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1. Considerações Iniciais
Bernd Schünemann, em entrevista à revista Liberdades, ao ser questionado sobre
quais os filósofos mais importantes para o direito penal, responde: “Para o penalista, um
dos filósofos mais importantes é, sem dúvida, Kant (...). Pessoalmente, leio Nietzsche com
grande prazer, porque nele enxergo um agudo crítico da hipocrisia do mundo burguês,
mas não creio que ele tenha tanto a dizer ao penalista”1.
Se você ler a palavra “Kant” e logo em seguida ler a palavra “Direito Penal”, a
próxima palavra que imaginaria seria “pena”? Feita esta associação, algumas das próximas
palavras que poderiam surgir seriam “ato de fé”, “livre-arbítrio indemonstrável” e
“vingança”? Mas não seria também possível que alguém, diante das palavras “Kant” e
“Direito Penal”, pense antes na relação entre “Direito” e “Kant”, e depois, em possíveis
relações entre “Kant” e “Direito Penal”? Ou então, que por meio da reflexão sobre a relação
entre “Kant” e “Direito”, alguém considere como o “Direito”, para Kant, relaciona-se com o
restante de sua obra, notadamente a Crítica da Razão Pura, Fundamentação da Metafísica
dos Costumes, Crítica da Razão Prática, e a própria Metafísica dos Costumes, o “livro tardio”
em que Kant apresenta sua doutrina do direito?
Neste caso, alguém que tenha lido Arthur Schopenhauer será surpreendido pela
“atualidade” das discussões sobre Kant em Direito e, em particular, em Direito Penal.
Schopenhauer enfatiza que “uma das obras mais tardias de Kant é a Doutrina do Direito. É
tão fraca que, embora a rejeite inteiramente, considero supérflua uma polêmica contra ela,
pois parece não ser a obra desse grande homem mas o rebento de um filho comum da
terra, que há de morrer natural por sua própria fraqueza” 2. De fato, no Livro Quarto – Do
Mundo como Vontade, chega a dizer o filósofo que “quanto a Kant, só sua debilidade senil
pode explicar a sua doutrina do direito, este entrelaçamento estranho de erros, uns se
seguindo aos outros, chegando ele a fundamentar o direito de propriedade na primeira
ocupação”3. Em que pese a autoridade deste argumento, fato é que a Metafísica dos
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Entrevista publicada na Revista Liberdades, número 04 – maio-agosto de 2010. ISSN: 2175-5280,
p. 6.
2 SCHOPENHAUER, Arthur. Apêndice – Crítica da filosofia kantiana, p. 655, em O Mundo como
vontade e representação.
3 SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo como vontade e representação, p. 431. No mesmo sentido
Hannah Arendt, para quem “No que concerne à Doutrina do direito (ou da lei) – que se encontra

Costumes deve ser melhor compreendida no interior do projeto filosófico de Kant, que
desde início, como ideia, esteve presente em seu projeto crítico, mas que somente trinta
anos depois viria a público.
Diante disso, o argumento de que “a teoria da retribuição não nos serve, porque
deixa na obscuridade os pressupostos da punibilidade, porque não estão comprovados os
seus fundamentos e porque, como profissão de fé irracional e além do mais contestável,
não é vinculante”4, para ser válido e produtivo, deve contextualizar criticamente a
doutrina do direito no conjunto da obra de Kant e, a menos que considere toda a filosofia
kantiana descartável, apresentar possíveis pontos de rendimento para o Direito Penal – e
não somente para a teoria da pena –, se não da doutrina do direito, de outros setores da
filosofia de Kant.
É nosso objetivo no presente artigo compreender melhor o raciocínio que,
partindo do tão repetido exemplo da ilha5, formula críticas ao retributivismo, estudando,
de forma dialógica, os três argumentos contrário à pena retributiva apresentados por
Claus Roxin em Sentidos e Limites da Pena Estatal6. Nesse sentido, fundamentais o artigo
de Wolfgang Naucke, O alcance do Direito Penal Retributivo em Kant, escrito dois anos
apenas no livro editado por Reiss, e que, se o lerem, provavelmente irão acha um tanto cansativa e
pedante – é difícil não concordar com Schopenhauer, que dizia: “É como se não fosse obra desse
grande homem, mas produto de um homem simples e banal” [gewöhnlicher Erdensohn]. O conceito
de lei é de grande importância na filosofia prática de Kant, na qual o homem é entendido como um
ser legislador; mas se quisermos estudar a filosofia da lei em geral, devemos certamente recorrer
não a Kant, mas a Puffendorf, Grotius ou Montesquieu”, em Lições sobre a filosofia política em Kant,
p. 14. Ulrich Klug é partidário da mesma opinião: “En su teoría penal, el claro espíritu de Kant
parece estar ensombrecido por visiones depresivas. Ya las primeiras frases que expresan su
pensamiento con respecto al sentido de la pena, y que se encuentran en la “Metafísica de las
costumbres” publicada en 1797, constituyen un preludio desesperanzado, resignado y
condicionado por el espíritu de la época”, em Problemas de la Filosofía y de la Pragmática del, p. 32.
Também Arthur Kaufmann, mas com menos ênfase: “É certo que Kant defendeu na sua obra tardia
“Meafísica dos Costumes” ma posição jusnaturalista bastante acrítica em pontos essenciais”, em
Filosofia do Direito, p. 39. Por todos, Otfried Höffe esclarece a recepção da Doutrina do Direito:
“Desde o juízo desfavorável de Schopenhauer, de que ele só pode explicar a Doutrina do Direito a
partir da senilidade de Kant (Die Welt als Wille und Vorstellung [O mundo como vontade e
representação], livro 4, §62), essa primeira parte da Metafísica dos costumes é tomada como uma
obra de qualidade filosófica inferior”, em Immanuel Kant, p. 230.
4 ROXIN, CLAUS. Problemas Fundamentais de Direito Penal, p. 19.
5 “Mesmo se uma sociedade civil tivesse que ser dissolvida pelo assentimento de todos os seus
membros (por exemplo, se um povo habitante de uma ilha decidisse separar-se e se dispersar pelo
mundo), o último assassino restante na prisão teria, primeiro, que ser executado, de modo que cada
um a ele fizesse o merecido por suas ações, e a culpa sanguinária não se vinculasse ao povo por ter
negligenciado essa punição, uma vez que de outra maneira o povo pode ser considerado como
colaborador nessa violação pública da justiça”. Em KANT, Immanuel. A Metafísica dos costumes,
p.176.
6 ROXIN, Claus. Sentidos e Limites da Pena Estatal, em Problemas Fundamentais de Direito Penal, 3ª
edição.

antes do artigo de Roxin7; o recente artigo de Luís Greco, A ilha de Kant8; as considerações
feitas por Günther Jakobs 9 em La Pena Estatal: Significado y Finalidad; o artigo de Bernd
Schünemann10 em sobre a liberdade de vontade e culpabilidade; o livro Liberdade, Culpa e
Direito Penal, de Jorge de Figueiredo Dias 11 e a 2ª edição do Fundamentos del Sistema Penal
deTomás Vives Antón12.
2. Os três argumentos de Roxin contra a pena retributiva

Claus Roxin escreve, em 1966, um artigo que até hoje é base teórica para a crítica à
teoria retributiva da pena, já que seus três argumentos constituem um alicerce para que
muitos autores desenvolvessem ulteriores reflexões sobre o “adeus a Kant”13. A pergunta
que orienta Roxin é: “com base em que pressupostos se justifica que o grupo de homens
associados no Estado prive de liberdade algum dos seus membros ou intervenha de outro
modo, conformando a sua vida” 14? A “teoria da retribuição” é a primeira resposta à
pergunta, e segundo Roxin, “para ela, o sentido da pena assenta em que a culpabilidade do
autor seja compensada mediante a imposição de um mal. A justificação de tal
procedimento não se depreende, para esta teoria, de quaisquer fins a alcançar com a pena,
mas apenas da realização de uma ideia: a justiça”15.
NAUCKE, Wolfgang. O alcance do Direito Penal retributivo em Kant, em O Bem Jurídico como
Limitação do Poder Estatal de Incriminar?
8 GRECO, Luis. A ilha de Kant, p. 263-279, em Direito Penal como crítica da pena, em GRECO, Luís.
Direito Penal como crítica da pena, p. 265.
9 JAKOBS, Günther. La pena retributiva en Kant, p. 99-114, em La Pena Estatal: Significado y
Finalidad.
10 SCHÜNEMANN, Bernd. Libertad de voluntad y culpabilidad en Derecho Penal, em Temas actuales y
permanentes del Derecho penal después del milenio, p. 24-48.
11 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Liberdade, Culpa e Direito Penal.
12 VIVES ANTÓN, Tomás. Fundamentos del Sistema Penal, principalmente o Capítulo Quinto da Seção
Segunda: “Libertad y acción”.
13 Como salienta Otfried Höffe, “A teoria do direito penal estatal é uma das poucas partes da filosofia
do direito de Kant que o debate sistemático continua reconhecendo como atual. Mas ela
permaneceu atual sobretudo como exemplo negativo (...). Em uma época como a nossa, em que se
considera somente o melhoramento da conduta (ressocialização) como objetivo penal adequado e,
quando muito, a intimidação (prevenção geral) como um fim discutível, enquanto a retaliação é
vista como um instinto primitivo de vingança da sociedade, a defesa kantiana do direito de
retaliação parece merecer só uma resposta: o adeus a Kant”, em HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant, p.
262.
14 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal, p. 15.
15 ROXIN, Claus., Problemas Fundamentais de Direito Penal, p.16. Posteriormente, em Derecho Penal
– Parte General , Roxin retoma o assunto: “La teoría de la retribuición no encuentra el sentido de la
pena en la persecución de fin alguno socialmente útil, sino en que medida la imposición de un mal
merecidamente se retribuye, equilibra y expía la culpabilidad del autor por el hecho cometido. Se
habla aquí de una teoría “absoluta” porque para ella el fin de la pena es independiente,
7

2.1. O primeiro argumento
A primeira crítica de Roxin refere-se ao fracasso da teoria da retribuição em
estabelecer um limite, quanto ao conteúdo, ao poder punitivo do Estado. Para o penalista
alemão, “ela não impede que se inclua no Código Penal qualquer conduta, e que, caso se
verifiquem os critérios gerais de imputação, tal conduta seja efetivamente punida;
concede, de certo modo, um cheque em branco ao legislador”16.

“desvinculado” de su efecto social”, em ROXIN, Claus. Derecho Penal – Parte General, p. 81-82. Mas
seria interessante mencionar, no que tange à “ausência de finalidade na pena retributiva”, as
palavras de Schopenhauer, que após afirmar que “Kant faz a afirmação fundamentalmente falsa de
que, exterior ao Estado, não há direito algum de propriedade”, sustenta que “por outro lado, e isto
também é certo, fora do Estado não há Direito Penal. Todo direito de punir é estabelecido
exclusivamente pela lei positiva, que, antes do delito mesmo, determinou uma punição para ele e
cuja ameaça, como contramotivo, deve sobrepor-se a todo possível motivo que conduz ao delito.
Essa lei positiva deve ser vista como reconhecida e sancionada por todos os cidadãos do Estado. Ela,
portanto, funda-se sobre um contrato comum, cujo cumprimento os membros do Estado estão
obrigados em todas as circunstâncias, portanto deve-se infligir punição de um lado, ou, de outro,
recebê-la; por conseguinte, a aceitação de uma punição é algo que pode ser imposto com direito.
Daí se segue que o imediato objetivo da punição num caso particular é cumprir a lei como um
contrato. Por sua vez, o único objetivo da lei é impedir o menosprezo dos direitos alheios, pois, para
que cada um seja protegido do sofrimento da injustiça, unem-se todos em Estado, renunciando à
prática da injustiça e assumindo o fardo da manutenção dele. Nesse sentido, a lei e o cumprimento
dela, ou seja, a punição, são dirigidos essencialmente ao futuro, não ao passado. Isso diferencia
punição de vingança, já que esta última é motivada simplesmente pelo que aconteceu, portanto pelo
passado enquanto tal. Toda retaliação da injustiça por via do infligir uma dor sem objetivo algum
relacionado ao futuro é vingança e não pode ter outro objetivo senão, pela visão do sofrimento
causado a alguém, a pessoa consolar-se a si mesma do próprio sofrimento. Mas isso é maldade,
crueldade, injustificáveis eticamente. A injustiça que alguém praticou contra mim de modo algum
me autoriza a praticar-lhe injustiça. Retaliação do mal, com o mal sem ulterior finalidade, não é
moralmente nem de qualquer outra maneira justificável, porque inexiste um fundamento da razão
para tal, e a jus talionis estabelecida como um princípio independente e último do direito penal
carece de sentido. Por conseguinte, a teoria kantiana da punição, concebida como retaliação pela
vontade de retaliação, é uma visão totalmente infundada, perversa”e, SCHOPENHAUER, Arthur. O
Mundo como Vontade e Representação, p. 444-445. Atualmente, em “defesa de Kant” Höffe sustenta:
““Nem hoje em dia a doutrina kantiana do direito penal está simplesmente superada – na medida
em que se atende somente à reflexão rigorosa dos princípios considerando todas as referências
concretas (a respeito de castração, pena de morte etc.), evidentemente criticáveis pelo seu
conteúdo desumano, como não pertencentes a tal reflexão dos princípios”, em HÖFFE, Otfried.
Immanuel Kant, p. 263.
16 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal, p.18-19. Cumpre ressaltar que a doutrina
do direito em Kant, em especial suas considerações referentes ao direito penal, deveriam
apresentar, preliminarmente, os três elementos da doutrina penal de Kant: 1. A ideia de razão
prática, válida igualmente para a moral e o Direito, segundo a qual a transgressão de uma lei moral
é punível; 2. A faculdade coercitiva, analiticamente ligada ao Direito e válida já com anterioridade
ao Estado; 3. Instauração do estado público de direito, necessária para assegurar os direitos
congênitos e legitimamente adquiridos. Ver HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant, p. 263.

O primeiro ponto que gostaríamos de ressaltar refere-se à necessidade de diálogo
entre Naucke e Roxin, pelo simples motivo de que Naucke (1964), no artigo que o próprio
Roxin (1966) cita17, apresenta argumentos contrários à ideia de que a pena retributiva
ofereça um “cheque em branco ao legislador”. Naucke irá discutir sobre a existência ou não
de muita punição, tendo como premissa a possibilidade de elaboração de um conceito
material de crime a partir da proposta kantiana, partindo da mesma constatação de Roxin:
“há uma preponderância da teoria absoluta da pena nas teorias unificadoras hoje
geralmente defendidas”18.
O contraste com o argumento de Roxin, apresentado dois anos depois, logo se
manifesta: “Parece-me ser possível desenvolver, a partir do pensamento retributivista, um
conceito material de crime que não tenha apenas a função de corresponder ao Direito
positivo”19 – ou seja, um conceito material de crime que apresenta uma limitação, quanto
ao conteúdo, ao poder punitivo do Estado. A premissa de Naucke é clara: se toda a pena é
retribuição, então em qualquer caso ela pressupõe uma conduta merecedora de
retribuição.
“Mas o que é exatamente – sob os aspectos subjetivo e objetivo
– uma conduta merecedora de pena? Seria demasiado simplório
responder a essa pergunta fazendo remissão tão somente às regras
do Direito positivo. Questiona-se hoje se o limite do Direito Penal
positivo corresponde ao conceito de conduta merecedora de
retribuição. É imprescindível que o conceito de “conduta merecedora
de retribuição”, isto é, do conceito material de crime, seja
determinado em pormenores, de modo independe do Direito positivo.
Essa determinação do conceito “conduta merecedora de retribuição”
Terceira nota de rodapé, logo após a transcrição do exemplo da ilha: “Cfr. em particular Naucke,
SchlHAnz, 1964, p. 203”, em ROXIN, Claus., Problemas Fundamentais de Direito Penal, p.16. O
“SchlHAnz” significa Schleswig – Holsteinische Anzeigen, revista em que foi publicado o artigo de
Naucke, Die Reichweite des Vergeltungsstrafrechts bei Kant, traduzido para o português em 2011
como O Alcance do Direito Penal Retributivo em Kant, no livro organizado por Luís Greco e Fernanda
Lara Tórtima, O Bem Jurídico como Limitação do Poder Estatal de Incriminar?.
18
NAUCKE, Wolfgang. O Bem Jurídico como Limitação do Poder Estatal de Incriminar?, p. 81. A
reflexão que orienta o autor é: “O preciso questionamento, do qual se deve partir deve enunciar: se
essa teoria absoluta da pena, que hoje aparece em primeiro plano para justificá-la, permite
constituir um determinado conceito material de crime e se a teoria da pena como justa retribuição
reivindica talvez um conceito material de crime bem determinado, como seria formulado esse
conceito e que ações, precisamente, estariam por ele compreendidas? Significa dizer: qual o
verdadeiro alcance do Direito Penal retributivo?”, em O Bem Jurídico como Limitação do Poder
Estatal de Incriminar?, p. 80.
19
NAUCKE, Wolfgang. O Bem Jurídico como Limitação do Poder Estatal de Incriminar?, p. 84.
17

pode ser caracterizada como uma questão metajurídica, filosófica.
Mas é preciso deixar claro que é, ao mesmo tempo, uma questão de
ordem prática, mais precisamente uma questão de política criminal,
pois a extensão da punibilidade dependerá da forma como ela for
solucionada (...). É preciso retornar a Kant. Kant deu o primeiro
passo, na história moderna do Direito Penal, para a discussão de um
Direito Penal retributivo”20.

Naucke salientará que as dificuldades de definição da conduta merecedora de pena
retributiva, a partir de Kant, não são poucas. De fato, o autor pontua que não raro se chega
à conclusão de que qualquer transgressão de uma lei seria merecedora de retribuição.
Entretanto, Naucke logo enfatiza que “Kant não se satisfez com a equiparação: infração a
uma proposição positiva = conduta merecedora de retribuição; ele esclareceu o conceito
de crime como pressuposto da retribuição, na verdade, de tal forma que esse conceito
contém contornos precisos”21.
Diferentemente de Roxin, que cita Kant somente quando transcreve o exemplo da
ilha22, Naucke dialoga com Kant em diversos momentos para sustentar suas posições23. Ele
esclarecerá que Kant delimita o conceito de crime segundo elementos objetivos e
subjetivos, de tal forma que “inicialmente em relação aos elementos subjetivos, eu cito o
texto decisivo: “uma infração não dolosa, que pode ser igualmente imputada, chama-se
mera falta (culpa) – blosse Verschuldung. Uma infração dolosa (isto é, aquela associada à
consciência de que constitua infração) chama-se crime (dollus)”24. Isso significa que, para
20

NAUCKE, Wolfgang. O Bem Jurídico como Limitação do Poder Estatal de Incriminar?, p. 85.
NAUCKE, Wolfgang. O Bem Jurídico como Limitação do Poder Estatal de Incriminar?, p. 87.
22
ROXIN, Claus.Problemas Fundamentais de Direito Penal, p. 16, segunda nota de rodapé.
23 Naucke contextualiza a doutrina do direito de Kant, fundamental para a compreensão do seu
conteúdo e de seus limites. Já Höffe esclarece que Kant fundamenta o direito e o Estado a partir dos
princípios de uma razão (jurídico) prática pura. “A Metafísica dos costumes é, para Kant, o sistema
que se segue à Crítica da razão prática (RL, VI p. 205). Como parte da Metafísica dos costumes, a
Filosofia do Direito de Kant não é mais uma crítica prática da razão, contudo pressupõe
objetivamente seus conhecimentos”, em HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant, p. 233. E mais adiante:
“Com sua teoria da retaliação, Kant critica a doutrina penal dominante no século XVIII, segundo a
qual a pena criminal estatal se deixa justificar somente pela sua utilidade para a sociedade, a saber,
a intimidação de possíveis delinquentes. Kant defende exatamente a tese contrária. A primeira
razão justificante da pena criminal se baseia em considerações sobre a justiça. Estas devem ser
definidas em conceitos da razão prática pura, independentemente de todas as considerações
utilitárias. A lei penal possui para Kant a dignidade de um imperativo categórico, não porque
“afirme categoricamente: deve haver pena”, senão porque a justiça é uma exigência absolutamente
válida e, portanto, em “toda sanção penal enquanto tal (...) primeiramente deve haver justiça””, em
HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant, p. 262-263.
24
NAUCKE, Wolfgang. O Bem Jurídico como Limitação do Poder Estatal de Incriminar?, p. 89.
21

Kant, todos os fatos culposos do conceito de crime estão excluídos do âmbito da pena
retributiva25.
Kant, logo no início do “Do direito de punir e conceder clemência”, também
sustenta que “uma violação da lei pública que torna alguém que a comete inapto à
cidadania é chamada simplesmente de crime (crimen), mas é chamada também de crime
público (crimen publicum); assim, o primeiro (crime privado) é levado à justiça civil, o
segundo a uma corte criminal” 26. Trata-se da “limitação mais essencial”, nas palavras de
Naucke, hoje raramente lembrada nas exposições sobre a teoria kantiana:

“A diferenciação entre crimes públicos e privados, como eu
logo irei demonstrar, apresenta-se em Kant bastante significativa na
prática. Dessa diferenciação, segue-se que uma parte não pequena
dos fatos que nós hoje – com referência a Kant – consideramos
merecedores de retribuição não são, para Kant, crimes públicos; isso
significa que não podem ser, de nenhum modo, alcançados pelo
Direito Penal retributivo e pela jurisdição criminal. Exatamente em
razão do seu significado prático, deve-se questionar se Kant realiza
essa diferenciação de forma arbitrária (...). Mas essa diferenciação
não é arbitrária (...). O que significa essa contraposição? Ainda na
metade do século XVIII – relevante é esse período, pois a
contraposição é mantida no século XIX, mas então recebe outro
significado (nota de rodapé 67: a diferença entre “delictum publicum”
e “privatum” continua, de fato, mantida, não serve mais à
diferenciação

de

crimes

segundo

sua

gravidade,

mas

sim

simplesmente a uma classificação melhor de violações às leis penais
consideradas de mesma gravidade; por conseguinte, a diferenciação
não aparece novamente na exposição sobre o processo, o que leva,
então, à conclusão de que, na dúvida, todos os casos criminais
pertencem à jurisdição penal) –, a diferenciação entre crimina

Segundo Naucke, “Essa tomada de posição não é inteiramente arbitrária. Kant a toma de
Achenwall, seu mentor jurídico. Ela é mais tarde encontrada, por exemplo, em Hegel (§117, 118).
Positivamente, Kant entende como delito somente o fato que – expressando-se no sentido moderno
– seja cometido subjetivamente com a plena consciência da antijuridicidade. Kant sublinha isso em
outra passagem, com a indicação de que o delito deve ter subjetivamente, como pressuposto, um
estado de ânimo vil ou violento”, em NAUCKE, Wolfgang. O Bem Jurídico como Limitação do Poder
Estatal de Incriminar?, p. 89-90.
26 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes, p. 174.
25

publica e privata servia ao objetivo de diferenciar o tipo objetivo
entre crimes pequenos e grandes ou, na nomenclatura da época, entre
delitos

(Frevel)

e

crimes

(Criminalsachen).

O

objetivo

da

diferenciação era destinar os crimina privata à jurisdição de matéria
não criminal (Niedergrichtsbarkeit) ou, como diz Kant, à jurisdição
cível, e trazer somente os crimina publica, os grandes crimes, como
matéria criminal propriamente dita, perante os tribunais penais
(peinlichen Gerichte), vale dizer, perante os tribunais criminais
(Kriminalgerichte)”27.
Naucke está ciente de que as distinções feitas por Kant entre crimes públicos e
privados são às vezes arbitrárias – o que não significa que não existam limites quanto ao
conteúdo ao poder punitivo do Estado, muito menos que qualquer conduta possa ser
incluída no Código Penal –, e salienta que o filósofo alemão indicou somente o limite
máximo do conceito de crime privado isto é, “ele só quis dar a entender que mesmo a
malversação e o estelionato, ainda que se possa duvidar, não estão entre o fazer
merecedor de retribuição. Ao contrário, o conceito de “crime público” é determinado
positivamente de forma pormenorizada. De forma geral, Kant caracteriza o crime público
como um fazer que coloca em perigo a existência comum e não somente um único
indivíduo. Em síntese: como lesão à segurança do Estado”28. Isto, como contraposição ao
primeiro argumento colocado por Roxin dois anos depois, deveria deixar claro “que o
alcance do Direito Penal retributivo em Kant é subjetiva e objetivamente bem limitado”29.
27

NAUCKE, Wolfgang. O Bem Jurídico como Limitação do Poder Estatal de Incriminar?, p. 90-91.
NAUCKE, Wolfgang. O Bem Jurídico como Limitação do Poder Estatal de Incriminar?, p. 92.
29 NAUCKE, Wolfgang. O Bem Jurídico como Limitação do Poder Estatal de Incriminar?, p. 94. O autor
também enfatiza que “a grande quantidade de fatos hoje denominados criminosos, especialmente
muitos delitos patrimoniais do código penal, todos os fatos puníveis culposos, todas as
contravenções e a maioria dos fatos descritos nas leis especiais se excluem do verdadeiro Direito
Penal retributivo”. Ao se perguntar sobre o que de acontecer com aqueles setores cada vez mais
extensos que ele considera estarem fora do âmbito do direito penal retributivo, considera:
“Tentemos uma resposta: se pretendermos punir, devemos buscar outro fundamento. Essa parece
ser a consequência decisiva da tentativa de se reduzir a extensão do Direito penal retributivo por
meio de um retorno a Kant. Segundo o estágio atual da discussão, só se pode encontrar esse outro
fundamento em uma teoria relativa da pena baseada nos seus fins”. A ideia seria: um Direito Penal
retributivo estritamente limitado e rigorosamente sem finalidade, por um lado, e, para outro setor
extremamente grande, um Direito Penal relativizado e elaborado exclusivamente para e com base
em finalidades. “Mas isso não se contrapõe à proposição de Kant de que o ser humano no Direito
Penal não deve ser tratado como meio para determinado fim? Poderíamos aqui dizer que Kant teria
cunhado essa proposição apenas para o Direito Penal retributivo. Isso seria um pretexto. A
proposição vale por si mesma e, assim, não se pode negar que um Direito Penal relativizado trata os
homens como meio para um fim. Devemos, porém, supor a seguinte situação: o Direito Penal
28

2.2. O segundo argumento
A segunda crítica de Roxin à teoria da pena retributiva refere-se à suposição do
livre-arbítrio para a fundamentação da intervenção Estatal. É dizer, “a liberdade humana
pressupõe a liberdade da vontade (o livre arbítrio), e a sua existência, como os próprios
partidários da ideia da retribuição concordam, é indemonstrável (...). E, mesmo que se
pretendesse afirmar a liberdade da vontade como tal, ainda assim não se responderia
afirmativamente à pergunta decisiva do processo, de saber se esse homem concreto
poderia ter atuado de um outro modo nessa situação concreta”30.

retributivo (sem finalidade) foi pensado em limites estritos e deve ser deixado nesses limites
estritos. Com isso, resta um grande setor jurídico-penal desconsiderado e inexplicado: muitos
delitos patrimoniais, fatos puníveis culposos, a maioria dos fatos descritos no Direito Penal especial.
A tentativa de estender o Direito Penal retributivo para esse setor deve fracassar porque isso
contradiz o conteúdo histórico do pensamento retributivo. Deve-se também advertir acerca dessa
tentativa ser novamente operada com a seguinte fórmula: pena é meramente retribuição para todo
fato punível em face do Direito positivo” (pg. 97). O trecho destacado pode ser discutido com
Jakobs, no sentido de relativização da máxima de proibição de instrumentalização, já que, como
bem observado pelo penalista de Bonn, “sin embargo, el postulado de Kant de que el autor no debe
ser confundido entre los objetos del Derecho de cosas sigue siendo una conquista válida hasta la
actualidad, que aunque no se pueda entender como absoluta sí que ha tenido una amplia
aceptación. En todo caso se mantiene abierta la cuestión de qué aporta la observación de dicho
postulado cuando el proprio Kant no excluye penas de trabajos forzados”, em JAKOBS, Günther. La
Pena Estatal: Significado y Finalidad, p. 114. A passagem em que Kant desenvolve a pena de
trabalhos forçados encontra-se na pg. 176 da A Metafísica dos Costumes, já citada. Com um
argumento pela instrumentalidade do homem, à favor de uma pena voltada para o futuro, distinta
da vingança, já Schopenhauer: “O que, portanto, distingue a punição da vingança é que a primeira
tem por objetivo o futuro e só pode alcança-lo ao ser aplicada em cumprimento à lei, pois só assim
se proclama a si mesma como inexorável em qualquer caso futuro e, dessa forma, obtém para a lei o
poder de impedir: precisamente nisto consistindo o objetivo da lei. aqui talvez um kantiano
infalivelmente replicasse que, segundo uma semelhante visão, o criminoso punido seria usado
“meramente como meio”. Esta sentença repetida tão infatigavelmente por todos os kantianos, “que
se tem de tratar os homens sempre como fim, não como meio”, certamente soa imponente e é
bastante adequada para os que gostam de ter uma fórmula que lhes isenta de todo pensamento
extra. Contudo, considerada sob uma luz mais clara, essa sentença é extremamente vaga,
indeterminada e atinge seu intento de maneira completamente indireta, e a cada caso de sua
aplicação exige antes explanação específica, determinação e modificação; contudo, se se a considera
em termos gerais, é insuficiente, diz pouco, além de ser problemática. O assassino condenado à
morte pela lei certamente tem de agora ser usado segundo o pleno direito como mero meio, visto
que a segurança pública, fim principal do Estado, é perturbada pelo criminoso, sim, é suprimida se a
lei não for cumprida. Em vista disso, ele, sua vida, sai pessoa, tem de agora ser o meio para o
cumprimento da lei e, com isso, para o restabelecimento da segurança pública, sendo inteiramente
justo servir-se dele como um meio em vista da consumação do contrato de Estado, o qual ele
aceitou na medida em que era cidadão”, em, SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo como Vontade e
Representação, p. 446.
30 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal, p. 18.

Em um sentido próximo, Hannah Arendt (Que é liberdade?) salienta a contradição
entre nossa consciência e nossos princípios morais, “que nos dizem que somos livres e
portanto responsáveis, e a nossa experiência cotidiana no mundo externo, na qual nos
orientamos em conformidade com o princípio da cuasalidade”31.
Já Jorge de Figueiredo Dias salienta que “a pergunta sobre se um certo agente, em
certa situação, poderia concretamente ter agido de forma diversa corre sério risco de se
tornar por inteiro destituída de sentido, pelo menos enquanto se requeira que a resposta
mantenha uma qualquer relação com a realidade concreta e, portanto, também com a
realidade psicológica. E isto porque a resposta, qualquer que seja, é absolutamente
inverificável”32.
Aqui nos interessa analisar se a questão da liberdade em Kant ainda pode render
frutos ao Direito Penal. Roxin nos dá a entender – já que não existe qualquer referência
explícita em seu texto – que a suposição do livre arbítrio que fundamenta a intervenção do
Estado decorre de Kant. O consagrado penalista afirma que “a liberdade humana
pressupõe a liberdade da vontade (o livre arbítrio), e a sua existência, como os próprios
partidários da ideia da retribuição concordam, é indemonstrável” 33. Que os partidários da
ideia da retribuição concordam com isso é indiscutível34. Mas o problema está na
equiparação feita por Roxin entre liberdade da vontade e livre arbítrio35, atribuída aos
retributivistas.

ARENDT, Hannah. Que é Liberdade?, em Entre o passado e o futuro, p. 189.
FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Liberdade Culpa Direito Penal, p. 34
33
ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal, p. 18.
34 Kant não ignora isso: “Todos os homens se pensam como livres quanto à vontade. Daí provêm
todos os juízos sobre as ações tais como deveriam ter acontecido, embora não tenham acontecido
(...), a liberdade é apenas uma ideia da razão, cuja realidade objetiva é em si mesma duvidosa”, em
KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, p. 379-381. Vale mencionar que na
Fundamentação Kant estabelece um ideal normativo de uma comunidade de seres racionais regida
por leis universais autônomas que regulam os fins, que seriam aplicados, por exemplo, na Doutrina
do Direito.
35
Arthur Kaufmann esclarece de forma magistral a confusão em torno da expressão “liberdade de
vontade”: “A questão remonta a Sto. Agostinho que compreendia a liberdade como “escolha da
vontade” (“liberum arbitrium”), ou seja, como liberdade de escolha no sentido da possibilidade de,
numa determinada situação, se decidir de forma plenamente livre desta ou daquela forma. Do
mesmo modo, S. Tomás de Aquino considerava que a essência da liberdade estava no facto de se
poder “escolher” de acordo com a própria vontade. É esta a visão indeterminista da liberdade. Ela é
uma liberdade em sentido meramente negativo: é um querer independentemente de causas ou
motivos (...). Essa liberdade absoluta (entenda-se “absoluta” literalmente) seria totalmente
indeterminada e sem valor, excluindo por isso a limine o agir ético, a responsabilidade e a culpa”.
Logo em seguida o autor termina seu raciocínio: “chamamos sim livre àquele que, por força da sua
razão, decidiu reflectidamente. A liberdade é liberdade para a autodeterminação responsável, é
autonomia. Foi nesse sentido que Kant fez a explicitação da liberdade a partir do conceito de
autonomia”, em KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito, p. 359-360.
31
32

Em primeiro lugar, deve-se esclarecer que o objeto geral36 para a Metafísica dos
Costumes é o ato do livre arbítrio37, que deriva do fundamental conceito de autonomia. Pois
como afirma em Kant na Fundamentação à Metafísica dos Costumes, “à ideia de liberdade
está inseparavelmente ligado o conceito de autonomia, a este, porém, o princípio universal
da moralidade, o qual subjaz, na ideia, a todas as ações de seres racionais, do mesmo modo
que a lei natural a todas as aparências”38. Em segundo lugar, o que pode ser livre é o
arbítrio, não a vontade39. O ato de livre arbítrio é um ato objetivo no “mundo”, no espaço e
no tempo40, ou seja, o arbítrio refere-se ao fenômeno, à experiência. Já o “livre” refere-se à
possibilidade desse arbítrio ser determinado de forma a priori – pela razão prática pura. A
diferenciação entre vontade e arbítrio é expressada por Kant da seguinte maneira:
“A faculdade do desejo cujo fundamento determinante – e daí
até mesmo o que lhe é agradável – se encontra na razão do sujeito é
chamada vontade. A vontade é, portanto, a faculdade do desejo
considerada não tanto em relação à ação (como o é a escolha), porém
mais em relação ao fundamento que determina a escolha para a
ação. A vontade ela mesma, estritamente falando, não possui
36

O “objeto geral” aparece já na Crítica da Razão Pura, ao final da analítica transcendental: “O
conceito mais elevado, pelo qual é uso iniciar uma filosofia transcendental, é, vulgarmente, o da
divisão em possível e impossível. Como, porém, toda a divisão pressupõe um conceito dividido,
deverá indicar-e outro, ainda superior, e esse é o conceito de um objecto em geral (considerado em
sentido problemático, sem decidir se é alguma coisa ou nada). Visto as categorias serem os únicos
conceitos que se referem a objectos em geral, para se destrinçar se um objecto será algo ou nada,
deverá proceder-se segundo a ordem e a divisão das categorias”, em KANT, Immanuel. Crítica da
razão pura, B 346, p. 292.
37 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes, p. 71. Mas isso já pressupõe alguns entendimentos:
A moralidade – Sittlichkeit – pode ser observada em duas perspectivas: como moralidade de uma
pessoa, e como moralidade na convivência das pessoas. É nesta última que se encontra o conceito
racional de Direito. Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes e na Crítica da Razão Prática
Kant refere-se sobretudo à Sittlichkeit pessoal. Segundo Höffe: “Por essa unilateralidade, ele
favorece o equívoco de que a Doutrina do Direito ou é desvinculada da nova fundamentação crítica
da Ética, ou porém é considerada a partir da Sittlichkeit pessoal, da moralidade. A primeira
interpretação recai na Doutrina do Direito pré-crítica, a segunda em uma filosófica ou politicamente
discutível moralização do Direito”, em HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant, p. 192.
38 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, p. 371. Mas já na Crítica da razão
pura Kant formula a ideia transcendental da liberdade, em KANT, Immanuel. Crítica da razão pura,
B561, p. 463.
39 Segundo Kaufmann, “é verdade que (Kant) fundamenta a pertença do homem ao mundo
inteligível na possibilidade do arbítrio, isto é, de agir ou não agir segundo a sua própria vontade.
Mas esse arbítrio não é ainda suficiente para qualificar uma acção como livre. Essa qualificação só
pode resultar do uso da razão”, em KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito, p. 360.
40 Sobre espaço e tempo como representações necessárias a priori, ver a Estética Transcendental, em
KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, p. 61-87.

fundamento determinante; na medida em que é capaz de determinar
a escolha, ela é, ao contrário, a própria razão prática (...). Dá-se o
nome de livre arbítrio à escolha que pode ser determinada pela razão
pura; a que pode ser determinada somente pela inclinação (impulso
sensível, estímulo) seria o arbítrio animal (arbitrium brutum). O
arbítrio humano, contudo, é uma escolha que, embora possa ser
realmente afetada por impulsos, não pode ser determinada por estes,
sendo, portanto, de per si (à parte de uma competência da razão) não
pura, podendo, não obstante isso, ser determinada às ações pela
vontade pura”41.
Assim, a vontade não determina uma ação em particular, pois isto é função do
arbítrio. Assim, o homem pode ser determinado pela razão pura, podendo ser livre42. Kant
esclarece ainda mais sua diferenciação:

KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes, p. 62-63. Cumpre ressaltar que quando Kant afirma,
na Metafísica dos Costumes, que o princípio da autonomia deve ser o princípio supremo da moral,
ele está insistindo na ideia de que as particularidades empíricas, seja do agente, seja das
circunstâncias em que sua ação toma lugar, não devem servir como base da moral. Segundo
Kaufmann, “Kant não nega de modo nenhum, e antes pressupõe, que o mundo natural esteja
submetido às leis da natureza e que o homem seja parte desse mundo natural. Mas o homem
também se situa no mundo inteligível, espiritual, onde a lei da natureza não domina e se torna
possível o agir por autodeterminação, isto é, com autonomia (“teoria dos dois mundos”). O homem
é simultaneamente condicionado e incondicionado, um ser contingente e não contingente,
fenómeno e númeno. No entanto, Kant não afirma de modo nenhum que todo agi humano seja um
agir livre”, em KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito, p. 360.
42
É importante considerar que a liberdade, para o filósofo alemão, “divide-se” em liberdade interna
e externa, estando o Direito orientado para a liberdade externa. Já na Crítica da razão pura Kant se
manifesta a respeito: “Uma constituição, que tenha por finalidade a máxima liberdade humana,
segundo leis que permitam que a liberdade de cada um possa coexistir com a de todos os outros
(não uma constituição de maior felicidade possível, pois esta será a natural consequência), é pelo
menos uma ideia necessária, que deverá servir de fundamento não só a todo o primeiro projeto de
constituição política, mas também a todas as leis”, em KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, B373,
p. 310-311. Nesse sentido, é importante considerar a ressalva feita por Höffe: “Devido à diferença
fundamental entre moralidade pessoal e moralidade política, entre moral (virtude) e Direito, Kant
não deriva o Direito do princípio da moralidade pessoal, da liberdade interna ou da autonomia da
vontade, senão da razão prática pura e do seu critério da legalidade universal”, em HÖFFE, Otfried.
Immnauel Kant, p. 240-241. Höffe também esclarece que “a liberdade externa em comunidade só é
possível sem contradição se ela se restringe às condições da sua concordância estritamente
universal com a liberdade externa de todos os demais. Por conseguinte, o Direito é, conforme ao seu
conceito racional, “o conjunto das condições sob as quais o arbítrio de um pode ser reunido com o
arbítrio do outro segundo uma lei universal da liberdade (...)”. O Direito não é uma instituição
aleatória e, menos ainda, arbitrária entre os homens; é algo necessário. Isso não significa,
entretanto, que qualquer prescrição jurídica seja lícita ou até obrigatória. O conceito kantiano de
Direito implica, bem pelo contrário, um critério pelo qual todas as leis positivas são julgadas a
41

“Leis procedem da vontade, máximas da escolha. No que
tange ao homem, esta última é um livre arbítrio; a vontade, que não é
dirigida a nada que ultrapasse a própria lei, não pode ser classificada
como livre ou não livre, uma vez que não é dirigida a ações, mas de
imediato à produção de leis para as máximas das ações (sendo,
portanto, a própria razão prática). Consequentemente, a vontade
dirige com absoluta necessidade e não é ela mesma sujeita a nenhum
constrangimento. Somente a escolha pode, portanto, ser chamada de
livre”43.
A importância das reflexões de Kant acerca da liberdade também é atestada por
Hannah Arendt: “Devemos um grande esclarecimento a respeito desses obscuros temas a
Kant e a seu discernimento de que a liberdade não é mais passível de averiguação por
parte das faculdades interiores e dentro da área da experiência interna do que pelos
sentidos com os quais conhecemos e compreendemos o mundo” 44. No mesmo caminho vai
Figueiredo Dias, segundo o qual o pensamento de Kant é “sem dúvida a mais ingente
tentativa para, por um lado, compatibilizar a liberdade com o princípio causal, e por outro
reconduzir a culpa e a responsabilidade do fazer humano para o ser do homem e para a
sua qualidade moral”45. Por sua vez, Kaufmann salienta que “o importante é que Kant não
compreende a liberdade de modo indeterminista, portanto de forma puramente negativa
como um querer incondicionado, como arbítrio, como liberum arbitrium, mas sim
positivamente fundada na razão prática, ou seja, como condição da moralidade da
intenção prática. A liberdade apenas pode existir sujeita à lei, só com o imperativo surge a
liberdade de agir, sem imperativo ela não existe”46.
Reafirmamos: a liberdade em Kant nada tem a ver com liberum arbitrium que vê a
liberdade como liberdade indeterminista, como capacidade presumida de agir de outra
maneira na situação, estando atenta ao homem concreto47. Isso, evidentemente, não
respeito da sua legitimidade. São racionais ou inteiramente legítimas apenas aquelas prescrições
jurídicas que garantem, conforme leis estritamente universais, a compatibilidade da liberdade de
um com a liberdade de todos os outros”, HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant, p. 239.
43 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes, p. 68-69.
44 ARENDT, Hannah. Que é Liberdade?, em Entre o passado e o futuro, p. 189-190.
45
FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Liberdade Culpa Direito Penal, p. 123-124.
46
KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito, p. 361.
47
Nesse sentido, Schünemann enfatiza que “el error central de la escuela clásica consistió en que
creyó poder hacer valer el concepto de Kant de la libertad del sujeto trascendental, mientras que en
la imposición de la pena se trata de un sujeto empírico, cuya conducta, según Kant, sólo puede
concebirse en la categoría de la causalidad”, em SCHÜNEMMAN, Bernd. Temas actuales y
permanentes del Derecho penal después del milenio, p. 35-36.

significa que as reflexões de Kant acerca da liberdade devam ser automaticamente
aceitas48, nem que a liberdade assim entendida seja passível de prova, devendo-se
considerar que a prova da liberdade é, apesar de tudo, pensável, sendo a prova da falta de
liberdade

impensável49.

A

revisão

crítica

da

filosofia

kantiana,

devidamente

contextualizada, tem como objetivo mostrar a força argumentativa do sistema filosófico de
Kant. Pois, como bem salientou Greco em sua retomada crítica do exemplo da ilha, “se nem
mesmo nosso rechaço ao mais inaceitável corolário do retributivismo conta com bases
firmes, com muito maior naturalidade se poderá questionar se sabemos por que razões
recusamos o retributivismo”50.

O próprio Figueiredo Dias não as aceita totalmente. Após analisar as tentativas de fundamentação
“positiva” do livre-arbítrio, especialmente as de Nicolai Hartmann e Hans Welzel, o penalista
português sublinha que a liberdade de vontade, em Hartmann, “é um mero postulado de exigências
do dever-ser”. E enfatiza que “a legitimidade com que se façam remontar a Kant as tentativas de
solucionação do problema por esta via é discutível. Como mostraremos, a “liberdade em sentido
prático” tem, em Kant, o seu fundamento na possibilidade ontológica da liberdade transcendental,
que por sua vez se ancora exclusivamente na doutrina do “caráter inteligível”. Dela não deriva logo,
de modo algum, a possibilidade de conhecimento da culpa moral do atuar”, em FIGUEIREDO DIAS,
Jorge de. Liberdade Culpa Direito Penal, p. 40. E ao analisar a proposta de Hanz Welzel, questiona
como podem compatibilizar-se, no problema da liberdade, a autonomia da determinação e a meta
de sentido vinculante da própria decisão, e sustenta que “o que cremos se passa com a tese em
análise é porém algo de mais grave ainda: é a transformação do “poder”, que em Kant se nos
apresenta como mero postulado da razão prática e em Hartmann como necessidade moral, em puro
factum, em mera capacidade e potencialidade naturais que a ciência e a experiência se revelam
impotentes para confirmar, mas que todavia se aceita como pedra-base de toda a construção”, em
FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Liberdade Culpa Direito Penal, p. 51. Em definitivo, ao analisar a
filosofia kantiana, afirma: “Mas eis aqui também patenteada já a contradição fundamental que neste
pensamento se revela, ao aceitar que a liberdade – e a correspondente imputação – se pauta pela
exigência do dever, depois de ter acentuado que as imputações de factos só podem referenciar-se
ao caráter empírico, pelo que nada se pode saber da sua moralidade ou imoralidade, e portanto do
mérito ou da culpa do seu autor”, em FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Liberdade Culpa Direito Penal, p.
124. Para um esclarecimento da relação entre dever, moralidade, e imperativo categórico, ver
HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant, p. 193- 203.
49
KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito, p. 362.
50
GRECO, Luís. Direito Penal como crítica da pena, p. 265.
48

2.3. O terceiro argumento
Roxin apresenta sua terceira objeção da seguinte maneira: “a própria ideia de
retribuição compensadora só pode ser plausível mediante um ato de fé. Pois,
considerando-a racionalmente, não se compreende como e pode pagar um mal cometido,
acrescentando-lhe um segundo mal, sofrer a pena. É claro que tal procedimento
corresponde ao arraigado impulso de vingança humana, do qual surgiu historicamente a
pena; mas considerar que a assunção da retribuição pelo Estado seja algo qualitativamente
distinto da vingança humana, e que a retribuição tome a seu cargo a “culpa de sangue do
povo”, expie o delinquente, etc., tudo isto é concebível apenas por um ato de fé que,
segundo a nossa Constituição, não pode ser imposto a ninguém, e não é válido para uma
fundamentação, vinculante para todos, da pena estatal” 51. Ato de fé, vingança e poderes
transcendentais consistiriam, por fim, os elementos centrais do terceiro argumento.
ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de direito penal, p. 19. Roxin retoma a crítica do ato de fé
em seu Tratado: “La idea de que se puede compensar o suprimir un mal (el delito) causando otro
mal adicional (el del sufrimiento de la pena), sólo es susceptible de una creencia o fe, a la que el
Estado no puede obligar a nadie desde el momento en que ya no recibe su poder de Dios, sino del
pueblo”, em ROXIN, Claus. Derecho Penal – Parte General, p.84. No mesmo sentido, e desenvolvendo
reflexões semelhantes, Silva Sanchéz: “No caso da retribuição, as razões de sua superação como
fundamento básico da intervenção jurídico-penal sobre pessoas e bens do cidadão são claramente
culturais (ou ideológicas). De fato, para fundamentar o “adeus a Kant e Hegel” se alega – entre
outras coisas – que no moderno Estado de índole liberal não são aceitáveis fundamentações
metafísicas do recurso à pena, que, repelindo toda referência “final” para esta apena, apelem para o
apriorismo da realização da justiça absoluta. Também é difícil poder recorrer, num Estado de
constituição não teocrática, à analogia do juízo humano final divino sobre os pecadores para
justificar seu caráter de qualquer fim que transcenda do mero castigo. Por outro lado, tal
concepção, para poder fundamentar de maneira convincente o recurso à pena, requer a presença de
determinados pressupostos (em especial, a culpabilidade em seu sentido de livre-arbítrio), sobre
cuja existência há um árduo debate”, em SILVA SANCHÉZ, Jesus-Maria. Aproximação ao direito
penal contemporâneo, p. 314-315. Luigi Ferrajoli também vai nesta linha: “As doutrinas absolutas
ou retributivistas fundam-se todas na expressão de que é justo “transformar mal em mal”. Trata-se
de um princípio com origens seculares, e que está à base daquele arcaico instituto, comum a todos
os ordenamentos primitivos, que é a “vingança de sangue””, em FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão, p.
236. Por fim, Juarez Cirino, citando Roxin, e adicionando outros argumentos, defende que “a crítica
jurídica da função retributiva tem por objetivo a natureza expiatória ou compensatória da pena
criminal: retribuir, como método de expiar ou de compensar um mal (o crime) com outro mal (a
pena), pode corresponder a uma crença – e, nessa medida, constituir um ato de fé –, mas não é
democrático, nem científico. Não é democrático porque no Estado Democrático de Direito (a) o
poder é exercido em nome do povo – e não em nome de Deus –, e (b) o Direito Penal tem por
objetivo proteger bens jurídicos – e não realizar vinganças. Por outro lado, não é científico porque a
retribuição do crime pressupõe um dado indemonstrável: a liberdade de vontade do ser humano,
pressuposta no juízo de culpabilidade – presente em fórmulas famosas como o poder de agir de
outro modo de Welzel –, não admite prova empírica. Assim, a pena como retribuição do crime
fundamenta-se num dado indemonstrável: o mito de liberdade pressuposto na culpabilidade do
autor”, em CIRINO, Juarez. Direito Penal. Parte Geral, 5ª edição, p. 423.
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Em seu já mencionado artigo, “A ilha de Kant”, Luís Greco salienta que Kant não
conseguiu comunicar aos seus leitores uma “ideia potente” 52, e diante dos argumentos que
acusam o retributivismo de apresentar uma natureza teológica afirma que “essa acusação
é injustificada. O que torna teológica uma teoria? Provavelmente, que ela apresenta
premissas cuja verdadeira ou falsidade é uma questão de fé. Nossas reações aos exemplos
da ilha não parecem pressupor uma premissa dessa natureza. Com isso surge a suspeita de
que a resposta seja uma adicional manifestação do conceito consequencialista de
racionalidade, que, por via de uma estipulação tendenciosa, declara que tudo aquilo que
nele não cabe é teologia”53. Já em relação aos argumentos que recorrem à ideia de Estado
de Direito para afastar o retributivismo, sustenta que a “simples menção do termo
permanece vazia de conteúdo”, não se explicando como a retribuição não poderia ser
considerada um fim legítimo, razão pela qual “o argumento se torna outra vez circular,
uma vez que se está excluindo de antemão a possibilidade de que o retributivismo esteja
correto, através de uma mera afirmação de que correta é a posição contrária” 54.
A tese de que pela retribuição estaríamos diante do “arraigado impulso de
vingança” também é questionada pelo penalista brasileiro, identificando neste tipo de
argumento uma argumentação reducionista. “A tese retributivista não é defendida com
apelo a sentimentos de vingança, e sim a razões morais e jurídicas, que teriam de ser
refutadas em seus próprios termos, não podendo ser reduzidas, sem mais, a impulsos
irracionais. O curioso é indagar por que essa cômoda argumentação reducionista não é
usada contra os próprios entusiastas dessa forma de argumentar”55.

Greco sustenta que, “como todos recomeçaram do zero, o exemplo da ilha traz três implicações.
Primeiro, ninguém, nem individual, nem coletivamente, ganhará nada se a pena for imposta. Em
segundo lugar, ninguém, nem individual, nem coletivamente, perderá nada se a pena não for
imposta. Por fim, pelo menos uma pessoa perderá algo se a pena for imposta, a saber, a pessoa que
for punida”, em GRECO, Luís. Direito Penal como crítica da pena, p. 266. O desenvolvimento das
reflexões de Greco partem da pergunta se em um caso como o da ilha ainda consideramos correto
punir e, em especial, da resposta apresentada por Michael Moore em Justifying Retributivism.
53 GRECO, Luís. Direito Penal como crítica da pena, p. 271-272. No início de seu artigo Greco salienta
o caráter intrigante do retributivismo: “o fato de que o senso comum o acolhe, enquanto a doutrina
jurídica, especialmente a atual, mas também a da época de Kant, o rechaça. Para usar um termo
técnico: o exemplo da ilha foi uma tentativa, infeliz, é verdade, de formular um chamado argumento
transcendental, isto é, um argumento que responde a uma pergunta de estrutura “como é possível
x?”. Enquanto a Crítica da Razão Pura desenvolve o argumento transcendental que explica como a
matemática e a física são possíveis, e a Crítica da Razão Prática explica como é possível o agir moral,
a tese da pena como um imperativo categórico pode ser entendida como o argumento
transcendental que explica como é possível que seja moral e juridicamente correto punir em casos
em que ninguém nada ganhe com a punição”, em GRECO, Luís. Direito Penal como crítica da pena, p.
268.
54 GRECO, Luís. Direito Penal como crítica da pena, p. 272.
55
GRECO, Luís. Direito Penal como crítica da pena, p. 274.
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Com a conclusão de que a pena estatal seria um ato de fé, manifestação do impulso
de vingança decorrente de poderes transcendentais, corre-se o risco de, por extensão,
considerarmos não só a Doutrina do Direito, mas também a ideia de Estado presentes na
filosofia kantiana como decorrentes dessas características56, o que seria absurdo57.
Tendo como objetivo esclarecer um pouco mais o significado do direito penal
estatal em Kant, e em complemento às colocações feitas por Greco, poder-se-ia sustentar,
com Höffe, que o direito penal é (1) o direito no sentido de uma faculdade; que (2)
compete ao poder executivo (contemplando a divisão dos poderes) aplicar; (3) a faculdade
punitiva deve ser aplicada àquele que está submetido à lei (submisso); (4) a faculdade
punitiva é exercida contra alguém por seu crime cometido; e (5) o comandante tem o
direito de “fazer sofrer”58, de causar um mal ao delinquente59. Cumpre aprofundarmos a
reflexão acerca da pena em Kant. Deve-se destacar que a coerção não é fundamento de
validade do direito, já que há uma faculdade punitiva. Como sublinha Arthur Kaufmann,
“Não se pode fundamentar a validade do direito a partir da coerção, mas é de exigir ao
direito vigente, para que reinem a ordem e a paz jurídica, que se realize, em caso de
necessidade, coercitivamente. Com esta reserva nada há a objetar à proposição de Kant” 60.
O argumento da “lei penal como imperativo categórico” 61 não sustenta que dever haver
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Roxin não deixa claro – já que não há qualquer referência a Kant – até que ponto suas
considerações dizem respeito ao direito penal estatal, à filosofia do direito, ou ao Estado no
pensamento de Kant, apesar de utilizar a expressão “pena estatal”.
57 As reflexões de Kant sobre o direito e o Estado estão profundamente relacionadas. Höffe
apresenta o contexto e as premissas utilizadas por Kant, patentemente distantes de qualquer
teologia: “Na sua fundamentação do Estado, Kant segue um modelo de pensamento que é conhecido
como “teoria do contrato” e pertence às formas de argumentação mais importantes da filosofia
política (...). De Hobbes, ele recebe o estado natural como fundamento racional para a necessidade
de um Estado, de Locke, a ideia dos direitos humanos inalienáveis, de Locke e Montesquieu, a ideia
da divisão dos poderes, e de Rousseau, a tese de que somente a vontade geral constitui o princípio
crítico-normativo supremo de toda legislação positiva”, em HÖFFE, Immanuel Kant, p. 252-253.
58
Sobre o mal imposto ao autor, Höffe pondera que “o comandante tem o direito de “fazer sofrer”,
de causar um mal ao delinquente. À diferença de catástrofes naturais, a imposição da pena jurídica
é uma ação consciente e livre; à diferença de um tratamento odontológico doloroso, a pessoa em
questão não se submete ao tratamento por vontade própria; a dor é “imposta” ao delinquente. Este
aspecto da definição kantiana coincide também com as medidas jurídicas que hoje são propostas
para o melhoramento e a reintegração do delinquente; uma terapia social juridicamente decretada
e, em caso de necessidade, forçada constitui, em sentido literal, uma privação da liberdade e, como
privação involuntária, um mal. Com a iniciação da ressocialização, não é abolida a instituição
jurídica da pena, mas as funções de execução penal são ampliadas”, em HÖFFE, Otfried. Immanuel
Kant, p. 265.
59
Essas são as cinco características (resumidas) apresentadas por Höffe sobre o conceito da pena
judicial, em HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant, p. 264-265.
60
KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito, p. 222.
61
KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes, p. 175.

pena, mas sim que deve haver justiça62. A coerção exercida pelo direito – a faculdade
punitiva – não visa outra coisa que a compatibilização das liberdades individuais. A justiça
penal é, antes de mais nada, justiça, no sentido de garantia das liberdades individuais. Por
fim, cumpre considerarmos mais um esclarecimento de Höffe para afastarmos a ideia de
que a pena estatal em Kant estaria, de alguma forma, marcada por um “ato de fé”:
“Numa perspectiva racional, a retaliação é um princípio
formal, e não material. É verdade que o próprio Kant defende, em
várias passagens, a noção material (literal) de retaliação, a qual é
criticada com razão. Por outro lado, ele explica o direito de retaliação
pelo “princípio [formal] da igualdade (na posição do fiel da balança
da justiça) que consiste em não se inclinar mais para um lado do que
para o outro” (RL, VI 332)”63.
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Höffe esclarece: “A lei penal possui para Kant a dignidade de um imperativo categórico (RL, VI
331), não porque “afirme categoricamente: deve haver pena” (Forschner em: Brandt, 386), senão
porque a justiça é uma exigência absolutamente válida e, portanto, em “oda sanção penal enquanto
tal... primeiramente deve haver ustiça” (KpV, V 37)”, em HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant, p. 263.
63
HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant, p. 267.

3. Para além de Kant, a partir de Kant
As considerações feitas até aqui tiveram como objetivo fazer uma análise crítica
das três razões apresentadas por Roxin para afastar a teoria da retribuição, procurando
apresentar, de maneira sistemática, e a partir de um diálogo com toda a obra de Kant,
argumentos contrários àqueles apresentados pelo penalista de Munique64.
O significado deste percurso é mostrar que uma consideração crítica da filosofia
kantiana deve estar atenta, em primeiro lugar, à “localização” dos temas tratados por Kant
em seu sistema filosófico65. Em segundo lugar, a contextualização de suas ideias em um
determinado ambiente político-social é imprescindível. Assim como no tocante à cidadania
ativa Kant reproduz os preconceitos da sua época66, suas reflexões sobre a retaliação
especial67 no âmbito do direito penal estatal também estão marcadas por um determinado
entendimento de justiça: o da justiça punitiva. Como afirma Kant no Apêndice –
Observações explicativas sobre os Primeiros Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito,
“A mera ideia de constituição civil entre seres humanos traz
consigo o conceito de justiça punitiva pertencente à autoridade
suprema. A única questão é ser ou não indiferente para o legislador
quais tipos de punição são adotados, por quanto tempo se constituem
medidas efetivas para a erradicação do crime (que viola a segurança
que um Estado outorga a cada um na sua posse do que é seu), ou se o
legislador deve ou não também levar em conta o respeito pela
humanidade presente na pessoa do criminoso (isto é, respeito pela
espécie) simplesmente com base em fundamentos de direito”68.
Por um lado, uma investigação acerca do desenvolvimento do entendimento do
conceito de justiça, em particular do conceito de justiça punitiva, que esclareça suas
relações com o entendimento de Estado ao longo da história, e principalmente, no

Estamos cientes de que os argumentos de Roxin dizem respeito à (im)possibilidade de somente a
teoria da retribuição justificar a pena estatal.
65 O caminho percorrido por Kant não é do universal ao particular, mas do a priori ao concreto.
Assim, na Metafísica dos Costumes o objetivo sistemático mais amplo é o da aplicação ou passagem
do princípio supremo da filosofia moral, o princípio de autonomia, à experiência prática efetiva do
homem, nas perspectivas jurídica e ética.
66
Ver os exemplos de “cidadania passiva” em HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant, p. 257-258.
67
“A retaliação especial parece levar a resultados evidentemente absurdos e ocasionou muitas
críticas a Kant”, em HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant, p. 266.
68 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes, p. 205-206.
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momento em que este conceito de Estado coincidia com o conceito de justiça punitiva,
pode contribuir para que a filosofia kantiana, como um todo, seja objeto de reflexão nos
dias atuais69.
Por outro, uma consideração global da filosofia de Kant parece deixar dúvidas
sobre a real existência de um “puro retribucionismo”70. Jakobs, atento a isso, considera que
em Kant a pena – sentenciada por um tribunal – deve ser aplicada de forma prudente e
com indulgencia, e, citando o casus necessitatis71, afirma que “también en otros lugares
relativiza Kant lo categórico del deber de castigar” 72. Nesse sentido, alguns estudos
recentes pretendem rediscutor o caráter retributivo da pena em Kant, de tal forma que
questionamentos como o das finalidades da punição em Kant parecem ganhar novos
contornos73.

Investigação semelhante é feita por Klaus Günther sobre o “desenvolvimento continuado da
definição de delito”, desde uma violação a um direito, passando pela infração de um dever, lesão de
bem jurídico e, por fim, chegando à figura do delito de omissão imprudente como novo paradigma
do conceito de delito, em GÜNTHER, Klaus. De la vulneración de un derecho a la infracción de un
deber: un “cambio de paradigma” en el derecho penal?, p. 489-505, in La insostenible situación del
Derecho Penal.
70
Pois, segundo o próprio Kant, “subjetivamente, o grau ao qual uma ação pode ser imputada
(imputabilitas) tem que ser avaliado pela magnitude das barreiras que tiveram que ser vencidas
(...). Por conseguinte, a disposição de alma do sujeito – se cometeu a ação num estado de agitação ou
mediante fria deliberação –, produz uma diferença na imputabilidade, redundando em resultados”,
em KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes, p. 70-71.
71 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes, p. 177-178.
72 JAKOBS, Günther. La Pena Estatal: Significado y Finalidad, p. 105-106. Vale ressaltar o
esclarecimento feito por Jakobs, de que Kant substitui o princípio cognitivo “como conduzir os
indivíduos?” pelo princípio normativo “o que merece uma pessoa”. Para a crítica de Jakobs aos
pressupostos e consequências do exemplo da ilha, ver JAKOBS, Günther. La Pena Estatal: Significado
y Finalidad, p. 101-105.
73 Entre os mais recentes devem ser destacados: CLARK, M. A non-retributive Kantian approach to
punishment. Ratio (new series). Vol XVII, n° 1, mar. 2004, p. 12-27; e BYRD, S. Kant’s theory of
punishment: deterrence in its threat, retribution in its execution. In: BYRD, S.; HRUSCHKA, J. (eds.).
Kant and law. Aldershot: Ashgate, 2007. Essas novas considerações a respeito das finalidades da
punição em Kant podem contribuir para um interessante debate com autores que se posicionam de
forma contrária à teoria da pena retributiva (pelo seu suposto “equívoco”), levando em
consideração outras críticas, como as de Herbert Hart e Alf Ross, sintetizadas por Ferrajoli na
seguinte passagem: “Tal equívoco, evidenciado por Herbert Hart, consiste na confusão que tais
doutrinas fazem entre dois problemas completamente diversos, ou seja, entre o problema da
“finalidade geral justificadora” da pena, que não pode deixar de ser utilitarista e voltada para o
futuro, e aquele da sua “distribuição”, que, por sua vez, ocorrendo em bases retributivas, diz
respeito ao passado, o que equivale a dizer, como proposto por Ross, entre o problema da
“finalidade” da legislação penal e aquele da “motivação” com a qual uma pena é imposta (...). Tais
doutrinas, que, como vimos, são mais do que difusas, só podem ser explicadas enquanto fruto,
relativamente consciente, de uma total confusão entre direito e moral, entre validade e justiça,
entre legitimação interna e justificação externa”, em Direito e razão, p. 238-239. As próprias
colocações de Roxin acerca do respeito à “não instrumentalização do homem” decorrente de Kant –
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Mas outros estudos podem ser feitos, evidentemente, nas mais variadas temáticas,
a partir de Kant e para além de Kant74. Juarez Tavares, por exemplo, ao tratar das bases da
reformulação do injusto, após a “Crítica dos Paradigmas” diante das controvérsias
metodológicas, propõe uma unidade da ordem jurídica que não poderia ser exigida
segundo um princípio geral, devendo esta ser entendida de modo relativo. E afirma: “Com
isso não se está retomando a antiga definição racional prática de liberdade proposta por
Kant, segundo a qual uma liberdade termina onde outra se inicia. Aqui não se trata de uma
limitação racional da liberdade, mas da garantia de exercício da liberdade de opção de
conduta, que, em princípio, deve ser assegurada a todos em face de uma concepção
democrática da ordem jurídica a partir da restauração do sujeito. Esse direito não deriva,
assim, de uma ordem racional, mas da ordem jurídica, composta pelos sujeitos numa
democracia, como direito conquistado”75.
Outro exemplo pode ser observado em Schünemann, que defende a
irrenunciabilidade da liberdade de vontade como base do Direito Penal a partir da
superação da “inadequada oposição entre o sujeito empírico e o sujeito transcendental”,
qualificando a liberdade de vontade como uma parte da construção da realidade social76.
Para tanto, vale-se das contribuições da concepção filosófica da linguagem em articulação

ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de direito penal, p. 34-35 – podem, neste sentido, propiciar
novas reflexões.
74
Juarez Tavares explora o legado da “racionalidade de Kant”: “Os paradigmas da racionalidade
kantiana conduzem a que as normas que definem os contornos do justo e do injusto na
modernidade somente podem comportar três possíveis posições: o seu aperfeiçoamento através de
uma ascendente especulação linguística do relativismo; a sua fundamentação metafísica a partir de
princípios formulados a priori ou, por fim, a sua substituição por meros procedimentos. Estas três
posições corresponderiam ao positivismo, ao fundamentalismo e ao funcionalismo”, em TAVARES,
Juarez. Teoria do injusto penal, p. 14.
75 TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal, p. 114. A premissa do penalista brasileiro é John Leslie
Mackie, que “em vez de fazer derivar os conceitos jurídicos dos conceitos morais, transforma estes
a partir daqueles. Esta filosofia moral que se sustenta a partir do direito é explicável como uma via
alternativa. Diante da legislação de uma moral puramente deontológica ou de uma moral
puramente teleológica e diferentemente destas, afirma o primado do direito sobre as obrigações e
os fins. O sistema jurídico, portanto, é o veículo garantidor de que todas as pessoas possa efetivar as
escolhas de sua preferência em face de ideais e fins concorrentes”, em TAVARES, Juarez. Teoria do
injusto penal, p. 107. Curiosamente, o mesmo Mackie, em suas considerações sobre a
responsabilidade penal, é alvo de severas críticas por parte de Schünemann: “Me atrevo a
considerar como ingenua y reaccionaria la filosofia del lenguaje analítico de John Mackie, que
concibe una responsabilidad penal por accidentes inevitables e impredecibles, esto es, la
denominada strict liability, como útil para la obtención de un efecto intimidatorio general y, por eso,
como evidentemente legitimable”, em SCHÜNEMANN, Bernd. Temas actuales y permanentes del
Derecho penal después del milenio, p. 32.
76
SCHÜNEMANN, Bernd. Temas actuales y permanentes del Derecho penal después del milenio, p. 36.

com a obra de Peter Berger e Thomas Luckmann a respeito da construção da realidade
social77, e conclui:

“A través del concepto de la realidad creada y dotada de
sentido por el proceso social mismo parece resolverse ahora también
la distinción kantiana entre el sujeto empírico causalmente
determinado y el sujeto trascendente situado en el reino de la
libertad. Entiendo que esto constituye un progreso, porque no es el
concepto de sujeto trascendente tan frecuentemente caricaturizado
quien carece de una realidad empíricamente verificable, sino, al
contrario, el concepto tan simpático de los deterministas del sujeto
empírico determinado casualmente en sus decisiones. Pues, la
causalidad entendida por Kant como categoría del conocimiento, no
se aplica en el proceso de construcción de la realidad social realmente
a las acciones humanas, y el sujeto que actúa en la sociedad resulta
por lo tanto idéntico al sujeto trascendente de Kant”78.

Em sentido próximo, mas partindo de outras premissas, Figueiredo Dias, que
considera o “caráter inteligível” não mais como algo que está para além do
comportamento fenomênico e anterior a ele, mas como “uma realidade que penetra o
próprio “caráter empírico”, mora no existir histórico do homem e nele se realiza”79.
Vives Antón, por sua vez, abordará o problema da liberdade não como fundamento
da culpabilidade, mas como pressuposto da própria ação, da imagem do mundo desde a

Schünemann esclarece: “Según estas concepciones, la realidad social se constituye a través del
sentido subjetivo, que se pone de manifiesto en toda acción referida a la sociedad y, naturalmente,
de una manera muy especial, en la comunicación lingüística”, em SCHÜNEMANN, Bernd. Temas
actuales y permanentes del Derecho penal después del milenio, p. 37.
78
SCHÜNEMANN, Bernd. Temas actuales y permanentes del Derecho penal después del milenio, p. 3839.
79
Figueiredo Dias explicita, quando a esta possibilidade de reflexão sobre a relação entre liberdade
e culpa, “ser o pensamento kantiano que a sugere e lhe mostra a possibilidade”, em FIGUEIREDO
DIAS, Jorge de. Liberdade Culpa Direito Penal, p. 127. O autor desenvolverá suas considerações a
partir do existir humano: “poder agir de outra maneira é, do ponto de vista do existir, a liberdade da
decisão existencial pelo próprio ser e sentido e, assim, a opção fundamental pela sua própria
conformação, pelo seu modo fundamental de vida: a liberdade daquele que tem de agir daquela forma
porque é como é”, e concluirá que “Culpa é assim – tomada neste seu sentido mais compreensivo – a
própria autoria ou participação do existir (e do ser-livre) em uma contradição com as exigências do
dever-ser que lhe são dirigidas logo a partir do seu característico modo-de-ser (do ser-livre)”, em
FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Liberdade Culpa Direito Penal, p. 147-153.
77

perspectiva da ação, defendendo um argumento conceitual (kantiano) e outro linguístico
(wittgensteiniano)80.
Já Greco apresentará – no que se pode chamar de complementação à sua tese de
doutorado (Lebendiges und Totes in Feuerbachs Straftheorie)81 – o argumento de coerência
para recusar o retributivismo : “A afirmativa da desnecessidade de que a pena gere
qualquer ganho para que esteja justificada significa que a injustiça intrínseca de certos
fatos já será uma razão para puni-los, sendo irrelevante se eles geram ou não um dano
social ou se eles produzem ou não uma lesão a um chamado bem jurídico. Nisso consiste
meu argumento de coerência: a tese retributivista, por considerar irrelevante para a
justificação da pena que ela gera algum ganho, é corolária de um princípio que, portanto,
está em contradição com um importante outro princípio do liberalismo jurídico-penal, o
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Partindo de Kant, Vives Antón afirma que “el primer paso de la argumentación de Kant diría: si
hay acción, hay libertad; o dicho de otro modo: sólo se puede actuar bajo la condición de la ideia de
libertad. Y esto significa: no puede describir un suceso como acción sino bajo la presuposición de
que lo hago y de que no es, por tanto, algo que, simplemente, ocurre. Pero, si lo supusiera
deerminado causalmente, entonces no podría decir que lo hago, sino que sucede – si sé o supongo
que una fuerza natural, material o psicológica, levanta mi brazo, no puedo decir que yo levanto el
brazo. El segundo paso de la argumentación kantiana rezaría así: si “hay” la razón (o, más
modestamente, si “hay” razones), “hay” la libertad. Pues las razones no pueden concebirse sino
como determinantes de la aceptación de los juicios; de modo que, si lo que determinase la
aceptación de los juicios fuese cualquier tipo de impulso (físico o psíquico), y no las razones,
entonces sería un sinsentido hablar de razones. Pero, si las razones determinan la aceptación de los
juicios, al margen de cualquier dependencia causal, entonces hay la libertad, que nos es sino la
capacidad de guiarse por la razón. Y si no hay libertad no hay razón alguna, ni teórica ni práctica. Si
no hay libertad no tiene sentido concebir el mundo – ni siquiera concebirlo sin libertad – porque no
hay argumentos con los que afirmar esa concepción y preferirla a otras. El tercer paso es el
siguiente: que no se demuestre ni pueda probarse desde un ponto de vista eórico la existencia de la
libertad es indiferente, pues quien para actuar o para razonar ha de presuponer la libertad, ha de
someterse a las mismas reglas que si fuese realmente libre (esto es, a las mismas reglas que si su
libertad estuviese probada)”, em VIVES ANTÓN, Tomás. Fundamentos de Sistema Penal, 2ª edição, p.
327-328. Vale ressaltar que na página seguinte Vives Antón cita (nota de rodapé nº 9 - “No deja de
ser curioso que, pese a que su argumento discurre em términos de acción, siga el autor situando el
problema en sede de culpabilidad”) o artigo de Schünemann – La función del principio de
culpabilidad en el Derecho Penal preventivo, em El sistema moderno del Derecho Penal: cuestiones
fundamentales. O artigo há pouco citado – Libertad de voluntad y culpabilidad en Derecho Penal, em
Temas actuales y permanentes del Derecho penal después del milenio – segue a mesma linha de
raciocínio.
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“Na minha tese repetidamente citada, identifiquei uma segunda importante objeçção ao
retributivismo, que chamei de objeção do moralismo. Depois de proceder a uma série de distinções,
afirmei, ao final, que seria essa a objeção decisiva contra o retributivismo. O argumento tal como ele
é esgrimado pena literatura e, em parte, tal como ele foi exposto por mim, é, contudo, deficiente”,
em GRECO, Luís. Direito Penal como crítica da pena, p. 272-273. Como o próprio autor afirma na
nota de rodapé 46, “vejo hoje que esse salto de uma discussão a outra careceu de verdadeira
justificação. Abaixo tentarei fornecer essa justificação, explicando que se tratava, a rigor, de um
argumento de coerência”.

de que só aquilo que gera um dano social ou uma lesão a um bem jurídico pode ser
apenado”82.
Ao apresentar sua oitava resposta ao retributivismo83, Greco considera a
possibilidade de se ascender à meta-ética para questionar o próprio realismo moral
coerentista no qual se baseia Moore, já que este autor tem como premissa o realismo
moral, segundo a qual a ética formula teorias que explicam aquilo que se observa no
mundo moral, nossos juízos intuitivos. Tendo em vista a influência cada vez maior de
Wittgenstein para o Direito Penal84, uma nova possibilidade de estudo pode partir do
questionamento do realismo moral a partir das reflexões deste filósofo sobre a ética85.
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GRECO, Luís. Direito Penal como crítica da pena, p. 278. Na nota de rodapé 60 o autor afirma que
“ainda que o retributivismo seja uma teoria sobre a imposição da pena e não uma teoria sobre o
que punir, ele é corolário de um princípio segundo o qual a pena se justifica independentemente de
um ganho, e esse princípio, que no âmbito da imposição da pena leva ao retributivismo, no âmbito
da teoria sobre o que punir leva à recusa ao princípio do dano ou da lesão a bens jurídicos”. As
considerações feitas até aqui, entretanto, tendem a reconsiderar que o retributivismo “seja uma
teoria sobre a imposição da pena e não uma teoria sobre o que punir”.
83
GRECO, Luís. Direito Penal como crítica da pena, p. 274.
84 Apresentamos algumas contribuições. Juarez Tavares, ao explicar sua proposta de unidade do
injusto, salienta que “a linguagem que nesse caso deve ser submetida ao tratamento dogmático é,
seguindo a recomendação de Wittgenstein, a linguagem cotidiana e não uma linguagem
formalmente construída”, em TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal, p. 112. Já Schünemann vê
na “semelhança de família” de Wittgenstein uma diretriz normativa para o impasse frente à
determinação do conceito de bem jurídico: ““Afinal, na moderna filosofia da linguagem, já há
tempos se reconhece que a definição clássica por meio do genus proximum e da differentia specifica
se trata de um caso específico extremo, que deve ceder lugar (para mencionarmos apenas as outras
principais categoriais da representação linguística) ao tipo, à semelhança de família
(Familienähnlichkeit) de que fala Wittgenstein ou à exmplificação de uma intenção compreendida
de modo apenas vago por meio de alguns casos de extensão, que devem ser ulteriormente
explicados por meio de um procedimento analógico que a hermenêutica ontológica de qualquer
maneira considerava ser o mais frequente no método jurídico”. SCHÜNEMANN, Bernd. O princípio
da proteção de bens jurídicos como ponto de fuga dos limites constitucionais e da interpretação dos
tipos, in GRECO, Luís & TÓRTIMA, Fernanda Lara (org.). O bem jurídico como limitação do poder
estatal de incriminar?. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pg. 31. O já citado Vives Antón, na segunda
edição do seu Fundamentos del Sistema Penal dialogará intensamente com Wittgenstein. Essas
contribuições referem-se àquilo que Arthur Kaufmann chamou de “bidimensionalidade da
linguagem”, ambas decorrentes de Wittgenstein, em KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito, p. 169
e ss.
85 Em primeiro lugar dever-se-ia considerar a Conferência sobre ética, realizada por Wittgenstein
em 1930. Neste momento, ainda marcado pelas ideias do Tractatus Logico-Philosophicus,
Wittgenstein considera que todos os discursos sobre o que é bom do ponto de vista da moral são
desprovidos de sentido, na medida em que não pertencem à esfera do dizível. O valor, objeto da
ética, não seria um fato, razão pela qual nada poderia ser dito. no Tractatus, logo em seu prefácio,
Wittgenstein apresenta seu objetivo: mostrar que os problemas da filosofia podem ser solucionados
quando compreendemos adequadamente como a linguagem funciona. Ele considera a filosofia
como responsável por tornar clara nossa fala e pensamento, de tal forma que os problemas
tradicionais da filosofa, após esses ‘esclarecimentos’, desapareceriam. Wittgenstein preocupa-se
com a relação entre estrutura da linguagem e estrutura do Mundo, de tal forma que uma descrição

Como procuramos demonstrar, múltiplas são as possibilidades de ir além de Kant,
a partir de Kant86. Como salienta Höffe, após a Segunda Guerra Mundial,

“Enquanto a Filosofia Analítica começa a assumir colocações
da discussão alemã, o pensamento analítico é desse lado recebido
abrangentemente. Se prepara – em parte através da discussão de
Kant, mas também através da mediação de uma virada linguística,
crítica em relação a Kant – certa convergência de duas tradições de
filosofar que durante muito tempo correram paralelas e hostis entre
si, do pensamento empírico-analítico dominante no espaço linguístico
inglês, com a hermenêutica e a filosofia transcendental (...). O
reconhecimento sistemático que Kant encontra na atualidade não
concerne apenas à filosofia teórica, mas também à prática. A
reabilitação da Ética e da Filosofia do Direito de Kant está, porém,
orientada menos pensamento crítico-racional que por asserções de
conteúdo. Isto vale para o princípio da universalização, que em
relação ao imperativo categórico é afirmado como supremo critério

seja possível. Segundo A. Grayling, em Wittgenstein, “O fundamental no Tractatus é a ideia de que a
linguagem tem uma estrutura lógica subjacente, cujo entendimento mostra os limites do que pode
se dizer clara e significativamente. A importância disso, na visão de Wittgenstein, é que o que pode
ser dito é o mesmo que pode ser pensado, de modo que, tão logo apreendamos a natureza da
linguagem e, portanto, do que pode ser pensado clara e significativamente, teremos mostrado o
limite além do qual a linguagem e o pensamento tornam-se absurdos. Na opinião de Wittgenstein, é
nessa esfera além dos limites do sentido que nascem os problemas filosóficos tradicionais,
precisamente porque tentamos dizer o indizível – o que equivale, em sua visão, a tentar pensar o
impensável”. (pg. 29). Paulo Roberto Margutti Pinto, em Iniciação ao silêncio. Análise do Tractatus
de Wittgenstein, após apresentar os problemas fundamentais que irão constituir o núcleo místico
originário do Tractatus (tais como: o sujeito transcendental, Deus, sentido da vida, união racional
com Deus e ação moral) afirma: “Isso tudo confirma a ideia de que a aceitação da experiência
mística e suas características fundamentais como o fato mais importante da vida humana é um dos
pontos de partida dessa obra” (pg. 130). Também deve ficar claro o que Wittgenstein entendia por
filosofia, e por qual razão a filosofia seria crítica da linguagem, ideia que retira, entre outros, de
Mauthner, mas dando-lhe um sentido e uma perspectiva transcendental. Como salienta Margutti: “A
crítica wittgensteiniana irá kantianamente buscar as condições transcendentais de possibilidade da
linguagem” (pg. 138) com um objetivo fundamentalmente ético – vencer a vontade individual e
vivenciar o sentido da vida. Em segundo lugar, dever-se-ia pesquisar sobre como a ética é
compreendida pelo mesmo Wittgenstein em Investigações Filosóficas, em que a possibilidade de um
abandono da compreensão anterior poderia ser discutida. Para uma discussão específica sobre a
Conferência em direito penal, ver VIVES ANTÓN, Tomás. Fundamentos del Sistema Penal, p. 382-391.
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Cabe ainda mencionar o recente artigo de Naucke, Direito Penal negativo, em que o autor,
partindo dos juízos negativos de Kant, defende a positivação de um direito penal negativo, como
contraposição a um direito penal afirmativo expansivo, em NAUCKE, Wolfgang. Direito Penal
negativo, em Direito Penal como crítica da pena, p. 473-484.

moral (Hare, Singer), para a teoria da justiça de John Rawls, que
apela ao conceito de autonomia de Kant, bem como para a ética
construtivista da “Escola de Erlangen” (P. Lorenzen, O. Schwemmer,
entre outros) e para a ética do discurso de J. Habermas”87.
O Direito Penal deve colher frutos do projeto da filosofia transcendental crítica de
Kant, que ainda hoje é atual e cujo potencial “talvez até hoje não tenha sido devidamente
medido”88. Para retomar os “tempos de esplendor”, nas palavras de Hassemer 89, em que
existia uma estreita relação entre Filosofia, Filosofia do Direito e Direito Penal, parece ser
necessário retomar Kant90.
Retomemos, para concluir, o diálogo com Schünemann. Ciente de que Nietzsche
teria pouco a dizer para os penalistas, citamos uma passagem deste filósofo que aqui nos
serve ao menos como inspiração.

“É impensável um Estado em que o malfeitor se denuncia por
si mesmo, dita publicamente sua própria pena, no orgulhoso
sentimento de que assim honra a lei que ele próprio fez, de que ao se
punir exerce sua potência, a potência do legislador? Ele pode alguma
vez cometer uma falta, mas pela pena voluntária ele se eleva acima
de sua falta, não somente apaga a falta pela liberdade de ânimo,
grandeza e tranquilidade: acrescenta-lhe um benefício público. – Este
seria o criminoso de um futuro possível, que sem dúvida pressupõe
também uma legislação do futuro, deste pensamento fundamental:
“Curvo-me somente à lei que eu mesmo dei, nas pequenas como nas
grandes coisas”. Tantos ensaios precisam ainda ser feitos! Tanto
futuro ainda vir à luz!”91.
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HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant, p. 341-342.
HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant, p 342.
89
Ver o primeiro capítulo de HASSEMER, Winfried. Persona, mundo y responsabilidad.
90
Partindo da premissa kantiana de que “sem sensibilidade, nenhum objeto nos seria dado; sem o
entendimento, nenhum seria pensado. Pensamentos sem conteúdo são vazios; intuições sem conceitos
são cegas, em KANT, Immanuel. Crítica da razão pura, B75, p. 89, Arthur Kaufmann considera que “uma
renovação da filosofia do direito tem de partir do juízo de Kant segundo o qual os conceitos sem
conteúdo são vazios e as intuições sem conceitos são cegas. Na base da atual discussão teórica poderse-ia parafrasear com a fórmula: a analítica sem hermenêutica é vazia, a hermenêutica sem analítica é
cega”, em KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito, p. 55-56.
91 NIETZCHE, Friedrich. Aurora. Pensamentos sobre os preconceitos morais. § 187.
88

