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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa objetiva identificar a natureza jurídica do instituto do consentimento 

do ofendido para o direito penal brasileiro atual, evidenciando o papel da vítima. Para 

tanto, inicia-se a pesquisa com uma análise sobre o ofendido, estabelecendo sua evolução 

histórica, seu conceito atual, bem como os conceitos de vitimologia e vitimodogmática. 

Logo, aborda-se o consentimento propriamente dito, determinando seu histórico, seu 

conceito, seu objeto (bem jurídico disponível), seus requisitos e diferenças em relação à 

autocolocação da vítima em risco. Em seguida, verifica-se o estado atual da questão da 

natureza jurídica do consentimento. Parte-se da legislação brasileira e do entendimento 

doutrinário atual. Em razão da predominância do entendimento pela causa de justificação, 

os fundamentos histórico dogmáticos do conceito material de antijuridicidade são 

verificados. Ainda no campo da análise da natureza jurídica, fundamental a análise da 

questão da tipicidade (formal e substancial) – pressuposto da antijuridicidade. Assim, 

analisa-se o consentimento do ofendido como causa de exclusão da tipicidade material. 

Tendo em vista a teoria unitária, busca-se afastar a diferenciação entre o consentimento e o 

acordo. Na sequência, trata-se do direito comparado. Assim, torna-se possível a análise do 

consentimento do ofendido no direito penal brasileiro, tendo em vista a legislação penal em 

vigor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Consentimento do ofendido. Vitimologia. Vitimodogmática. 

Liberdade de ação. Tipicidade substancial. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to identify the legal institute of the need for the offended person’s consent 

for the current Brazilian criminal law, highlighting the role of the victim. To this effect, the 

study begins with an analysis of victims’ rights, establishing their historical evolution, the 

current concept, as well as the concepts of victimology and victim dogmatism (a branch 

that studies the behavior of crime victims and their contribution to the occurrence of the 

event, as well as the repercussion of that participation on setting the penalty imposed on 

the perpetrator). Then it examines consent itself, determining its history, concept, object 

(alienable rights), the requirements and differences in relation to the victim’s self-exposure 

to risk. Next it describes the current state of the legal nature of the consent question based 

on Brazilian legislation and the interpretation of legal scholars. Because of the 

predominant position regarding cause for justification, dogmatic historical foundations of 

the material concept of material illegality are addressed. Still in the field of the legal 

nature, it is fundamental to analyze the question of classification of the crime (formal and 

substantive), which is a presupposition for illegality. Therefore, consent of the offended 

person is analyzed as cause to exclude the classification of the act as a crime. Based on 

unitary theory, I argue against the distinction between consent and concurrence. Finally, 

the matter is examined from the perspective of comparative law, to analyze the issue of 

victim’s consent in current Brazilian criminal law. 

 

KEYWORDS: Consent of the victim. Victimology. Victim dogmatism. Freedom of action. 

Substantive offense. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa objetiva identificar a natureza jurídica do instituto do 

consentimento do ofendido para o direito penal brasileiro vigente, à luz da vitimologia e da 

vitimodogmática. O assunto é pouco discutido, e embora não seja um tema novo, consiste 

em um grande desafio. 

Assim, entende-se o consentimento do ofendido como a maneira deste expressar a 

sua vontade ao autorizar o agente à prática da conduta formalmente descrita no tipo 

incriminador. 

De forma resumida, pode-se afirmar que existem, hodiernamente, três principais 

correntes doutrinárias sobre os efeitos do referido instituto. A primeira o considera como 

causa de justificação, a segunda preceitua que o consentimento sempre excluirá o tipo, 

considerado como um critério de imputação objetiva, e a terceira corrente abarca os dois 

posicionamentos, cujo enquadramento dependerá da construção típica em análise. 

No Brasil, nota-se que é escassa a aplicação do consentimento, 

independentemente dos efeitos conferidos ao instituto, restando o papel da vítima 

praticamente esquecido, tanto no âmbito legislativo, quanto jurisdicional. 

De tal modo, inicia-se a pesquisa com uma análise sobre o ofendido, 

estabelecendo sua evolução histórica, seu conceito atual, bem como os conceitos de 

vitimologia e vitimodogmática. Tais noções são fundamentais, já que o instituto em 

comento compreende o ofendido. 

Logo, aborda-se o consentimento propriamente dito, determinando seu histórico, 

seu conceito, seu objeto (bem jurídico disponível), seus requisitos e diferenças em relação 

à autocolocação da vítima em risco. 

Em seguida, verifica-se o estado atual da questão da natureza jurídica do 

consentimento. Para tanto, a legislação brasileira é analisada, bem como o entendimento 

doutrinário atual. Em razão da predominância do entendimento pela causa de justificação, 

os fundamentos histórico dogmáticos do conceito material de antijuridicidade são 

verificados. 

Ainda no campo da análise da natureza jurídica, fundamental a análise da questão 

da tipicidade (formal e substancial) – pressuposto da antijuridicidade, de modo a 



13 

 

possibilitar uma compreensão adequada e profunda sobre o tema. Nesse momento, 

constata-se o sentido polissêmico do termo tipo, o conceito de tipicidade e a evolução da 

construção dogmática com a tipicidade substancial. Assim, analisa-se o consentimento do 

ofendido como causa de exclusão da tipicidade material. Tendo em vista a teoria unitária, 

busca-se afastar a diferenciação entre o consentimento e o acordo. 

Na sequência, importante tratar sobre o direito comparado. Desse modo, merece 

análise o tradicional direito italiano, origem da grande maioria dos nossos institutos. 

Também o direito português, dado o intenso intercâmbio entre a doutrina, a qual é 

certamente facilitada pela língua comum. Por fim, o direito alemão, em que vêm sendo 

desenvolvidas as correntes mais modernas, bem como o referencial teórico do presente 

trabalho. 

Assim, torna-se possível a análise do consentimento do ofendido no direito penal 

brasileiro, tendo em vista a legislação penal em vigor. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Após o desenvolvimento do presente estudo, algumas conclusões podem ser 

lançadas a título de condensação das ideias expostas: 

 

1 - A vitimologia é o ramo das ciências criminais atrelado à criminologia responsável pelo 

estudo das vítimas. 

 

2 - A vítima é o indivíduo que sofre a conduta do agente criminoso. Suas diferentes 

espécies possibilitam uma tipificação mais adequada, contribuindo para a compreensão do 

caso concreto. 

 

3 - O papel exercido pela vítima (vitimodogmática) não pode ser desconsiderado, tendo em 

vista a sua participação na conduta criminosa. Visa-se com isso aplicar de forma mais 

racional a pena, proporcionando soluções mais justas para os conflitos, o que possibilita 

inclusive a exoneração da responsabilidade do agente (e não apenas a atenuação de sua 

pena). 

 

4 - O nosso ordenamento jurídico possui preocupação muito tímida com a vítima. Deve-se, 

portanto, buscar políticas criminais legislativas e judiciais que considerem os postulados 

vitimológicos e vitimodogmáticos, especialmente considerado o consentimento do 

ofendido no presente trabalho. 

 

5 - O consentimento do ofendido consiste na maneira deste expressar sua vontade ao 

autorizar o agente à prática da conduta formalmente descrita no tipo incriminador. 

 

6 - Tendo em vista a sua natureza jurídica (teoria unitária), o consentimento não deve ser 

diferenciado do acordo e sempre excluirá o tipo, ainda que o dissenso não seja um 

elemento do tipo penal em análise. 

 

7 - O seu principal fundamento consiste no exercício do poder de autonomia (princípio da 

dignidade humana), nos termos do art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, bem como da 

liberdade de ação, conforme art. 5º da Constituição Federal. 
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8 - Para tanto, faz-se necessário que o seu objeto seja um bem jurídico disponível. Logo, os 

bens jurídicos coletivos não são passíveis de consentimento. Quanto aos individuais, deve-

se considerar o caso concreto, observados os critérios acima assinalados. 

 

9 - Especificamente em relação à vida, entende-se que se trata de bem jurídico disponível 

(assim como a integridade física). No entanto, alguns cuidados especiais são necessários, 

principalmente em relação à verificação da capacidade do consenciente, que geralmente 

estará em situação de vulnerabilidade. Tendo em vista a existência do crime de 

participação em suicídio no ordenamento jurídico-criminal pátrio, a princípio, o 

consentimento somente será considerado eficaz para a ortotanásia. Nas demais hipóteses, 

não poderá produzir efeitos. 

 

10 - Imprescindível que todos os requisitos do consentimento sejam respeitados. Além da 

necessidade do bem jurídico ser disponível, devem ser observados os critérios relativos: à 

pessoa, que deve ser capaz; à sua forma, devendo a manifestação seguir a teoria 

intermediária; ao objeto, o qual compreende a ação e o resultado; bem como ao seu 

momento, sendo a revogação possível a qualquer tempo. 

 

11 - Os vícios de vontade (erro, fraude e coação) afastam a aplicação do instituto do 

consentimento do ofendido. Lembre-se: no erro e na fraude deve-se considerar o grau de 

limitação do efetivo exercício de autonomia pelo consenciente (para que se verifique se são 

penalmente relevantes). 

 

12 - As diversas tipologias são construções doutrinárias importantes, as quais facilitam não 

apenas o estudo teórico do instituto do consentimento do ofendido, mas também a sua 

aplicação, proporcionando a correta adequação ao caso concreto. 

 

13 - O consentimento não deve ser confundido com a autocolocação em perigo da vítima. 

Haverá autocolocação em risco quando o indivíduo praticar condutas criadoras de um 

perigo a si mesmo ou ao se expor a um perigo causado por terceiro, ao passo que existirá 

consentimento do ofendido se a pessoa se expuser conscientemente ao perigo causado 

única e exclusivamente pelo terceiro. 
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14 - O direito penal comparado demonstra que o Brasil caminha muito lentamente em 

relação ao instituto do consentimento do ofendido. Isso porque, diferentemente dos outros 

ordenamentos jurídicos (principalmente em relação à Parte Geral dos Códigos italiano, 

português, costa-riquenho e mexicano), no caso pátrio inexiste qualquer previsão quanto à 

possibilidade do consentimento. Mesmo no caso da Alemanha ou da Espanha, que também 

não dispõem nada na Parte Geral do seu Código, o Brasil demonstra estar menos 

desenvolvido em relação ao tema, tendo em vista que nos referidos países europeus existe 

larga aplicação jurisprudencial do instituto (e do acordo, prevalecendo a teoria dualista). 

 

15 - O nosso ordenamento possui diversas figuras penais nas quais o consentimento faz 

parte de sua estrutura típica. No entanto, tais previsões não são suficientes, havendo ainda 

diversos crimes relacionados ao tema sem qualquer disposição legal pertinente. Nesse 

sentido, em razão da postura tradicional positivista dominante, importante seria a 

introdução do consentimento como instituto da Parte Geral do nosso Código, a fim de 

solucionar de maneira mais efetiva o problema, respeitando o poder de autodeterminação 

das pessoas (decorrente do princípio da dignidade humana) e de liberdade de ação. 

 

16 – Deve-se considerar, neste caso, a necessidade de detalhar os principais requisitos, 

quais sejam, natureza jurídica, objeto (bem jurídico disponível), modo de expressão, 

possibilidade de revogação e capacidade – tal como o exemplo português. Destaca-se 

especialmente a questão da capacidade, cuja doutrina e o direito comparado demonstram 

enorme diversidade de posicionamentos – o que também dificulta a aplicação do instituto. 

Assim, sugere-se a indicação de marco etário, a fim de facilitar a aplicação do instituto. 

 

17 – Em que pese tal postura, nada impede a imediata aplicação do instituto, adotando-se o 

funcionalismo. Assim, o consentimento deve ser entendido como um dos critérios da 

imputação objetiva. Nesse sentido, primeiramente, deve-se fazer uma análise normativa 

objetiva e, num segundo momento, se for o caso, deve-se indagar a respeito do aspecto 

subjetivo. 

 

18 – No que diz respeito à utilização da expressão “bons costumes”, utilizada em outros 

ordenamentos jurídicos como parâmetro para eficácia ou não do consentimento, considera-

se que se trata de expressão inadequada à realidade atual. São a dignidade humana, 

entendida como poder de autodeterminação, bem como a liberdade de ação os principais 
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paradigmas para tal verificação. 
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