipo penal, sendo importante não o resultado em si, mas o movimento corpóreo que o 

gerou.  

XVII. Em razão disso, emergiram teorias no intento de explicar materialmente o dogma 

causal. A da conditio sine qua non, com no processo de eliminação hipotética: eliminando-se 

a conduta do agente, se persistisse o resultado, a sua conduta não foi causa deste, logo, 

inexistiu nexo causal. A da causalidade adequada para a qual apenas a condição tipicamente 

relevante é adequada a produzir o resultado. O julgador baseia-se em um juízo de 

probabilidade e possibilidade para analisar se o processo causal do autor produziu o resultado 

ocorrido. Não há unanimidade de uma ou de outra universo jurídico, a depender do 

ordenamento, tem-se uma visão sobre a causalidade. O Brasil adota a primeira com restrições. 

XVIII. Em evolução, com as visões neokantistas, valores são inseridos no direito penal. 

MEZGER formula a teoria da relevância jurídica, pondo em atrito a relação de causalidade 

devido aos fins do direito. Tal elaboração é considerado impulso para a imputação objetiva de 

Claus ROXIN. Porém, a diferença notória entre estes é que o primeiro adota incontáveis 

critérios normativos, dando margem a várias interpretações sobre o crime; o último 

sistematiza sua abordagem no fundamento da política criminal. 

XIX. Verifica-se que em LARENZ (o qual também influiu ROXIN), a causalidade deixa de 

ser simplesmente causa e efeito, importando determinar se o resultado pode ser atribuído ao 
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agente como ato de sua vontade, sob o viés objetivo, no prisma da pessoa racional (idéia 

normativa do homem). Mas, é com HONIG, que tais acepções chegam ao âmbito penal 

propriamente. 

XX. Aludiu-se, também, embora de forma breve, as considerações finalistas de Hans 

WELZEL, destacando o fato de sua da teoria da adequação social (excludente de tipicidade, 

na atualidade) ter influenciado a imputação objetiva. Percebeu-se que os conceitos de 

adequação e inadequação social remetem-se aos de risco permitido e risco proibido, critério 

chave da imputação objetiva. Além do mais constata-se que com adequação social abre-se 

possibilidades para a normativização do tipo objetivo: intento da imputação objetiva. 

XXI. Porém, pôde-se notar que WELZEL não se aprofundou nos fundamentos da adequação 

social, constituindo sua teoria na noção de ação finalista, solucionando as questões com base 

no dolo, transportado por ele, com influencia de Graf Zu DOHNA, da culpabilidade para o 

tipo. Logo, em termos gerais, para o finalismo a causalidade também é processo natural, sem 

valoração. 

XXII. Com a obra Politica Criminal e Sistema Juridico Penal, ROXIN elabora o chamado 

manifesto funcionalista: o direito penal deve-se pautar em seus fins. Daí surgem duas 

principais vertentes do funcionalismo, a do próprio ROXIN e a de JAKOBS.  

XXIII. Percebeu-se que JAKOBS elabora o funcionalismo normativo, com base na teoria dos 

sistemas de LUHMAN, O direito penal refere-se a estabilização das expectativas. A 

imposição da pena é meio para reafirmar contrafaticamente a norma violada, estabilizando 

tais expectativas. Com essa visão elabora a sua imputação objetiva utilizando quatro critérios: 

risco permitido/risco proibido, princípio da confiança, proibição de regresso e atuação ao 

próprio risco da vítima, a competência da vítima. O autor destaca a importância das normas 

extrapenais e de técnica para aferição do risco permitido em dada sociedade. Papéis sociais 

são inerentes a todos os indivíduos dentro de seus âmbitos de competência, ou seja, cada 

cidadão é portador de uma competência de organização e institucional dentro da sociedade. 

Nesse sentido, cabe a vítima zelar pelos seus bens juríridicos, sob pena, de em caso de 

dispensa, ser-lhe atribuída a quebra da compentência que lhe cabia e, por conseqüência, a 

imputação pelo ocorrido, excluindo a tipicidade da conduta de um terceiro interveniente. 

XXIV. Já ROXIN com funcionalismo moderado (teleológico racional) vincula o direito penal 

à política criminal, afastando-se, como fator determinante, de premissas ontológicas. A 

causalidade passa a ser limite mínimo no exame da atribuição de responsabilidade ao autor. 
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Um resultado causado pelo agente somente se pode imputar ao tipo objetivo se a conduta 

deste tiver criado um risco para o bem jurídico não coberto por um risco permitido e esse 

risco também se tem realizado no resultado concreto. O fundamento principal é o risco 

permitido, aquele tolerado socialmente. Este não gera a imputacao objetiva, mas configurado 

o seu inverso, o risco proibido, analisa-se a existência de um nexo entre risco criado pelo 

agente e a realização do resultado dele proveniente, também o perigo acarretado pelo agente 

deve está na esfera de proteção normativa. Neste último campo de valoração inserem-se as 

considerações dogmáticas sobre a vítima: a autocolocação em perigo e a heterocolocação 

consentida. Sendo assim, a vítima em diversas ocasiões, utilizando sua autodeterminação, 

dispõe de seus bens, arriscando-os ou os colocando a mercê de um terceiro, assumindo o risco 

de se prejudicar. Porém, essa distinção roxiniana, fundando-se na teoria da autoria e 

participação, parece pouco adequado, fragilizando-se por não expor com clarividência qual 

seria de fato o alicerce de diferenciação entre uma ou outra. 

XXV. Após a exposição das duas posições centrais sobre a imputação objetiva, 

especificamente no que concerne ao papel dogmático da vítima de crime, optou-se por expor 

uma nova perspectiva, ençcabeçada por Manuel Cancio MELIÁ: a imputação à vítima, 

elemento sim, da imputação objetiva, mas fundamentada no principio da autoresponsabilidade 

e na noção de organização conjunta. A cada cidadão concede-se autonomia de atuação e 

autodeterminação que em contrapartida limita-se na responsabilidade pessoal que todos 

assumem em razão de suas ações.  

XXVI. Assim, conclui-se que presentes os requisitos e bem definidos os seus contornos, deve-

se analisar restritivamente o tipo objetivo, exclui-o em razão da imputação a vítima: 

constituída uma organização conjunta, sendo a vítima autoresponsável (baseando-se 

analogamente nos critérios de imputabilidade), ausentes, pois, defeitos de responsabilidade e 

cognitivos e instrumentalização da conduta pelo autor (similar a casos de autoria mediata) ou 

deveres especiais de proteção em relação à vítima (semelhante à posição de garante). 

 Se a postura acima defendida, antecipando o exame jurídico para o tipo objetivo, 

alcança o sentido social típico de uma conduta e determina com perfeição (o que 

juridicamente já é discutível) a extensão dos tipos penais correspondente a um juízo seguro, 

ainda não se pode precisar. Outrossim, à margem da defesa desse método normativo, 

intentou-se evidenciar a riqueza dos aportes advindos da análise da conduta da vítima para 

valoração do crime e suas repercussões na teoria do delito, em relação à atribuição do 

responsabilidade jurídico-penal. 
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 Pretendeu-se, acima de tudo, refletir acerca da necessidade de o Estado, alçado à 

categoria de garantidor da ordem pública e competente para impor sanção penal com 

proporcionalidade, devolver ao conflito o olhar a vítima, sua face inter-pessoal, 

complementando sua análise junto ao delinqüente, curando a visão míope e lacunosa do 

fenômeno averiguado. Afinal, a instituição do irretocável direito penal material não pode 

pretender magicamente ignorar toda a problemática que envolve os comportamentos das 

vítimas de crimes. Por isso, acredita-se que a situação conveniente à dogmática penal abrange 

a um só tempo a continuidade do pensamento sistemático e a recepção de tendências político-

criminais modernas.  

Quiçá, tal proposta soe quimérica, mas ao menos se intenta sugerir um caminho viável 

─ embora de difícil concretização ─, para que se modifique a cruel realidade que toca à 

dogmática jurídico-penal, precipuamente a brasileira. A instituição do irretocável direito penal 

material, contudo, não pode pretender magicamente ignorar toda a problemática que envolve 

os comportamentos das vítimas de crimes, por isso, considerá-los como problemas pontuais 

para análise do crime e atribuição da responsabilidade, oferecer-se-ia à referida ciência a 

oportunidade de aperfeiçoar seu próprio sistema, sem que lhe tolha a sua segurança jurídica e 

a própria proteção da vítima.  

Por fim, acredita-se que a situação conveniente à dogmática penal abrange a um só 

tempo a continuidade do pensamento sistemático (fechado), que representa a conexão com o 

passado, e a recepção de tendências político-criminais funcionalistas e criminológicas críticas, 

que representa a característica do presente. Trata-se de uma clara recepção dos resultados 

desse olhar crítico, que a dogmática penal deve experimentar399, no intuito de se ver 

possibilitada, efetivamente, a sua abertura para a realidade social, premente dessa espécie de 

flexibilização a casos pontuais, em que a vítima interage com o desviante e o meio. Evita-se, 

pois, que o sistema penal seja visto como iníquo gerando desencontro entre expectativa social 

e norma penal. 

 
 
 
 

                                                 
399 “É muito bonito esperar a justiça, a paz, a liberdade, em todo caso não é condenável. Mas não é suficiente: 
falta agir por elas, o que já não é uma esperança, mas uma vontade. É a diferença que havia, durante a Ocupação, 
entre os resistentes, que queriam a derrota do nazismo, e os milhões de boas almas que se contentavam com 
esperá-la... É melhor do que ter sido colaboracionista (é melhor não fazer nada do que fazer o mal); mas, se 
todos [...] tivessem se contentado com esperar, o nazismo teria vencido a guerra. Não é a esperança que faz os 
heróis: é a coragem e a vontade” sem grifo no original (COMTE-SPONVILLE, André. A felicidade, 
desesperadamente, Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2001. Título Original: Le bonheur, 
désespérément. p. 61). 
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