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RESUMO 

 

 

MARIN, Gustavo de Carvalho. Teoria social e crítica do direito penal: o problema do 

reconhecimento da vítima. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2019. 

 

 

 

Os avanços da pesquisa vitimológica têm recebido escassa atenção dos estudos mais 

estritamente jurídico-penais. Em verdade, o reposicionamento da vítima como categoria de 

análise científica encontra escasso abrigo na teoria do direito penal, na qual prevalece ainda 

a ideia de que a perspectiva das pessoas que concretamente sofreram com o crime pouco ou 

nada têm a contribuir com os debates sobre imputação, ou mesmo acerca das justificações 

morais em torno das intervenções punitivas. Adotando um diálogo ainda pouco explorado 

entre ciência jurídico-penal e as teorias sociais de orientação crítica, a pesquisa se dedica a 

analisar essas justificações que fundamentam a posição comumente atribuída à vítima no 

direito penal. Destarte, busca identificar as debilidades dessas teses tradicionais e analisar as 

possibilidades de uma reorientação conceitual das ideias penais a partir da introdução da 

noção de reconhecimento da vítima. A pesquisa doutoral trabalhará com as hipóteses de que: 

(i) o recurso ao diálogo interdisciplinar com a teoria social pode contribuir com a análise de 

problemas mais marcadamente jurídico-penais, proporcionando ao direito penal novas 

possibilidades de autorreflexão e autocorreção no que concerne a suas teses e respostas; e 

(ii) a categoria do reconhecimento, tal como definida pela filosofia social, possui elevada 

capacidade de rendimento para uma reorientação das ideias penais, reintroduzindo a vítima 

como sujeito relevante para os debates centrais em direito penal. 

 

 

Palavras-chave: Direito Penal; Teoria Social; Vitimologia; Vítima; Reconhecimento. 
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ABSTRACT 

 

 

MARIN, Gustavo de Carvalho. Social theory and the critique of criminal law: the 

problem of the recognition of the victim. Doctoral Thesis. University of São Paulo, Law 

School. São Paulo, 2019.  

 

 

 

The advances of victimological research have received an insufficient attention from 

studies in criminal law. Actually, the repositioning of the victim as a category of scientific 

analysis is hardly accommodated within criminal law theory, in which is still prevalent the 

idea that the perspectives of those who have suffered with crime have little or nothing to 

contribute regarding the debates about imputation, or even concerning the moral 

justifications of the punitive interventions. By adopting a still little explored dialogue 

between criminal-legal science and the critical social theories, the research examines the 

justifications underlying the position commonly attributed to the victim within criminal law. 

Thus, it seeks specifically to identify the weaknesses of these traditional theses, also 

analyzing the possibilities of a conceptual reorientation of criminal law ideas by introducing 

the notion of recognition of the victim. Therefore, this doctoral research works with the 

hypothesis that: (i) recurring to an interdisciplinary dialogue with social theory might 

contribute to the analysis of legal-criminal problems, providing criminal law with new 

possibilities of self-reflection and self-correction concerning its theses and responses; and 

(ii) the category of recognition as defined by social philosophy has a high capacity for a 

reorientation of criminal law ideas, reintroducing the victim as a relevant subject for the 

central debates of criminal law. 

 

 

Keywords: Criminal Law; Social Theory; Victimology; Victim; Recognition. 
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“Fui à zona de Tchernóbil. Já estive lá muitas vezes. E 

lá eu entendi que era impotente. Que não compreendo. 

E esse sentimento de impotência está me destruindo. 

Porque não reconheço este mundo. Tudo nele mudou. 

Até o mal é outro. O passado já não me protege. Não 

me tranquiliza. Não dá respostas. Antes sempre dava, 

agora não mais. O futuro me arruína, não o passado. 

(Pensativo.) Para que as pessoas recordam? É a minha 

pergunta. Mas eu falei com você, pronunciei algumas 

palavras. E compreendi alguma coisa… Agora não me 

sinto tão sozinho. Mas o que acontece com os outros?” 

 

(Piotr S., em depoimento a Svetlana Alexijevich – 

Vozes de Tchernóbil, Cia. das Letras, 2016 – trad. 

Sonia Branco) 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Originalmente dedicada à compreensão das interações entre ofensor e vítima na 

causação dos eventos que levaram à vitimização, a vitimologia experienciou significativos 

desenvolvimentos desde estes momentos iniciais. Especialmente no último quarto do século 

XX, os estudos vitimológicos incorporaram uma agenda positiva de pesquisa, orientada por 

uma compreensão da vítima como sujeito empírico cujas experiências individuais de 

sofrimento e necessidades delas decorrentes passaram a importar como genuíno objeto de 

análise. A história da vitimologia como disciplina envolve não apenas uma diversificação 

metodológica, mas especialmente essa ampliação de seu objeto: para além da dinâmica 

interacionista, a vitimologia passa a se atentar às estruturas sociais que condicionam os 

processos de vitimização, a atuação crítica da vítima com relação a essas estruturas, a 

identificação dos interesses e necessidades das pessoas afetadas pelo delito, além do efetivo 

desempenho das instituições e policies em atendê-los.   

Não obstante os relevantes resultados obtidos pelos significativos avanços da 

pesquisa vitimológica, têm eles recebido escassa atenção dos estudos mais estritamente 

jurídico-penais. Em verdade, o redimensionamento da vítima como categoria de análise 

científica encontra parco abrigo na teoria do direito penal, na qual parece prevalecer ainda a 

ideia de que a perspectiva das pessoas que concretamente sofreram com o crime pouco ou 

nada têm a contribuir com os debates sobre imputação ou acerca das justificações morais em 

torno das intervenções punitivas. Adotando um diálogo ainda pouco explorado entre ciência 

jurídico-penal e as teorias sociais de orientação crítica, esta pesquisa se dedica a analisar as 

justificações que fundamentam a posição comumente atribuída à vítima pelo direito penal; 

buscando, especificamente, identificar as debilidades dessas teses tradicionais e analisar as 

possibilidades de reorientação das ideias penais – mais conceitual do que dogmática – a 

partir da ideia de reconhecimento da vítima.  

Isso implica o estabelecimento de duas hipóteses fundamentais de pesquisa. A 

primeira é de que a teoria social possui capacidade de rendimento para proporcionar à ciência 

do direito penal novas orientações de autorreflexão e autocorreção, sugerindo novas 

estratégias de pesquisa e marcos teóricos para a análise de problemas marcadamente 
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jurídico-penais. Esta hipótese possui como fundamento os postulados da ciência jurídica de 

que um direito comprometido com ideias de responsividade e adaptabilidade social tende a 

ser receptivo a uma interdisciplinaridade criteriosamente operacionalizada, podendo as 

teorias sociais servirem como relevante fonte de informações sobre em que medida as 

respostas conferidas pela ordem jurídico-penal efetivamente se coadunam com a realidade 

dos conflitos sociais juridicamente regulados.  

A segunda hipótese de pesquisa reside na compreensão de que a categoria filosófica 

do reconhecimento, e suas respectivas atualizações pela teoria social, possuem potencial 

analítico e crítico para fundamentar uma reorientação das ideias penais com relação à vítima, 

superando as teses mainstream de indiferença com relação a ela. A ideia é, em se 

confirmando a hipótese de pesquisa referente às vantagens do diálogo interdisciplinar com 

a teoria social, especificar a discussão com relação ao conflito vitimal. O alinhamento da 

tese a um “paradigma do reconhecimento”, característico do campo filosófico-social, dá-se 

em virtude da capacidade desta vertente de aliar, de um lado, análises das concretas 

dinâmicas sociais (como são); e, de outro, uma orientação normativa no sentido de apontar 

caminhos que poderiam fundar um aprimoramento ético dessas práticas e instituições, com 

base em critérios teórico-sociais previamente definidos (como devem ser).   

A delimitação do objeto de pesquisa tem como ponto de partida a percepção de que 

é necessário o desenvolvimento de empreendimentos teóricos que recondicionem a vítima 

como sujeito relevante do conflito sobre o qual o direito penal se pretende incidir; sem, 

contudo, que isso implique vulneração dos direitos do ofensor e eventuais distorções que 

poderiam advir de uma inadequada abertura da ordem jurídico-penal a elementos emocionais 

que frequentemente ocupam a posição da vítima (Opferstatus). No contexto especificamente 

brasileiro, o que predominam são estudos dogmáticos cuja recepção aos estudos 

vitimológicos se restringem aos estágios iniciais da vitimologia, orientados à compreensão 

de como a vítima poderia contribuir para seu próprio sofrimento. Não obstante os relevantes 

resultados obtidos em termos de uma mais precisa circunscrição dogmática do conceito de 

injusto, a verdade é que as ciências criminais têm se desenvolvido predominantemente ao 

arrepio da evolução pela qual passou as discussões sobre as vítimas em outras dimensões de 

pesquisa; negligenciando, assim, a possibilidade desses novos insights sobre a posição da 

vítima poder contribuir com novos caminhos para interpretação dos problemas penais e com 

práticas mais sofisticadas de orientação à vítima no Sistema de Justiça criminal.   



5 
 

Essas abordagens tradicionalmente empregadas pela ciência jurídico-penal para 

analisar o conflito vitimal parecem ser pouco adequadas às novas demandas por legitimação 

do poder, apresentadas no contexto das sociedades democráticas modernas. Mais do que um 

problema de interpretação penal, a revisão das justificações morais em torno da relação 

vítima/ofensor e seu consequente gerenciamento pelo Sistema de Justiça criminal diz 

respeito, fundamentalmente, aos próprios desafios de legitimação aos quais o direito penal 

é submetido. É neste ponto que direito penal, já confrontado com a crítica vitimológica, pode 

convergir com os influxos teórico-normativos advindos de uma filosofia social do 

reconhecimento. Uma das mais promissoras linhas de pesquisa em teoria social é justamente 

no sentido de discutir como as dinâmicas de reconhecimento mútuo transcendem o plano da 

mera interação individual entre sujeitos (na constituição recíproca de suas identidades), 

ascendendo ao patamar da institucionalidade: instituições e práticas sociais sujeitas a 

critérios modernos de legitimação democrática podem ser avaliadas a partir de seu potencial 

e efetivo desempenho quanto ao reconhecimento dos sujeitos e à realização de suas 

liberdades. Daí a opção da pesquisa em testar a categoria filosófico-social do 

reconhecimento como chave de possíveis novas interpretações sobre a regulação jurídico-

penal do conflito vitimal. 

Tendo em vista a hipótese e delimitação do objeto de pesquisa, o trabalho se norteará 

por um raciocínio dedutivo, estruturando-se em quatro capítulos: 

(i) No Capítulo 1, serão estabelecidos alguns fundamentos de teoria social e 

explorada sua difícil relação com a ciência do direito penal. Apontando como e por que as 

teorias penais poderiam ver seu potencial analítico incrementado a partir de um diálogo mais 

amplo e estruturado com as teorias da sociedade, esta primeira seção da tese se dedica ainda 

a fixar os parâmetros metodológicos que podem orientar esse diálogo interdisciplinar.  

(ii) O Capítulo 2, por sua vez, enfocará o recorte teórico-social escolhido para o 

estudo do objeto de pesquisa, procurando delimitar conceitualmente a ideia de 

reconhecimento, a partir de uma análise de suas origens em Hegel; e, em um segundo 

momento, das respectivas atualizações que o conceito recebeu pela filosofia social 

contemporânea, no contexto dos esforços empreendidos por esta última em definir um 

“paradigma do reconhecimento” como nova estratégia de pesquisa. A ideia é demonstrar 

como o reconhecimento pode ser utilizado como chave de uma crítica filosófica ao direito 

penal, especialmente quanto às suas relações com a vítima do delito.  
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(iii) O Capítulo 3 buscará identificar as bases históricas e justificações filosóficas 

que sustentam uma determinada posição que a vítima tradicionalmente ocupa na ordem das 

ideias penais. Mais especificamente, serão apresentados os movimentos históricos e teóricos 

de “neutralização” e “redescobrimento da vítima”, sedimentando o caminho para que o 

capítulo seguinte possa discutir como tais teses são recepcionadas em maior ou menor 

medida no âmbito do direito penal e processo penal.  

(iv) O Capítulo 4, a seu turno, realizará uma confluência entre as ideias discutidas até 

então pela tese, confrontando o tratamento conferido pela vítima na ordem jurídico-penal 

com os desafios de legitimação das instituições e práticas sociais apresentados pelas teorias 

do reconhecimento. O ponto é demonstrar como a justificações de neutralização da vítima, 

ao mesmo tempo em que se permitiram transformar parcialmente a partir dos influxos da 

pesquisa vitimológica, persistiram como relevante fundamento do tratamento conferido à 

vítima pela ciência do direito penal e pelo Sistema de Justiça criminal. A ideia é que, mais 

do que um apontamento de uma eventual situação de denegação de reconhecimento da 

vítima, seja possível apontar os reflexos conceituais que o seu reconhecimento poderia lançar 

sobre as ideias penais.  

(v) Por fim, na Conclusão, serão consolidados e sintetizados os resultados da revisão 

do lugar da vítima nas ciências criminais a partir do diálogo interdisciplinar com as teorias 

críticas da sociedade orientadas pelo paradigma do reconhecimento.  
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CONCLUSÃO 
 

1. A teoria social dedica-se a prover um quadro analítico e filosófico a partir do qual 

as ciências sociais se desenvolvem em determinados sentidos, fornecendo os ferramentais 

teóricos que viabilizam ao investigador examinar sistematicamente os dados da realidade 

social e, na sequência, argumentar junto aos interlocutores de seu estudo acerca dos sucessos 

e falhas em seus métodos, premissas, estratégias de pesquisa e conclusões. Neste sentido, a 

teoria social levanta problemas intelectuais a respeito de determinadas esferas da 

sociabilidade humana, ao mesmo tempo em que delimita um substrato teórico por meio do 

qual tais problemas possam ser analisados com maior acuidade científica. A tese buscou se 

alinhar a concepções que buscam equilibrar objetividade descritiva com influxos de teoria 

normativa; quer dizer, que pautam-se pelo equacionamento entre expor analiticamente a 

realidade dos aspectos sociais, porém apontando suas debilidades e potencialidades 

conforme determinados critérios avaliativos.  

2. Apesar de o direito penal não poder renunciar a um exame da realidade social com 

a qual se relaciona, e sobre a qual afinal incide, suas conexões com os estudos em teoria 

social são controversas. O primeiro ponto de fricção entre as áreas diz respeito a certa 

desconfiança por parte dos juristas de que a internalização de contribuições teórico-sociais 

possam dar ensejo a uma mitigação dos critérios de legalidade; é dizer, privilegiando-se 

fatores extrajurídicos na formulação das decisões de conformação do direito. Esta primeira 

crítica atenta-se para o direito como ordem normativa voltada à estabilização de expectativas 

sociais. Já um segundo plano de inquietações refere-se às consequências que a 

interdisciplinaridade entre teoria social e direito penal poderiam ter para este último não 

exatamente em sua dimensão ordenativa, mas como ciência – mais especificamente, 

preocupações com sua autonomia científica e clareza metodológica. A pesquisa buscou 

demonstrar como os conhecimentos teórico-sociais foram negligenciados nas distintas 

fundamentações filosóficas do direito penal em sua história, sendo admitidos de modo 

apenas descontínuo conforme preferências temáticas; e, sobretudo, sem consideráveis 

preocupações com a definição de parâmetros relativamente universalizáveis de 

interdisciplinaridade.  

3. Para que o recurso interdisciplinar pudesse conjugar a preservação da autonomia 

científica do direito penal com um melhor aproveitamento dos influxos normativos da teoria 

social, foram estabelecidos parâmetros metodológicos que orientaram a pesquisa: (i) 
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transversalidade (não há uma teoria social com supremacia sobre as demais, de modo que a 

opção do trabalho por um recorte teórico-social específico se dá em decorrência de 

considerá-lo com especial capacidade de rendimento para abordar um determinado aspecto 

de um problema restrito – no caso, os conflitos vitimais em direito penal e as justificações 

morais que o rodeiam); (ii) responsividade (não obstante o direito diferencie a si mesmo do 

não-jurídico, ele se permite ser constantemente desafiado por informações e 

questionamentos advindos da teoria social, encarando tais elementos como oportunidade de 

autorreflexão e autocorreção); (iii) autonormatividade (apesar de recorrer à 

interdisciplinaridade, a pesquisa não extrai das contribuições teórico-sociais normas 

prontamente aplicáveis à dimensão jurídico-penal, tanto por questões de autonomia 

científica, como não ser possível atribuir normatividade ao não-jurídico – o que as teorias 

sociais fornecem não são normas, mas orientações normativas que podem informar 

reorientações por parte do direito penal); (iv) seletividade de perspectivas (necessidade de 

uma seleção justificada de um recorte teórico-social específico); (v) unilateralidade 

operacional (as orientações normativas fornecidas pela teoria social carecem de uma 

reconstrução interna por parte da ciência jurídica, com base nos critérios e linguagens 

próprias do direito); e, por fim, (vi) naturalização disciplinar (a reconstrução interna pelo 

direito dos influxos normativos da teoria social não podem implicar uma desfiguração dos 

aspectos definidores do material original, havendo que se manter um mínimo de 

fidedignidade substancial). 

4. Dentre os recortes teórico-sociais passíveis de serem aplicados a uma pesquisa 

crítico-analítica em direito penal, parecem ser especialmente promissoras as vertentes 

derivadas da categoria filosófica do reconhecimento. Com origens que remontam à filosofia 

de Fichte, o reconhecimento recebeu desenvolvimentos decisivos ao longo da obra de Hegel. 

A ideia de reconhecimento constitui-se originalmente em categoria filosófica de análise 

acerca de como as identidades pessoais se constituem de modo não-monológico, mas sim 

mediadas por tramas de intersubjetividade em que a autocompreensão qualitativa de um 

indivíduo depende de seu reconhecimento por seus pares; quer dizer, o eu reconhece a si 

mesmo como sujeito na medida em que é assim reconhecido e valorizado por seu ser-outro, 

que, igualmente, também opõe aos demais demandas por reconhecimento. Mais que isso, o 

reconhecimento como conceito filosófico consiste na chave de uma dinâmica relacional pela 

qual as relações éticas aprimoram-se de tal modo a constituir espaços mais amplos de 

sociabilidade, para além da mera intersubjetividade, alcançando nas instituições sociais 



192 
 

formas mais estabilizadas e sofisticadas. É por isso que o reconhecimento acaba sendo 

introduzido por Hegel, destarte, como a base de uma proposta de filosofia política alternativa 

às teses liberais contratualistas, estas por ele consideradas demasiadamente erigidas sobre 

uma ideia de liberdade demasiadamente abstrata e de indivíduos excessivamente 

autocentrados, desprovidos de compromissos de mutualidade. Assim como em Hegel a 

noção de reconhecimento evolui desde uma dinâmica intersubjetiva, passando a se constituir 

em uma chave de aprimoramento das relações éticas de uma vida coletiva mais amplamente 

considerada, chegando a estabelecer-se finalmente como substrato ético das instituições 

modernas, também a teoria social realiza movimento similar ao internalizá-lo em seus 

debates. Daí as teorias sociais contemporâneas terem encontrado nas teses filosóficas do 

reconhecimento de si no outro não apenas uma possibilidade de releitura da dimensão moral 

dos conflitos sociais, mas também um verdadeiro critério avaliativo para uma “reconstrução 

normativa” das instituições e práticas sociais modernas – i.e., o desempenho efetivo e 

potencial destas no que concerne à viabilização do reconhecimento mútuo e a uma promoção 

mais estável dos valores socialmente construídos a partir dessas interações. 

 5. As teorias do reconhecimento apresentam poderosas orientações normativas 

capazes de provocar autorreflexões por parte da ciência jurídico-penal, na medida em que 

reposiciona questionamentos e proposições acerca dos critérios de legitimação de uma 

ordem social e das respectivas instituições que a corporificam. O reconhecimento como 

categoria filosófico-social funciona como relevante chave para uma análise crítica acerca de 

como as relações éticas e arranjos institucionais de uma determinada sociedade podem, 

conjugando as necessidades de proteção individual e veiculação de valores comunitários, 

estruturar-se com vistas a dar vazão às diversas demandas sociais abrangidas pela ideia de 

liberdade; e, afinal, efetivamente satisfazê-las.  

6. A teoria social, nesta linha, abre espaço à utilização do reconhecimento na análise 

tanto de: (i) relações interindividuais (um sujeito há de reconhecer seu outro como unidade 

ética, dotada de direitos e deveres, autoconsciente e moralmente relevante; do contrário, em 

vez de práticas de subjetivação, o que se teria seriam situações de reconhecimento denegado 

– aqui tem-se profícua chave de análise das justificações morais subjacentes às interações 

vítima/ofensor); como, também, (ii) relações entre indivíduos e instituições, ou indivíduos e 

seu meio social (instituições legítimas dependem do quanto os sujeitos logram ver-se nelas 

identificados, e do desempenho delas na realização da liberdade, promoção valores 

comunitariamente compartilhados, além da estabilização de tramas sociais de 
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reconhecimento mútuo e solidariedade – aqui, o reconhecimento emerge como poderosa 

ferramenta filosófica de crítica ao direito penal como ordem normativa institucionalizada).  

7. A análise das justificações que fundamentam o lugar comumente atribuído à vítima 

nas ciências criminais indicam uma difícil compatibilidade com a ideia de reconhecimento 

como critério crítico-normativo. A exposição do percurso historicamente percorrido pela 

vítima nos discursos penais demonstrou como a superação da “neutralização da vítima” em 

direção a seu “redescobrimento” culminou no surgimento e consolidação da vitimologia 

como disciplina científica. Originalmente dedicada a compreender a dinâmica interacionista 

que envolve as relações da vítima com o ofensor, os estudos vitimológicos iniciais 

empreenderam esforços de categorização de vítimas conforme o grau e natureza de sua 

eventual contribuição causal com os eventos que levaram à sua própria vitimização. Para 

além de seus desenvolvimentos metodológicos, contudo, a história da vitimologia pode ser 

fundamentalmente contada adotando a ampliação de seu objeto como fio-condutor: após 

críticas de pesquisadores e ativistas na linha de que as análises dos estágios iniciais da 

pesquisa vitimológica incorriam em perigosos discursos de blaming the victim, a vitimologia 

experienciou uma verdadeira redefinição em suas redes teóricas e estratégias de pesquisa. 

Especialmente a partir dos anos 1970 e 1980, à vitimologia interessava não mais apenas as 

dinâmicas e interações pessoas entre vítima e ofensor na causação dos eventos delitivos: 

assumindo conotações mais críticas, a pesquisa vitimológica passa a se debruçar sobre as 

estruturas sociais que condicionam os processos de vitimização; as estratégias de atuação de 

vítimas em sua relação crítica com essas estruturas; as experiências individuais de 

vitimização; os interesses e necessidades das vítimas, conjuntamente com as respostas 

sociais organizadas na tentativa de atendê-los. Se é verdade que o movimento de “retorno à 

vítima” acabou sendo apropriado e distorcido pelos discursos políticos de law and order, é 

igualmente verdadeiro que a vítima foi cada vez mais compreendida como sujeito empírico, 

cujas experiências e necessidades individuais importam como genuíno objeto de uma 

pesquisa vitimológica alinhadas à reafirmação das liberdades das vítimas. 

8. No que concerne às demais ciências criminais, embora o processo penal tenha se 

mostrado ligeiramente mais sensível a estas novas formas de compreensão da vítima de 

crime (gradualmente introduzindo mecanismos orientados à inclusão desta como sujeito de 

direitos processualmente relevante), a posição por ela ocupada nas discussões jurídico-

penais não sofreu transformações exatamente animadoras. Ao contrário, a receptividade da 

literatura penalista às contribuições da pesquisa vitimológica limitaram-se 
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fundamentalmente aos estágios iniciais desta – mais especificamente, o direito penal admitiu 

a formação de uma “vitimodogmática” orientada a compreender como eventuais 

contribuições causais da vítima para a ocorrência de um resultado danoso poderia influenciar 

as teorizações sobre o injusto penal ou as discussões sobre a fixação da pena. Se, por um 

lado a internalização dogmática do conceito de autorresponsabilidade significa imputar à 

vítima algum grau de capacidade moral, no sentido de gerenciar espaços pessoais liberdade 

e assumir as consequências de suas escolhas, o fato é que esse tímido reconhecimento da 

vítima como sujeito nas teses dogmático-penais se limitam a esse restrito campo de pesquisa, 

e apenas em teorizações voltadas a atenuar ou isentar a responsabilidade penal do ofensor. 

O direito penal, por outro lado, exteriorizou um franco ceticismo com relação ao 

desenvolvimentos posteriores da pesquisa vitimológica (os quais, como visto, atribuíram às 

experiências de vitimização e ao atendimento das necessidades das vítimas status de objeto 

de pesquisa, compreendendo a vítima ainda como sujeito empírico cuja atuação crítica 

perante seus interlocutores e estruturas sociais importa moral e cientificamente). Em grande 

parte, a desconfiança penalista se deve ao receio de ver reposicionadas nas ideias penais as 

práticas antigas de revanchismo e excesso punitivo; os pressupostos desse ceticismo, 

contudo, não podem ser generalizados e carecem de maiores precisões analíticas, 

especialmente a respeito da figura da vítima nos discursos securitários, da relação dos 

movimentos de vítimas com discursos de enrijecimento securitário e da suposta 

incongruência entre direitos das vítimas e do ofensor. 

9. A convergência dos estudos sobre a vítima nas ciências criminais com as 

contribuições da teoria social acerca dos critérios de legitimação das necessidades modernas 

indicaram haver um déficit de reconhecimento das pessoas concretamente afetadas pelo 

delito. No Sistema de Justiça concretamente considerado, apesar da abertura 

comparativamente maior às descobertas e tendências da vitimologia, resta uma série de 

desafios quanto à implementação prática de inovações legislativas inclusivas já introduzidas 

no ordenamento jurídico-processual brasileiro; além, é fato, de pesquisas empíricas de maior 

abrangência sobre o grau de satisfação das vítimas como sujeitos processuais de um modelo 

jurisdicional predominantemente assentado em bases retributivas. Já no campo das ideias 

penais, a pesquisa demonstrou haver diagnósticos de uma “evaporação vitimal” decorrente 

da persistência das teses de neutralização nos estudos dogmáticos, havendo ainda análises 

no sentido de afirmar que os tradicionais conceitos de “sujeito passivo” e “ofendido” 
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mascaram a realidade de sujeitos que seria, na realidade, verdadeiras “vítimas da teoria do 

delito” e da pena.  

10. A tese dedicou-se a propor duas vias pelas quais a ideia filosófico-social de 

reconhecimento da vítima poderia fornecer relevantes orientações normativas ao direito 

penal, especialmente o desafiando cientificamente a se autocorrigir no sentido de buscar 

estratégias de inclusão da vítima e reconhecimento de seus interesses; sem, contudo, que isso 

implique uma exasperação distorcida de discursos punitivos ou uma ruptura com preceitos 

constitucionais de proteção dos direitos do acusado.  

11. O primeiro campo de movimentação do reconhecimento diz respeito à 

revitalização dos desafios de legitimação democrática do direito penal como ordem jurídico-

normativa, considerando-se a diversidade de demandas sociais modernamente abrigadas sob 

as ideias de “liberdade” e “lutas por reconhecimento”. No plano vertical do reconhecimento, 

referente às relações vítima/instituições sociais, a posição comumente atribuída pela ordem 

jurídico-penal à vítima obstaculiza a criação de sentimentos de pertencimento e identificação 

da vítima como sujeito em instituições que, idealmente, deveriam corporificar a ideia de uma 

liberdade intersubjetiva juridicamente cristalizada a partir do reconhecimento. Mudanças de 

paradigma de um direito penal “do fato” a um direito penal “do conflito” podem sugerir 

interessantes caminhos para repensar os fundamentos do poder de punir e novas estratégias 

de restauração, mais atentas aos danos concretos experienciados pelos sujeitos envolvidos 

no conflito penal e mais sensíveis a suas expectativas de verem-se contemplados pelos 

procedimentos decisórios. Podem, ainda, proporcionar estratégias de aproximação entre 

vítima e ofensor por meio de mecanismos não necessariamente punitivos, em práticas de 

maior fomento a reconhecimentos intersubjetivos no âmbito interno das instituições.   

12. A segunda via de aplicação do reconhecimento da vítima refere à interpretação 

filosófica dos processos intersubjetivos de imputação moral a partir das teorias do 

reconhecimento, com resultados que podem promover uma revisão das teses de imputação 

jurídico-penal; nas quais, em verdade, a vítima tradicionalmente figura como personagem 

periférica e de uma marginal relevância científica. Antes de uma violação da lei do Estado, 

de uma negação da validade da norma ou de uma ofensa a um bem jurídico-penal, o delito 

constitui-se em um desrespeito à vítima como sujeito, compreendido em seu sentido não 

psicologizante, mas filosófico: o crime é experimentado pela vítima como uma injúria moral, 

que afeta dimensões de sua personalidade não abrangidas pelas categorias jurídicas 

tradicionais. É neste ponto que as teorias do reconhecimento, dedicadas à compreensão dos 
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processos de mútua consideração dos sujeitos como agentes morais, abrem espaço para uma 

ressignificação da reação penal e para um reemergir da vítima como sujeito também do 

conflito penal, com experiências individuais de sofrimento e expectativas normativas que 

importam para uma reinterpretação dos critérios de imputação jurídico-penal.  
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