
PREFÁCIO

Com grande alegria trazemos ao público o livro de Silvio Leite 
Guimarães Neto, sobre “Uma Teoria da Pena Baseada na Vítima”, dis-
sertação apresentada para a obtenção do título de mestre na Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, em parte escrita em uma estadia 
de investigação na Universidade de Augsburg. É, de certa forma, natu-
ral, ainda que não usual, que o trabalho que coorientámos (o segundo 
coprefaciador se encontrava, à época, em Augsburg), agora seja por nós 
coprefaciado. E o fazemos não apenas por costume ou amizade – ainda 
que ambos, especialmente a segunda, sejam inegáveis – mas pelos mé-
ritos da obra e por nossa alegria em haver participado de sua gênese. 
Falaremos primeiro dos méritos, em seguida da alegria.   

O primeiro mérito da obra é sua qualidade informativa. Ela apresenta 
ao público de língua portuguesa a instigante reflexão, em especial alemã 
e anglo-americana, sobre a justificação da pena a partir da perspectiva 
da vítima. A resposta que, de uma perspectiva leiga, afigura-se quase 
que evidente – a de que a pena tem de ser imposta, porque doutro modo 
se estaria por desrespeitar ou desprezar a vítima – até há bem pouco 
tempo não encontrava qualquer eco no debate científico correspondente. 
O segundo prefaciador, que dedicou sua tese de doutorado às teorias 
da pena, sequer mencionou a perspectiva da vítima como uma possível 
justificação. Na verdade, a vítima está ausente do clássico cânone de 
justificações da pena. Não por acaso, já que a consolidação histórica de 
um direito penal público, caracterizado pelo monopólio estatal do ius 
puniendi, vai de par com a aplicação da pena tão-somente para defesa 
da sociedade como um todo, relegando o drama pessoal da vítima para 
o terreno do direito privado, enquanto parte civil com mero direito a 
indemnização pelo dano causado.

teoria baseada na vitima.indb   11teoria baseada na vitima.indb   11 19-08-2020   08:24:4219-08-2020   08:24:42



12

O regresso da vítima ao âmago do direito penal é, pois, sus-
cetível de pôr em crise arreigadas convicções da doutrina penalista 
contemporânea. Silvio Leite Guimarães Neto oferece detalhada e 
instrutiva notícia dessa nova perspectiva e disponibiliza ao leitor rico 
material, colhido na fonte, para habilitá-lo a formar um juízo sobre 
este debate teórico-penal.    

Mas Silvio Leite Guimarães Neto não se limita a descrever; sua 
obra, além de informativa, é propositiva e criativa. Silvio Leite Guima-
rães Neto segue um caminho todo seu no sentido de justificar a pena a 
partir da vítima; e gostaríamos de destacar que ele não foge de vários 
problemas que, em regra, não chegam a ser enfrentados nem mesmo 
pelos propositores da teoria, como suas implicações na teoria do delito 
e na teoria da aplicação da pena. Para ficarmos com um único exemplo: 
os defensores de teorias baseadas na vítima ficam a dever uma resposta 
quanto ao porquê de não se reconhecer à vítima uma ampla capacidade 
de perdoar o autor e, com isso, de fazer desaparecer a punibilidade. 
Silvio Leite Guimarães Neto replica, com o sutil e original argumento, 
que ações que sequer o Estado se permite praticar – como torturar – ele 
tampouco pode relegar ao perdão da vítima, caso ela seja por elas afetadas.  

A maior alegria do orientador é a de acompanhar o amadure-
cimento do orientando, de ver esse processo materializado numa 
obra. Silvio Leite Guimarães Neto nos proporcionou essa alegria, 
que tentamos materializar no presente prefácio, e que só poderá ser 
superada no dia em que recebermos a notícia de que o autor retornará 
ou a Portugal (Lisboa), ou à Alemanha (agora não mais Augsburg, e 
sim Berlim), com a finalidade de doutorar-se. Querido Silvio, nossas 
portas estão abertas! Até bem breve. 

Lisboa/Berlim, 24 de novembro de 2019

Prof. Dr. Paulo de Sousa Mendes, LL.M. (Professor associado 
com agregação de direito penal, direito processual penal, direito 
probatório e direito penal comparado na Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa).

Prof. Dr. Luís Greco, LL.M. (Professor catedrático de direito 
penal, direito processual, direito penal estrangeiro e teoria do direito 
penal na Universidade Humboldt, de Berlim).

SILVIO LEITE GUIMARÃES NETO
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