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A lei da punição é um imperativo categórico e mal daquele 
que rasteja pelas sinuosidades do eudemonismo, para 
encontrar algo que o exima da pena ou mesmo de parte dela 
mediante a vantagem que promete, de acordo com o 
provérbio farisaico: “É melhor que um homem morra do que 
pereça um povo inteiro” (MC p. 209/AA6:332).  
 
Das Strafgesetz ist ein kategorischer Imperativ, und wehe 
dem! welcher die Schlangenwindungen der 
Glückseligkeitslehre durchkriecht, um etwas aufzufinden, was 
durch den Vortheil, den es verspricht, ihn von der Strafe, 
oder auch nur einem Grade derselben entbinde nach dem 
pharisäischen Wahlspruch: »Es ist besser, daß ein Mensch 
sterbe, als daß das ganze Volk verderbe;« denn wenn die 
Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Werth mehr, daß 
Menschen auf Erden leben. (MS p. 334) 
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RESUMO 
 
A tese que defendemos constitui uma justificação da aplicação da pena a partir da 
filosofia de Kant. Defendemos, contrariando a maioria dos críticos do direito de 
punir em Kant, que a teoria penal kantiana envolve três critérios essenciais, o da 
retribuição, o da prevenção e da reabilitação, (exceto no caso de pena capital) 
mas somente o primeiro constitui a justificativa para aplicação da pena criminal, ao 
passo que o segundo e o terceiro como complementos ao direito de punir como 
direito de retribuir. Essa perspectiva compreende a retribuição como critério de 
justificação prima facie para a definição da pena, enquanto a prevenção, especial 
e geral, e a reabilitação, sendo critérios complementares diversos do direito de 
punir. A reabilitação, na execução da privação temporária da liberdade, e a 
prevenção, como elemento de coerção, o qual para Kant está inserido no Direito 
como um todo possibilitam enxergar a punibilidade como algo maior que a 
retribuição. Assim, sustentamos a ideia de compatibilidade entre as teorias da 
retribuição, da prevenção e da reabilitação na perspectiva do direito de punir em 
Kant. O primeiro capítulo trata da teoria do direito penal em Kant, cujo alicerce 
teórico é retirado da Doutrina do Direito da Metafísica dos Costumes, parágrafo 
49, da seção E, "Do direito de punir e conceder clemência". Neste, tratamos da 
construção teórica da retribuição e das bases de sustentação para a justa punição 
a partir de Kant. Também neste capítulo defendemos que a limitação ou extinção 
da liberdade do criminoso pela punição se sustenta racionalmente na restauração 
da coexistência recíproca da liberdade de todos. No segundo capítulo abordamos 
as teorias punitivas, esclarecendo como Kant desenvolve uma teoria não restrita 
ao retribucinonismo. Fazemos uma releitura da teoria do ius puniendi  defendemos 
que para Kant a liberdade é o fundamento que sustenta a punição. Além disso, 
nesse mesmo capítulo, dialogamos com alguns intérpretes contemporâneos de 
Kant, especialmente J. C. Merle, crítico da retribuição de Kant e defensor da 
reabilitação a partir de Kant, bem como discorremos sobre a coerência racional da 
proposta de pena capital na tese de Kant sem que isso possa inviabilizar a 
aceitação de punições específicas em outros casos visando à reabilitação.   No 
terceiro e último capítulo tratamos da execução da pena de privação temporária da 
liberdade como possibilidade reabilitação a partir da ideia do aprimoramento 
moral. Discorremos sobre processo de aprimoramento através da educação, bem 
como sobre a possibilidade do aprimoramento moral biotecnológico no âmbito do 
sistema de execução penal atual e futuro.  Ao final fazemos uma síntese do que 
defendemos e colocamos os pontos de destaque que justificam racionalmente a 
teoria do direito de punir em Kant conforme a entendemos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Direito de punir. Retribuição. Reabilitação. Prevenção. 
Aprimoramento Moral. Limitação da Liberdade. Restauração da Liberdade 
Recíproca.  
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The dissertation main concern is with Kant´s theory of punishment in his Doctrine 
of Right, especially his justification for the right to charge (i.e., to attribute crime) 
and punish (i.e., to impose a penalty sentence). Yet, opposing to interpreters and 
critics for whom the idea retribution is crucial for Kant´s theory but disputable we 
advocate that his theory involves three essential criteria to punish, viz. crime 
retribution, crime prevention and social rehabilitation (except in case of capital 
penalty), and that only the third justifies imposing a criminal penalty, while the first 
and second are complementary to the right to punish. This perspective takes 
imposition of penalty as prima facie criterion for retribution, while (special and 
general) prevention and rehabilitation are taken as constitutive criteria of the right 
to punish, viz. rehabilitation in implementing the temporary deprivation of freedom 
and prevention as element of coercion (which for Kant is implied by Right as such). 
Thus, we hold, first, that from the perspective of Kant´s theory punishment involves 
much more than mere retribution, and second, that retribution, prevention and 
rehabilitation are not necessarily incompatible each other. Accordingly, chapter one 
deals with Kat´s theory of criminal law in his Metaphysics of Morals, § 49, Section 
E, "The right to punish and grant clemency." First we discuss the concept of 
retribution and analyze the grounds for supporting justified punishment. Then, we 
argue that the limitation of the offender´s freedom is supported by reason in 
restoring reciprocal external freedom. In the second chapter we discuss other 
punishment theories and explain how Kant develops a theory that is not restricted 
to retributionism. Thus, we present a reinterpretation of Kant´s global theory of ius 
puniendi and defend that freedom is the actual foundation for punishment. 
Moreover, we dialogue with some contemporary interpreters, especially Jean 
Christoph Merle, a severe critic of retribution and enthusiastic advocate of 
rehabilitation, and hold that the rational coherence of Kant´s theory about capital 
punishment does not imply eliminating the acceptance of specific punishment in 
other cases aimed at rehabilitation. In the third and last chapter we discuss the 
possibility of temporary deprivation of freedom as mean of rehabilitation aiming at 
moral improvement. We also discuss improvement through the process of 
education, as well as the possibility of biotech moral improvement within the 
current and future criminal enforcement system. In the end we present a summary 
and highlight the main points of our research that justify rationally Kant´s theory of 
the right to punish as we understand it.  
 
KEYWORDS: Right to punish. Retribution. Rehabilitation. Prevention. Moral 
Improvement. Limitation of Freedom. Restoring Mutual Coexistence. Freedom for 
all. 
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Introdução 

  

Nossa tese pretende oferecer uma justificação da punição a partir de Kant. 

Defendemos que a teoria penal kantiana envolve três critérios essenciais, primeiro 

o da retribuição e o da prevenção segundo e o da reabilitação terceiro, mas 

somente o primeiro  constitui a justificativa para aplicação da pena criminal, ao 

passo que o segundo e o terceiro servem como complementos ao direito de punir. 

Nossa compreensão parte da ideia de que a teoria penal de Kant não pode ser 

reduzida ao retribucionismo, porém a retribuição é o critério que isolado justifica a 

pena em sua aplicação1. A discussão versa sobre o fundamento do direito de 

punir, que apesar de ser um tema incessantemente debatido no contexto jurídico, 

no âmbito da filosofia é quase sempre considerado, um problema de menor 

importância, especialmente referente ao pensamento de Kant. Consideramos que 

as ideias contestantes da filosofia kantiana sobre o direito penal decorrem, em sua 

grande maioria, de uma leitura imprecisa sobre a punição. As teorias, desde os 

modernos, consideram a punição a partir da tese “monista”2 (BYRD 1989 p.152), o 

                                                 
1 Apesar de nossa construção teórica partir de conceituações filosóficas, isso não significa que não 
possamos utilizar termos da técnica jurídica. Até o próprio Kant em seus escritos acerca do direito 
necessitou desses termos para poder construir sua argumentação filosófica. Assim, desde já 
esclarecemos que há algumas definições que são jurídicas, mas que isso não nos distanciará da 
proposta em filosofia que pretendemos alcançar.Uma dessas questões  que devemos esclarecer é 
sobre o significado da expressão “aplicar a punição”. A ideia de aplicação da pena significa a 
definição de uma pena a ser executada. Assim, a idéia de “aplicar a punição” devida é o mesmo  
que estabelecer uma punição a ser aplicada efetivamente, o que poderia causar uma contradição, 
por ficar parecendo ser aplicação o momento em que o praticante do crime passa a sofrer os 
efeitos da punição. Na verdade, o termo “aplicação da pena” significa definição da punição em uma 
sentença criminal.  A teoria da pena considera a dosimetria o momento de aplicação da pena em 
abstrato ao caso concreto, pena em concreto, é a que será executada, ou seja, efetivamente 
imposta pelo Estado após aplicação. Por isso, desde já esclarecemos que a definição dada pelo 
juiz em uma sentença criminal de uma punição ao criminoso é aplicar uma pena ao autor do crime 
pelo fato que ele praticou (direito penal dos fatos). Neste sentido, quando usarmos o termo 
“aplicação” temos que entender a definição de uma punição e “execução” como sendo o 
cumprimento do que foi definido, ou seja, aplicado pelo juiz, a ser cumprido pelo condenado, que 
deixa de ser o criminoso e passa a ser o apenado.        
2   Teorias, “monistas” são aquelas que defendem um critério isolado para justificar a punição.O 
problema não está na incoerência de Kant, mas sim em uma sobreposta, visão moderna ainda 
monista de punição. Essa visão baseia-se na ideia de que Kant defende o retribucionismo e que 
não é possível pensar a prevenção, nem a reabilitação a partir da sua teoria. Byrd discorda e 



que tende a colaborar para uma interpretação reducionista do pensamento 

kantiano, de que esse seria incompatível com o Sistema Penal Público do Estado 

de Direito3. 

Kant sustenta a retribuição como pressuposto da aplicação da pena 

criminal, mas não afirma que o direito penal está limitado a retribuir o mal 

cometido pelo criminoso. Afirma Kant que: se furtas de alguém, furtas de ti 

mesmo. Todo aquele que furta a propriedade de alguém torna a propriedade de 

todos os outros insegura e, portanto, priva a si mesmo do direito de ter (MC p.210 

/AA6:333).  

Kant constrói pela retribuição o critério racional de aplicação da pena. Para 

ele, a punição somente na retribuição justifica a constrição da liberdade, a redução 

de direitos e mesmo a neutralização do criminoso. A punição para Kant é uma 

forma de restauração da liberdade transposta. A ideia de que somos livres não se 

limita na visão kantiana a coexistência pacífica das liberdades. Os seres humanos 

podem agir sem respeitar os limites do dever que impõe a limitação das liberdades 

recíprocas. Nesta medida, surge a necessidade de que o Estado imponha o poder 

de punir, como um exercício cogente do direito, que não se limita a determinar que 

os homens não pratiquem atos contrários ao dever, mas que implica também que, 

por haverem estes homens violado a norma, terem, em razão disso, sofrer medida 

retributiva condizente com a razão prática, que restaure o limite da liberdade no 

âmbito da sociedade civil.  

Neste sentido, pelo aspecto formal da norma, quando o criminoso pratica o 

ato ilícito, deve-lhe ser retribuído a medida do mal, enquanto crime cometido com 

a punição consequente4. A base da retribuição definida por Kant é a proporção 

                                                                                                                                                     
afirma que  a partir de Kant é possível justificar a punição com uma teoria mista da prevenção e 
retribuição, enquanto Merle afirma que a teoria que mais se adapte a teoria de Kant seria a se 
adapta à de reabilitação e que a defesa da retribuição da forma que Kant defende na Doutrina do 
Direito, como retaliação, seria incompatível com seu conceito de direito.  
3 Entenda-se Sistema Penal Público do Estado de Direito como o conjunto de normas e de 
instituições de Estado, que exerce direito de punir a partir da ideia de que não há direito quando a 
dignidade humana não é respeitada. 
4  A retribuição como critério de punição seria para Fichte a expiação, portanto, diferente de um 
mal, mas antes uma chance, como uma forma do criminoso ser reformado, e finalmente 
reintegrado à sociedade. Hegel, por sua vez, escolhe para orientar seu raciocínio não o tratamento 
do criminoso, mas o restabelecimento do direito como a negação da negação – no qual o crime é a 
negação e a punição é a negação da negação (MERLE 2009, p.188). Kant afirma que a lei penal é 



formal, apesar de alguns autores como Merle(2009 ), Höffe(2005), Murphy(2005), 

dentre outros, defenderem que a tese kantiana da punição parte de um tipo 

retribuição forte, a retaliação, sendo o ius puniendi kantiano um primado absoluto 

do aspecto material, o que justificaria penas cruéis como na antiga Suméria 

(código de Hamurabi) em que os subtratores eram punidos com a subtração da 

possibilidade do ter, chegando, inclusive, a penas cruéis, como a mutilação das 

mãos dos criminosos5. Essa interpretação é uma leitura incoerente com a tese do 

direito penal defendida na teoria kantiana. Ao mesmo tempo, que a retribuição não 

pode ser considerada em seu sentido fraco, como pensa Byrd em sua teoria mista 

da pena a partir de Kant, (em que a retribuição estaria apenas firmada na ideia 

geral de que a pena decorre de um crime, ou melhor, a punição retribui um ilícito 

penal). Pensamos que Kant estabelece uma tese unitária na aplicação da pena, 

ius puniendi in concreto, por esse critério da proporcionalidade formal e uma tese 

mista para pena abstrata, in abstrato, sendo a prevenção e a retribuição 

antecedentes da aplicação da pena, pensadas numa visão mais ampla do direito 

de punir, que envolve intimidação, controle psicológico e mesmo aprimoramento 

dos seres humanos na execução penal como forma de cumprimento disciplinar da 

punição, com a exceção da aplicação da pena de morte. Assim, nossa tese 

defende uma teoria unitária na aplicação da punição e uma teoria mista para o 

Direito Penal em sua totalidade, ou seja, não simplesmente no direito de impor a 

pena sem levar em conta a execução da pena.  

Para Kant a Lei Penal pode combater impulsos humanos, mediante o 

controle da liberdade externa, dissuadindo contra a violação do direito dos outros 

quando o crime ainda não foi cometido. Pois isso é uma condição do próprio 

direito, específico no direito de punir (Straf) pela coerção (Zwang)6. Na aplicação 

da pena, no entanto, o Estado é limitado à reação, retribuir o mal praticado, 

consoante à ideia de que o ser humano é um fim e não um mero meio visando 

                                                                                                                                                     
um imperativo categórico e justifica a retribuição a partir liberdade, razão por que o ser humano 
apenas deve ser tratado como um fim em si mesmo, não sendo possível justificar a punição de 
qualquer forma que seja como forma de proteger a dignidade humana.  
5   Ver VIEIRA sobre Código de Hamurabi: Lei das XII Tabuas. 
 
6 Na MC Kant afirma que o conceito de direito é uma coerção recíproca sob uma lei universal (MC 
p. 79).  



objetivo utilitários, (BYRD, 1989, p. 153). Segundo Kant, a pena jamais deve ser 

infligida como mero meio a promoção de qualquer fim, pois o ser humano jamais 

deve ser tratado como um meio qualquer em razão de sua dignidade (MC p. 209/A 

A6:332). 

Os que advogam que Kant desenvolve sua teoria da pena com um 

pensamento inconsistente deixam de lado os pressupostos necessários para uma 

crítica razoável7. Isso não quer dizer que os dizeres de Kant são infalíveis e que 

todas as suas afirmações sobre a punição condizem como a receita perfeita para 

qualquer ordenamento jurídico em sua legislação penal. Ademais, Kant participa 

de um contexto histórico diferente do nosso, em que os códigos jurídicos estavam 

começando a ser criados e os postulados penais começaram a ser 

sistematizados8. Por isso, devemos fazer uma releitura da teoria kantiana do 

direito penal para podermos justificar, a punição, que contém seu fundamento 

metafísico o que implica pensar na ideia de liberdade para Kant. A fim de 

chegarmos a nosso argumento iremos dialogar com alguns autores como Merle 

(2009), Brant (2005), Hoffe (2005), Byrd(2009), dentre outros críticos da teoria 

penal kantiana.  

É fato que a teoria do direito em geral trata a questão da punibilidade no 

âmbito da práxis jurídica, a partir da ideia de direitos humanos baseada no 

Humanismo9. Partindo, na maioria das vezes, do pensamento utilitarista10 

filósofos, criminólogos, teóricos do direito em geral, constroem suas teses sobre a 

                                                 
7 Ver RECASÉNS (1976) sobre a crítica baseada em argumentos científicos. A reflexão conceitual 

não admite opiniões do senso comum. (p. 35-42).   
8 Alguns tipos de punição defendidos por Kant são questionáveis, como, nos exemplos, a castração 

e a pena de morte, se levada à generalização. Os elementos pontuais da especificação dos tipos 
penais e mesmo a ideia de excludente de ilicitude devem ser desconsiderados na releitura 
kantiana para uma teoria atual, apenas os pressupostos universais devem ser o norte para 
formulação a partir de Kant.    
9 O “Humanismo” é a corrente de pensamento, cujo problema central é o homem e sua relação 
com o mundo. O pensamento humanista pode ser dividido por épocas. O “humanismo” referido 
neste ponto do texto é o humanismo jurídico moderno. Os maiores expoentes do humanismo 
jurídico moderno especialmente na Alemanha, são Ulrich Von Hutten (1488-1523) e Ulrich Zasius 
(1461-1536). (BARRETTO p.281).    
10 Kant é o autor que mais dialoga com o utilitarismo. Inclusive no § 49 seção E. As ideias desta 
corrente de pensamento são defendidas por diversos filósofos, dos antigos gregos até iluministas 
como David Hume, e Adm Smiht, dentre outros. Entretanto, a teoria utilitária somente foi 
sistematizada como uma corrente de pensamento no final do séc XVIII a partir das teses de Willam 
Paley, em 1785, Jeremy Bentham,(1789).        



pena pela prevenção e/ou pela reabilitação do criminoso, sustentando que 

somente estes critérios se coadunam com a dignidade humana.  

Há em geral dois tipos de teses sobre a punição que podem ser 

compreendidas pelo que consideramos ser formas de utilitarismo pensado para a 

punição, a saber: prevenção e reabilitação11. Os prevencionistas defendem que a 

pena deve levar o criminoso e/ou todos os outros seres humanos a não praticar 

crimes. De outro lado, os que defendem a reabilitação afirmam que as punições 

devem reconduzir o criminoso à sociedade pelo perdão de seus atos e sua 

restauração ou ressocialização. Em geral, nesse caso, a pena é tratada na fase de 

execução do direito sentenciado. O tratamento do preso ou o impacto da pena em 

abstrato é o critério valorado pelos teóricos que deduzem da norma penal o efeito 

dissuasor, a fim de que a criminalidade seja limitada. Para a reabilitação, os 

elementos educativos, disciplinares e até mesmo medicamentais, devem servir 

para trazer de volta o ser humano à sociedade. 

Ao estabelecer em medidas preventivas e reabilitadoras como mecanismo 

de controle e dissuasão da conduta humana, os critérios utilitários parecem 

condizer com o Sistema de Direito Penal Público, o que em nossa visão não deve 

ser confundido com a justificativa conceitual da punição. Assim, é preciso ter 

cautela com a implementação da ideia de prevenção e de reabilitação no punir; 

pois a forma com que são aplicados estes critérios na esfera criminal pode levar a 

problemas sérios. Por mais que esses elementos possam ser compatíveis com o 

direito de punir, é preciso delimitar até que ponto estão inseridos na punição, 

especificamente na aplicação da pena, pois a punição parece servir como motivo 

maior para dissuadir os seres humanos a não cometerem crimes.                        

Assim, por exemplo, em uma “prevenção geral” sempre alguém deverá servir de 

exemplo: mesmo que a sua culpa não seja tão forte, sua pena deverá ser, a fim de 

que outros não cometam o mesmo crime. Por essa linha de raciocínio, a 

prevenção justificaria a punição de inocentes, na medida em que a exemplaridade 

para a sociedade seria um bem para um maior número de pessoas, sendo nesse 

                                                 
11 Há teóricos que defendem a defesa da prevenção ou da reabilitação a partir de Kant, como 
Merle, Byrd e Höffe, dentre outros. 



caso o ser humano considerado como um meio e não como fim em si mesmo. No 

caso da “reabilitação”, é preciso mais cuidado, pois o que caracteriza a “razão do 

Estado” é a necessidade de convivência em sociedade. A aceitação de que o 

criminoso tem direito à reabilitação, em uma leitura de primeira mão a partir do 

que foi defendido por Kant, seria o mesmo que premiar os seres humanos. Para 

Kant o direito de punir visa pura e simplesmente aplicar ao ser humano que pratica 

um crime uma pena conforme critérios racionais, sem que haja finalidade imediata 

por esse critério de aplicação.  

A pena, prima facie, é a medida conforme à violação do direito, direito de 

punir em estrito senso. Neste sentido, devemos dizer que o controle buscado 

pelos que defendem a prevenção não é o mesmo que a justificativa da punição. 

Pois a pena, que é a imposição de um mal proporcional à prática do ilícito (tese 

retributivista), tem na coercitividade do direito o efeito dissuasor, que previne a 

prática de novos crimes; mas não é por isso que a punição deve ser imposta. 

Ademais, no máximo, a intimidação (para informar aos possíveis transgressores 

que não devem praticar crimes) poderia ser utilizada a para implementação de 

política criminal. Mesmo porque se justifica pela coerção, que é uma condição do 

direito, como exercício da liberdade externa. Isso quer dizer que a prevenção é só 

um antecedente para que os delitos sejam limitados, mas não o pressuposto 

racional da aplicação da pena in concreto, ou seja, de punibilidade em si. É 

apenas o que deve ser aceito no âmbito penal como participante do direito de 

punir em sentido amplo.  

A ideia central que deve conduzir a compreensão da justificação da pena é 

a imposição da punição pelo mal causado sendo a retribuição pela pena a medida 

necessária à harmonia do sistema que se justifica no respeito à liberdade de 

todos. Se um crime ocorre o agente que o praticou deve ser punido por aquilo que 

fez; não pelo “efeito” que a punição aplicada terá sobre ele. Assim, a determinação 

da pena está na retribuição. Por isso, a partir de Kant, defenderemos que a 

retribuição é o que deve ser considerado como base para a aplicação da punição. 

Por outro lado, a discussão mais recorrente e que hoje possui mais 

destaque é sobre o fundamento como finalidade do Direito de Punir. Essa 



perspectiva vai de encontro às teorias “kantianas”, que defendem a retribuição a 

partir do fundamento moral (como, por exemplo, Gottlieb Hufeland e Theodor 

Schmalz, Jorge Navarro e outros). Estes, em geral, afirmam que a pena possui 

bases no princípio moral, que estabelece a ideia de liberdade como autonomia e 

constitui o pressuposto para justificar a punição. O problema é que esses autores 

defendem que a teoria da punição de Kant se constitui pela retribuição 

simplesmente e que elementos da prevenção não podem ser pensados a partir de 

Kant, do que discordarmos, como se verá. Algumas teorias atuais, firmadas no 

utilitarismo, especialmente na perspectiva do Funcionalismo penal12, referem-se a 

aspectos finalísticos, nos quais a pena se justifica pelas implicações futuras que 

são, segundo os teóricos da general deterrence (teoria da prevenção geral), 

viáveis à sociedade para controle social. Esse argumento reducionista de forma 

não alcança a punição, pois com isso se estaria a reduzir o ser humano a um 

objeto como meio utilizado para o fim determinado, o que poderia ser um caminho 

sem volta para racionalidade do sistema punitivo, chegando a justificar técnicas 

invasivas que limitam a escolha do ser humano para que ele não pratique crimes, 

como a tese biotecnológica13.  

Diante da realidade de conflito em que se insere a norma punitiva, 

naturalmente se impõe a indagação dessa justificação. A violência social é quase 

sempre a mola mestra com que a maioria dos teóricos fundamenta a imposição da 

pena e até mesmo sua medida de aplicação. Estes tentam, com isso, alcançar 

explicações sobre a punição através de elementos que não compõem o 

fundamento da pena.  O que fazem estes doutrinadores é confundir a questão da 

instituição do direito penal com políticas públicas para solução do problema na 

                                                 
12 Funcionalismo Penal é uma concepção metodológica segundo a qual os conceitos e o sistema 

do Direito Penal devem ser construídos com base em considerações normativas referentes aos fins 
da pena. Outras denominações para esse Funcionalismo são: sistemática teleológica, teleológico-
funcional e racional teleológica.  Autores como Clauss Roxin e Gutten Jacobs são os maiores 
expoentes deste pensamento e partem da finalidade normativa para justificar a pena. Os dois mais 
importantes e originais tratados de Direito Penal que se tem sobre essa corrente são cf. Roxin, 
Strafrecht, All-gemeiner Teil, 3. Edição (1997)§ 7/51 e ss; Jakobs, Strafrecht , All-gemeiner Teil, 2 
Edição (1993), p. VII. (BARRETTO p.281).    
13 Atualmente novos metodos surgiram como meio de controle, como drogas e dispositivos 

biotecnológicos, especialmente no domínio da força física e dos poderes cognitivos. A questão é 
debatida especialmente por dois autores: Douglas Thomas e John Harris. 



implementação da execução punitiva, o que talvez seja correto pensar em termos 

de política de governo, a partir da finalidade do Estado; mas não como justificação 

para punir alguém por ter descumprido uma norma, por ter violado o dever.  

Teóricos prevencionistas defendem que meios eficazes para combater a 

criminalidade mediante critérios utilitários são aqueles que geram boas 

consequências. Há também aqueles que advogam um sistema forte de segurança 

pública, a construção de medidas avançadas de execução penal, criação de 

mecanismos jurisdicionais, passando pela legislação, construção jurisprudencial 

sobre o tema como a justificativa da punição. Para Kant, a punição parte do 

fundamento racional dado à condição humana, que impõe para si respeitar, em 

uma sociedade civil, o direito de todas as outras pessoas, tendo reconhecida sua 

liberdade e na respectiva limitação pela liberdade externa de todos os outros 

participantes desta sociedade.  

Para os criminólogos, a criminalidade decorre da falta de mecanismos de 

controle às práticas delituosas, que ocorrem em razão da falência do aparato 

policial, chegando ao sistema de execução penal, nas unidades prisionais.  Na 

verdade, por ser mais aceitável pensar a pena por aspectos práticos que teóricos, 

os governistas justificam as leis e disciplinam a matéria penal de uma forma ou de 

outra, construindo questões de política criminal, estabelecendo os contornos do 

que é a punibilidade pela criminalidade. A justificativa conceitual da pena antecede 

estas questões e deve ser pensada para a implementação das técnicas do 

sistema de aplicação da pena.  

A estatística da violência não deve servir isoladamente para justificar as 

medidas punitivas. Nesse contexto, já existe a ideia de que o avanço da violência 

serve como motor para a instituição de métodos que minimizem o uso da força, o 

que constituiria o fundamento da punição numa visão minimalista. Sem levar em 

consideração a liberdade e a dignidade humanas como pressupostos de aplicação 

da pena, a justificativa mais viável é o abrandamento da punição ou a sua 

substituição por penas alternativas, pensadas a partir da ideia de que os fins 

justificam os meios e de que o Estado deve ser considerado responsável pelos 

altos índices de violência na sociedade (tese abolicionista). Há inclusive quem 



defenda que para controlar a agressividade, o preconceito e a violência dos seres 

humanos transgressores deve ser institucionalizado o método de imposição 

farmacológica  para “aprimorar moralmente” os criminosos ao longo do 

cumprimento das penas. Isso configura a reabilitação biotecnológica defendida por 

aqueles que comungam com o pensamento de aprimoramento moral de Thomas 

Douglas, que é uma perspectiva utilitarista contemporânea (tese biotecnológica). 

A proposta para fundamentação do direito de punir o delinquente baseada 

nas teses utilitaristas, que é preponderante, vai em direção contrária ao que 

defendemos ser a punição. A ideia de humanização da pena é amplamente a 

proposta mais defendida pelos que postulam o Direito de Punir 

contemporaneamente14. Em geral, os teóricos contemporâneos mostram-se 

guiados pelo espírito humanitário expresso na Oitava Emenda15 da Constituição 

dos Estados Unidos da América (MERLE, 2009, p.02). As bases do Direito de 

Punir institucionalizado, nesta perspectiva, advêm daqueles que são denominados 

precursores das Escolas penais, especialmente os primeiros que instituíram o que 

se denomina Escola Clássica, consagrada por Beccaria16 (com sua obra Dei Delitti 

e Delle Pene17, de 1764). A maioria dos fundamentos pensados pelo humanismo 

                                                 
14 A evolução do Direito penal, desde a vingança privada, quando cada individuo podia reprimir as 
violações de seu direito, chegando inclusive a impor a violência como vingança para os familiares 
daqueles que cometeram os delitos, institui-se como mecanismo de controle da arbitrariedade 
humana. Em geral, todos os avanços para a institucionalização da humanização que alcança a 
tendência moderna e contemporânea do direito, constituíam a criação de meios para minimizar a 
arbitrariedade e mesmo a vingança na sociedade institucionalizada pelo Estado. (ATAIDE p. 64). 
15 Lea-se: “Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unsual 
punishments inflicted.”  (Eighth Amendment to Unimed States Constitution) / “Fiança de forma 
abusiva não deve ser exigida, nem multas abusivas devem ser impostas, nem punições cruéis e 
incomuns devem ser impostas.” 

16 . O contexto histórico de Cesare Beccaria é determinante para compreender seu pensamento e 
especialmente alguns dos pontos da crítica de Kant a sua teoria da punição. A Itália sofria grande 
crise, a economia em declínio, o governo absolutista, a miséria do povo e uma peste assolava o 
povo italiano da época de Beccaria. A igreja católica era quem detinha o domínio sobre o direito 
em geral, através da instituição dos Tribunais de Inquisição. Diversas formas de tortura serviam 
nos persecutio criminis, além de ser o que antecedia a pena de mutilação e ou a pena capital. A 
constrição da liberdade não era tratada como pena em si, mas sendo imposta o condenado deveria 
sofrer outros males, como trabalho até a morte, e mesmo a tortura em conjunto com a privação do 
direito de ir e vir. (MONDOLFO p.02 ss) 
17 A obra foi publicada em Milão, Itália, em meados do século XVIII, mais precisamente no ano de 
1764, quando Beccaria estava com a idade de vinte e seis anos. O pano de fundo da obra Dei 
delitti e delle pene foi, foi a defesa dos direitos e o combate a crueldade contida nas penas de 
suplicio especialmente as praticadas pela igreja.  Há estudos que atestam que Beccaria participava 
de um grupo de pesquisadores que desenvolviam a teoria que foi publicada em sua obra e que 



na esfera penal possui alicerce iluminista fundado nos ideais pensados por 

Espinosa, Montesquiel, Rousseau, Pietro Verri, entre outros. Para esses teóricos, 

o castigo penal somente se justificaria com penas ditas mais “humanas” em 

contraposição às penas cruéis utilizadas maciçamente até o Séc. XVIII. Os valores 

essenciais para minimalização da punição estão firmados na tradição cristã, 

especialmente nos princípios bíblicos do novo testamento, que ensina: “odeie o 

pecado, mas não o pecador” (MERLE p. 07). Nesta perspectiva, segundo Ataide: 

“Os princípios basilares do humanismo se assentam no ideal cristão de piedade.”   
 

Por outro lado, esses elementos que instituem a humanização da pena 

remetem à tradição da filosofia antiga. Sêneca, juntamente com várias escolas de 

filosofia antiga, adaptou a premissa formulada por Platão na mais famosa frase 

“Nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur” (Ninguém prudente pune 

alguém porque é um pecador, mas para que não peque) (MERLE, 2009, p.17). O 

elemento do abrandamento punitivo se caracteriza pela criação de meios punitivos 

menos agressivos e, ao mesmo tempo, na valorização da ideia de ressocialização, 

reabilitação, pela crença na possibilidade de reinserir o transgressor na sociedade, 

o que faz surgir a institucionalização dos métodos punitivos apropriados, com a 

criação das primeiras penitenciárias que serviram de laboratório para as teses 

utilitaristas. Os primeiros sistemas penitenciários em Filadelfia e em Auburn, do 

Séc. XIX, permitiram aos EUA, a partir da ideia criada na Europa do sec. XVIII, 

demonstrarem que a teoria da reabilitação poderia ser efetivada.  

Ao passo que a ideia de punição se institucionaliza na contramão do 

retribucionismo, firma-se o entendimento de que o castigo somente é viável 

quando serve para melhorar, aprimorar, reabilitar, ressocializar aquele que 

cometeu o delito, quer servindo como exemplo, para que ele não transgrida, como 

prevenção especial, buscando a ausência de reincidência; quer como reabilitando 

os transgressores para a convivência em sociedade, quer ainda servindo 

                                                                                                                                                     
está só teria sido publicada em seu nome em razão da sua coragem e do grande temor dos outros 
supostos autores que haviam ajudado a produzi-la. De fato não a obra possui densidade de 
conteúdo, contém 47(quarenta e sete capítulos) que abordam desde o fundamento da pena na 
visão do autor até questões praticas acerca das tipificações, subsunção penal, dosimetria da pena, 
dentre outras.          



exemplarmente para todas as pessoas pela intimidação, a fim de que não 

pratiquem delitos. 

As hipóteses vão da redução das penas e medidas alternativas para crimes 

graves, até mesmo ao abolicionismo penal, que defende o fim das penas públicas. 

Essa última hipótese que sustenta a ideia de que o Estado é o maior responsável 

pelos conflitos sociais ou que este divide a culpa com os criminosos 

corresponsáveis pelos delitos, propõe a impossibilidade da justificação da punição. 

Neste sentido, se por um lado juristas tentam justificar suas teses de defesa 

com argumentos contrários a punições retributivas, a partir de teorias utilitárias, 

(prevencionismo, reabilitação), chegando a teses do minimalismo penal, 

garantismo penal, abolucionismo penal, entendemos que há dois motivos 

primordiais para irmos de encontro a esta maneira de pensar, partindo da ideia de 

retribuição de Kant, que pressupõe o elemento moral da liberdade .Primeiro, que a 

ideia de punir possui bases morais, pois na linha do entendimento que seguimos, 

a pena não pode reduzir a dignidade do ser humano, nem daquele que está sendo 

punido, nem da vítima direta do fato delituoso nem tampouco dos cidadãos disso, 

esse primeiro aspecto da ideia kantiana de que o ser humano não deve ser visto 

como um meio para se chegar a um fim, mas sempre como um fim em si mesmo, 

partindo da fórmula do imperativo categórico moral da humanidade. O segundo 

ponto é que não se pode estabelecer se e somente se quiser seguir um critério 

consistente racionalmente, a partir da liberdade, que um mal causado deva ser 

compensado, em vez de ser retribuído por uma medida proporcionalmente 

justificada, como o mal decorrente do crime e definido como punição, a fim de que 

se cumpra o respeito recíproco das liberdades. Neste ponto, o dever de retribuição 

é um elemento necessário à liberdade e o único modo adequado de punir, na 

medida em que sua justificação pressupõe a causalidade pensada a partir da 

liberdade como determinação que importa na responsabilização dos atos dos 

seres humanos a partir da equivalência entre a conduta reprovável e a medida 

consequencial, que é a punição.  

Kant nos dá os parâmetros para justificar a punição a partir da retribuição, 

mas não um simples método de retribuição. A ideia do retribuir em sentido punitivo 



instituído por Kant é distinta do que a maioria dos autores pressupõem a tese 

Retributivista, que justifica a punição de um criminoso nas bases em que a 

retribuição é exigida pela justiça para compensar os males criados pelo crime. 

Nestas bases, alguém pode fazer uma distinção subsidiária e perguntar se o que 

precisa ser compensado é a gravidade da ofensa nela mesma ou a maldade do 

criminoso que foi autor da ofensa (MERLE 2009,12). A ideia central da punição 

definida por Kant é que para um mal (crime) somente se justifica como retribuição 

uma medida necessariamente proporcional a esse mal como um mal (punição) 

conseqüente, causalmente legitimado em razão da violação do direito. No entanto, 

essa idéia, que está descrita em diversos exemplos expressos no texto de Kant, 

não é a mais importante justificação da punição. O elemento principal que está 

implícito nesse retorno retributivo é a proteção da liberdade e da dignidade 

humana, que não se justificaria pelos critérios utilitaristas.  

 

 

Segundo Merle:  

 

O Retributivismo critica teorias da detenção geral bem como 
teorias de reabilitações consideradas como o alvo da punição pela 
mesma razão, isto é, porque estas teorias tratam a punição como 
um simples meio para um fim. Os próprios retributivistas defendem 
que a punição deve ser justificada sem qualquer referência com 
objetivos futuros, buscando a razão de que o criminoso a merece 
porque ele ou ela violou conscientemente a lei. (MERLE, 2009 p. 
21)  

 
 

A ideia de retribuição tomada por Kant está estritamente ligada a ideia de 

restauração, especificamente em relação ao limite da liberdade de todos os seres 

racionais em uma sociedade civil, por a um critério que estabelece somente a 

reação ao mal cometido, por isso a pena é absoluta, pois a punição representa um 

bem para a sociedade que não depende de nenhum objetivo18. Kant sustenta a 

                                                 
18  Sobre isso ler Merle (2009): “apesar de a teoria de Kant ser considerada uma teoria absoluta 
enquanto as teses prevencionistas e da reabilitação são consideradas teorias relativas, Kant 
defende alguns casos de exceção ao princípio da retribuição, para alguns autores isso é um 
ponto vulnerável de sua teoria. (MC p.216/AA6:336) Kant afirma: “Há, contudo, dois crimes que 



defesa da dignidade humana na formalização da retribuição a partir do imperativo 

categórico da humanidade, pois a punição não deve considerar o ser humano um 

mero meio. Por isso não deve haver meio termo ou relativização nas punições, na 

teoria kantiana. Ao contrário, nas teorias da prevenção e reabilitação, que são 

consideradas teorias “relativas”,  a punição sempre depende da sua relação com o 

objetivo. 

Assim, para facilitar a leitura devemos alertar ao leitor que nosso interesse 

não é a defesa da teoria de Kant sobre a punibilidade a qualquer custo. Ao 

contrário, iremos demonstrar que, apesar de todas as críticas,no Direito Penal, a 

teoria da retribuição de Kant deve servir de alicerce a base para qualquer proposta 

consistente de justificativa de punição. Assim, demonstraremos como o ius 

puniendi pensado por Kant, a luz de toda a sua teoria, pode se compatibilizar com 

as ideias de reabilitação e prevenção.  

Por isso, delimitamos em nosso objeto de pesquisa a retribuição punitiva 

defendida por Kant na Rechtslehre,  apesar de avaliarmos de forma secundária a 

prevenção e a retribuição no âmbito da punição. Iremos utilizar também outros 

textos sobre a punição,sobretudo as Lições de Ética e Teoria e Prática. Entretanto, 

estes serão subsidiários na nossa argumentação, em razão dos elementos que 

necessitamos em nossa tese se inserirem em geral na Rechtslehre. Ao mesmo 

tempo, iremos demonstrar que as teses contrárias à teoria da retribuição, e 

mesmo muitas das teorias que defendem essa ideia como justificativa da pena, 

não consideram elementos essenciais que Kant pensou para legitimar a punição a 

partir da liberdade, o que defendemos ser na teoria kantiana fundamental para 

legitimar o direito de punir. Por outro lado, defende-se que as “teorias mistas” de 

                                                                                                                                                     
merecem a morte, com relação aos quais ainda continua duvidoso se a legislação está também 
autorizada a impor a pena de morte. O sentimento de honra conduz a ambos, num caso a honra 
ligada ao próprio sexo, no outro a honra do militar e realmente autêntica honra, que 
corresponde ao dever em cada uma dessas duas situações envolvendo classes de seres 
humanos. Um crime é o assassinato do filho pela mãe (infanticidium maternale); o outro é o 
assassinato de um companheiro de armas ( commilitonicidium) num duelo.” (MS p.336: Es giebt 
indessen zwei todeswürdige Verbrechen, in Ansehung deren, ob die Gesetzgebung auch die 
Befugniß habe, sie mit der Todesstrafe zu belegen, noch zweifelhaft bleibt. Zu beiden verleitet 
das Ehrgefühl. Das eine ist das der Geschlechtsehre, das andere der Kriegsehre und zwar der 
wahren Ehre, welche jeder dieser zwei Menschenclassen als Pflicht obliegt. Das eine 
Verbrechen ist der mütterliche Kindesmord (infanticidium maternale); das andere der 
Kriegsgesellenmord (commilitonicidium), das Duell). 



alguns comentadores e críticos de Kant, especialmente Sharon Byrd e Merle, são 

retribucionistas em sua essência, e que alguns aspectos das teses defendidas por 

esses autores são essenciais para uma leitura coerente da teoria kantiana. 

No primeiro capítulo, iremos desenvolver a ideia de Kant sobre a punição. 

Demonstraremos a consistência do argumento kantiano para a justificação da 

pena e descreveremos como a teoria kantiana sustenta a punição num contexto  

moral, a partir do conceito de liberdade. 

Em seguida, no segundo capítulo, iremos descrever as teorias utilitaristas 

de punição. Dialogaremos com Merle e com Byrd, a fim de buscar entender as 

teorias mistas da punição e desenvolver a justificação da retribuição como critério 

de aplicação da pena. 

No terceiro capítulo iremos demonstrar que o avanço da biotecnologia nos 

possibilita pensar em punições com o uso de medidas biotecnológicas. 

Discorreremos sobre o aprimoramento moral humano19, que, em tese, pode ser 

utilizado para reabilitar e prevenir crimes, seja através do meio natural pela 

educação dos apenados seja através do uso da biotecnologia e da biomedicina, 

Com base no uso de medicamentos para controlar a agressividade das pessoas e 

impossibilitá-las de praticarem atos contrários à normalidade ou curá-las depois de 

tê-los praticado. Defendemos que pode ser coerente com essa proposta kantiana 

para a reabilitação de apenados. 

Por último, desenvolveremos uma síntese do nosso argumento sobre o 

fundamento da pena, defendendo a retribuição como justificativa racional para um 

Sistema Penal Público consistente, em conformidade com a teoria de Kant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Cf. DOUGLAS, Thomas “Moral Enhancement” Journal of Applied Philosophy vol 25 (2008)   No 
3: 228 e ss. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Direito Penal em Kant 

 

 

Por volta do sec. XV, diversos pensadores e filósofos passam a 

problematizar o tema da punição e desenvolver as teorias que são a base do 

direito de punir atual20. O direito penal sistematizado é legado moderno. Kant 

participa deste período de sistematização do ius puniendi, entretanto ele não é um 

jurista, mas um filósofo da modernidade, considerado o precursor da teoria da 

Retribuição penal. Nestes termos, afirma Merle: Kant pode ser considerado o pai 

da retribuição penal (MERLE, 2009, p. 13).  

Ora, é evidente que não foram apenas os pensadores do período das luzes 

aqueles que trataram da ideia de punição. É certo que antes desse período havia 

diversas formas de abordar a punição, sendo a maior parte das teorias que 

buscavam a justificação do direito firmadas em uma perspectiva utilitarista21 e 

outras, como uma minoria, as que seguiam ideias retribucionistas. Por exemplo, 

para os pitagóricos havia a ideia de disciplinar pelo castigo; Platão também 

comungava deste pensamento, enquanto os precursores do hendonismos tinham  

a crença de que a punição seria um instrumento de protenção que serviria para 

minimizar a dor e alcançar o prazer. Foi somente no período moderno que as 

teorias penais começaram a justificar as penas a partir do arcabouço jurídico 

sustentado pelo Iluminismo, originando uma ciência penal, que constituiu o 

embrião das codificações e legislações especificas em matéria penal dentro de um 

conjunto normativo mais amplo22. Na verdade, sabemos que antes da 

modernidade, a história da punição se confunde quase em sua totalidade com a 

                                                 
20 Ler BELING p. 53 Estudo da história penal por volta do sec. XVIII. A história desse período tem 
o destaque do desenvolvimento do embriam da ressocialização na segunda metade do século 
XVIII e que se relaciona com o processo de embate contra a teoria da retribuição. Por isso, 
HOROVITZ, Anat, "O Surgimento da Condenação Audiências "em Punishment & Society, vol. 9, 
2007, p. 271/299. 
21 Estudos históricos interessantes sobre a teoria da pena podem ser encontrados nas obras de v. 
Hippel, Deutsche Strafrecht, I p. 457 e SS, e NAGLER, Die Strafe. 125 . ANITUA (p.35) No 
sec.XVIII iniciou-se um grande processo de sistematização das teorias acerca da punição.    
22 Neste conjunto normativo se caracteriza a ideia de hierarquia de normas, que tem seu ápice com 
a construção kelzeniana, em que a norma pura vincula todas as normas decorrentes dentro de um 
sistema de normas determinadas pelo valor da norma principal. A partir dessa ideia, Norberto 
Bobbio vai desenvolver sua teoria do Ordenamento Jurídico, sendo esse o conjunto de regras e 
normas dentro de um parâmetro constitucional.   



vingança e, no caso dos primeiros Estados, a vingança pública, considerada 

também como a história do suplício23. Ao longo do tempo, em uma genealogia e 

historiografia da punição24, percebe-se facilmente que a máxima foi a imposição 

injustificada de penas cruéis25.   

 

Segundo Merle:  

 
O sistema do início da era moderna se diferencia do sistema 
moderno no sentido de que o último prefere ou sentenças de 
prisão, sem dor, e as sentenças de morte mais descentes 
possíveis. Vale a pena observar que bem dentro do Séc XVIII mais 
de cem crimes foram crimes capitais. A tortura, que já era 
empregada sistematicamente como um método de interrogação, 
era frequentemente usada como um componente de punição, bem 
como constituindo assim a intensificação da pena de morte. 
(MERLE, 2009, p.01) 

 
  

De modo que as punições sem dor e as sentenças de morte só começaram 

a existir após sec. XVIII, pois antes vigoravam métodos de sacrifício humano, 

mutilações e penas capitais, sendo comuns punições mistas: tortura mais a 

constrição da liberdade, para depois alcançar a morte do suposto criminoso; sem 

qualquer processo legal. Especialmente no período medieval, as punições 

ocorriam depois de um processo inquisitivo, sem qualquer garantia de isenção a 

imparcialidade do julgador. 

A construção do direito de punir baseada na perspectiva de direitos 

humanos, enquanto construção moderna, está firmada especialmente na ideia de 

                                                 

23 "O suplício se inseriu tão fortemente na prática judicial, porque é revelador da verdade e agente 
do poder. Ele promove a articulação do escrito com o oral, do secreto com público, do processo de 
inquérito com a operação de confissão; permite que o crime seja reproduzido e voltado contra o 
corpo visível do criminoso, faz com que o crime, no mesmo horror, se manifeste e anule" 
(FOUCAULT, 2004, p.47).  

24  Ver sobre genealogia e história da punição: CASTRO, Edgardo; El vocabulario de Michel 
Foucault, Bernal, Bs. As., Universidad Nacional de Quilmes y Prometeo, 2004, voz “racionalidad”, 
pp. 304/05 y O’MALLEY, Pat; Riesgo, Neoliberalismo y Justicia Penal, Bs. As., Ad-Hoc, 2006 (trad. 
de A. Montero), p. 30 ss. 
 
25  Idem p. 14 e ss. 



Estado Democrático de Direito. Kant sistematiza o ideário desses direitos, mas 

defende em matéria penal uma tese bastante combatida, que é a defesa da 

retribuição. A teoria do direito kantiana está alicerçada na defesa da liberdade e 

impõe o respeito à dignidade humana (MERLE, 2009, p.23),que implica por sua 

vez, a defesa dos direitos humanos como um todo. Esta ideia constitui a base da 

legislação moderna, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, à 

Constituição da Confederação dos Estados Unidos da América e a Declaração de 

Independência dos Estados Unidos da América, entre outros institutos normativos 

importantes.  A justificativa de Kant para a punição pela retribuição é que parece 

destoar da ideia que predominou no corpo de normas em matéria penal. Apesar 

da sua teoria do direito possuir grande destaque na construção do direito 

constitucional e na teoria geral do direito, em relação à legislação punitiva, a teoria 

de Kant, não foi bem aceita para justificar as punições. A maioria das legislações 

que surgem do Séc. XX em diante não defende a retribuição como critério para  

justificação da pena; ao contrário, advogam pela ideia de reabilitação e prevenção. 

Especialmente após a segunda guerra mundial, os teóricos europeus e 

americanos rechaçam a tese de Kant, sobretudo, em razão do holocausto, quando 

milhares de pessoas foram mortas pelas regras de retaliação do Estado Nazista. 

Na segunda metade do Sec. XX,  do extermínio de milhares de pessoas com base 

das leis defendidas por Hitler a comunidade internacional ou as teorias que 

defendem a pena capital. Com efeito, o Estado nazista buscou justificar matança 

de milhares de pessoas inocentes, a partir da ideia de uma máxima retaliação 

contida na lógica da retribuição. Esse exemplo de retribuição punitiva não é a ideia 

de Kant para justificação da aplicação da pena. Ao contrário, a defesa dos direitos 

humanos está contida na ideia de retribuição defendida por Kant. Por isso, os 

fatos levaram a uma interpretação equivocada que tende a ir de encontro a 

qualquer teoria que defenda a retribuição penal. 

Iremos demonstrar ao longo de nossa tese que Kant não defende uma 

teoria da retribuição qualquer, como de justificar penas severas que desrespeitem 

a dignidade humana. Essa ideia de retribuição que sustenta penas injustas não se 

coaduna com o pensamento de Kant, pois o direito de punir, na teoria kantiana do 



direito, está alicerçado no fundamento moral do Direito. Assim, há um pressuposto 

moral na aplicação da punição e, por isso, somente culpados devem ser punidos 

pela prática de crimes, mas ao mesmo tempo punições devem ser justas, não 

podendo violar os direitos do criminoso.  

Na modernidade Kant não foi o primeiro a desenvolver filosoficamente, o 

tema do direito de punir. Há um debate embrionário sobre a punição que antecede 

em muito a tese de Kant. Tal construção teórica pode ser exemplificada na fórmula 

latina de Séneca (De La cólera, Lib I cap.XIX -7) que faz referência a Platão 

“punitir, quia peccatum est y punitir, ne pecatur”, que na verdade esta citando 

Protágoras: Nam, ut Plato ait, Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne 

peccetur; revocari enim praeteria non possunt, futura prohibent, que detalha a 

ideia dos primeiros teóricos os quais pensaram a punição como um problema 

filosófico. Em geral essas teorias discutiam a punição a partir de critérios 

finalísticos e construíram os elementos que facilmente foram afirmados nas leis 

que se seguiram durante e a após a modernidade. Os defensores modernos da 

dissuasão, prevenção geral, (exemplos incluem Hobbes, Pufendorf, Wolff, 

Beccaria, Feurbach e Schopenhauer) desenvolveram a ideia de que a inutilidade 

herdada em punições não serve para impedir que outros crimes ocorram: é 

desumana. Em sua grande maioria, a legislação atual de direito penal positivo é 

legatária deste pensamento, que exige a prevenção e a ressocialização como 

finalidade central das punições, contrariando a visão retribucionista. Isso não quer 

dizer que a teoria de Kant foi vencida em uma disputa contra os utilitaristas, mas, 

em nossa visão, que o direito kantiano pensado para a punição não foi 

compreendido corretamente, pois como iremos perceber no segundo capítulo, é 

possível conceber a prevenção e a reabilitação a partir de Kant.  

 

 

Sobre isso Höffe esclarece: 

 

Kant critica a doutrina 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 justiça. Estas devem ser definidas em 
conceitos da razão prática pura, independente de todas as 
considerações utilitárias. (HOFFE, p.98) 

 

 

O utilitarismo como uma abordagem penal justifica a punição a partir das 

boas consequências produzidas26. Há também os que entendem ser impossível 

alcançar boas consequências partindo da ideia de punição, que seria um mal em 

si. Para estes, os danos causados pela punição suplantam as boas consequências 

e, consequentemente, a punição não se justifica, como pensa uns abolicionistas 

penais27. A ideia básica do utilitarismo, retirada do pensamento de Bentham28 é 

que todas as escolhas se estabelecem na busca por satisfazer o prazer e 

minimizar a dor, o que implica a realização da melhor escolha. Essa é sempre a 

maior felicidade compartilhada para o maior número de pessoas, o que justifica 

utilitariamente uma medida punitiva a partir das boas consequências produzidas29. 

Os defensores das teses que justificam a aplicação da pena pelas teorias da 

prevenção e reabilitação baseiam-se neste tipo de consequencialismo. A primeira 

vista, pode parecer bom minimizar a dor e alcançar o prazer, mas isso tem um 

preço, que vai de encontro à ideia de que a dignidade humana, por isso 

passaremos a detalhar a justificativa da retribuição para aplicação da pena na 

filosofia do direito de Kant, e verificaremos que retribuir crime com uma punição 

proporcional ao mal causado constitui na verdade uma proteção à dignidade 

humana. 

                                                 
26 Para Bentham, a maior felicidade, ou o maior prazer, é o móbil que justifica a as escolhas 
corretas.  
27  Ver GORRA, (2008 p. 65),  sobre defesa do minimalismo e abolicionismo penal a partir da ideia 
de que o Estado não teria legitimidade para punir, pois a punição é uma falácia para privilegiar os 
ricos e controlar os pobres.    
28 Especificamente, Teoría de las Penas y de las Recompensas (manuscritos de Jeremías 
Bentham… por Estevan Dumont, trad. al español por DLB, Barcelona Imprenta de D. Manuel Saurí, 
1838) e Los principios de la Moral y la Legislación, Bs. As., Claridad, 2008 (trad. M. Costa). 
Bentham desenvolve o hedonismo no âmbito das ações; sua teoria sustenta que a visão de que o 
prazer e a dor são a base para moralidade, mormente o moral a melhor escolha que busca a maior 
prazer e a ausência, a menor, dor.    
29 Apesar dos argumentos comuns utilizados pelos consequencialistas nas teorias utilitárias, há 

significativas divergências quanto a outros aspectos da lei e do direito penal entre os modernos e 
os utilitaristas atuais. 



O primeiro elemento que devemos pensar para definir a tese de Kant sobre 

a punição é a retribuição. Essa que se constitui como a limitação da liberdade a 

partir do princípio da igualdade, dada a possibilidade de violação máxima do 

direito em uma sociedade civil. 

 

Afirma Kant: 

 

Nada além do princípio de igualdade (na posição do ponteiro na 
balança da justiça) inclina-se não mais para um lado do que para 
outro. Em conformidade com isso, seja qual for o mal imerecido 
que infliges a uma outra pessoa no seio do povo, o infliges a ti 
mesmo. Se o insultas, insultas a ti mesmo, se furtas dele, furtas de 
ti mesmo; se feres, feres a ti mesmo; se matas, matas a ti mesmo. 
Mas somente a lei de talião (ius talionis) – entendida, é claro como 
aplicada por um tribunal30. (MC p. 209/AA6:332) 

 

 
Para Kant a punição é a aplicação da reação ao mal imerecido com base no 

critério da igualdade. Se o ser humano inflige um mal imerecido a outro, faz o mal 

contra si mesmo, pois seu direito é limitado pelo direito do outro. A ideia de reação 

ao mal na mesma proporção é ideia geral de aplicação da pena. Mas o direito de 

punir no âmbito do direito como um todo não é apenas a aplicação da punição. 

Ainda é possível pensar em prevenção pela coerção, no âmbito da liberdade 

externa, bem como em reabilitação, se pensarmos no projeto da liberdade, na 

ideia de perdão sustentada pela ideia de salvação a partir do reino dos fins.  No 

entanto, nosso propósito central está apenas na aplicação da pena, razão pela 

qual conduziremos o texto dando maior importância à retribuição defendida por 

Kant.  

 

                                                 
30 Kein anderes, als das Princip der Gleichheit, (im Stande des Züngleins an der Wage der 
Gerechtigkeit) sich nicht mehr auf die eine, als auf die andere Seite hinzuneigen. Also: was für 
unverschuldetes Übel du einem Anderen im Volk zufügst, das thust du dir selbst an. Beschimpfst 
du ihn, so beschimpfst du dich selbst; bestiehlst du ihn, so bestiehlst du dich selbst; schlägst du ihn, 
so schlägst du dich selbst; tödtest du ihn, so tödtest du dich selbst. Nur das Wiedervergeltungsrecht 
(ius talionis) aber, wohl zu verstehen, vor den Schranken des Gerichts (nicht in deinem 
Privaturtheil), kann die Qualität und Quantität der Strafe bestimmt angeben ( MS p.334) 

 
 



1.1 Retribuição e o ius puniendi 
 
 

Kant discorre sobre o Direito de Punir na MC em sua Doutrina do Direito 

(Rechtslehre), especificamente quando está a tratar do Direito Público, na Seção 

E do § 49 “ Vom Straf- und Begnadigungesrecht”, isto é, o “Direito de Punir e de 

Clemência”. Há também alguns apontamentos gerais sobre punição feitos na 

Doutrina da Virtude, nas Lições de Ética em Teoria e Prática. 

Desde já devemos esclarecer que Kant utiliza diferentes espécies de 

punição como exemplo para desenvolver sua tese desde do fundamento do direito 

de punir.  Mas estes tipos penais não devem ser compreendidos como o mais 

relevante na ideia trazida por esse filósofo. Ao contrário, como iremos perceber 

em uma leitura cautelosa, Kant já advertia na introdução à Doutrina do Direito que 

os exemplos são de menor importância, sendo o ponto central entender o que 

serve como fundamento para o direito de punir, especificamente, no tocante a 

aplicação da pena. Kant teoriza sobre o direito penal a partir da rigorosa máxima 

do ius talionis que decorre do brocardo de talião, a saber: olho por olho, dente por 

dente. Para Kant essa formulação não é apenas uma regra para determinar o grau 

de punição, mas também uma justificativa para a punição (MERLE,1999 p. 02.) 

Segundo Kant, a punição não possui finalidade alguma que a justifique. A pena é 

simplesmente a retribuição ao crime.  

 

Neste sentido, afirma Kant:  

 

Mas somente a lei de talião (ius talionis) – entendida, é claro como 
aplicada por um tribunal (não por teu julgamento particular) – é 
capaz de especificar definitivamente a qualidade e a quantidade de 
punição. Todos os demais princípios são flutuantes e inadequados 
a uma sentença de pura e estrita justiça, pois neles estão 
combinadas considerações estranhas31. (MC 209/AA6:332) 
 

                                                 
31 “Nur das Wiedervergeltungsrecht (ius talionis) aber, wohl zu verstehen, vor den Schranken des 
Gerichts (nicht in deinem Privaturtheil), kann die Qualität und Quantität der Strafe bestimmt 
angeben; alle andere sind hin und her schwankend und können anderer sich einmischenden 
Rücksichten wegen keine Angemessenheit mit dem Spruch der reinen und strengen Gerechtigkeit 
enthalten.”  (MS p. 336) 



 
O direito de punir tem na ideia de retribuição defendida por Kant um critério 

de mensuração da gravidade do delito e qualidade do crime para a definição da 

proporção da pena a ser aplicada. O crime praticado deve ter como medida justa a 

pena que consiste na aplicação da reação proporcionalmente igual ao mal 

praticado pelo criminoso. Um ponto polêmico defendido por Merle sobre esse 

critério está na definição de igualdade do quantun da pena a ser aplicado, pois 

igual absoluto não existe e na prática essa ’’igualdade”, mesmo na forma de 

retaliação, é sempre uma aproximação. Na verdade, a igualdade para a punição 

defendida por Kant é formal, está condicionada à possibilidade de sua aplicação 

prática. Aristóteles é a fonte kantiana da definição para a proporção pensada 

como igualdade aplicada no direito de punir. 

 

Segundo Aristóteles: 

 
Visto que o injusto peca contra a igualdade e o injusto é o 
desigual; este é o igual. Pois, em toda ação em que ocorrem o 
mais e o menos ocorre também o igual. Se, por conseguinte, o 
injusto é o desigual, o justo será o igual, o que, ainda que sem 
prova, é evidente a todos. E como o igual é o meio, o justo será 
uma espécie de meio. ( ARISTÓTELES, p.1377 a)  
 
 

Aristóteles desenvolve dois conceitos de igualdade, classificados da 

seguinte forma: a igualdade geométrica, conhecida como igualdade distributiva, 

que expressa a igualdade proporcional, pois é uma aproximação (como a 

defendida por Kant na aplicação da retaliação); e também a comutativa, que 

expressa uma igualdade aritmética, igualdade material, que seria igualdade 

absoluta. Entretanto, Aristóteles defende que na aplicação do igual ao âmbito das 

ações somente a igualdade geométrica é possível.  

 

Afirma Aristóteles: 

 

“Se o que ocupa um cargo público golpeou alguém, não se deve 
por isso goleá-lo também; mas se um particular golpeia a um 



funcionário, não só deve ele ser golpeado, mas ainda castigado” 
(ARISTÓTELES 1132 a) 

 

A ideia de igualdade aritmética não é o melhor critério para imposição de 

uma pena, mas o elemento de igualdade pela ideia de equivalência decorrente do 

princípio de igualdade geométrico, no sentido aristotélico, é possível no âmbito do 

ius puniendi defendido por Kant. E é esse critério utilizado na teoria de retribuição, 

pois a ideia de Kant pressupõe um critério de proporção ao mal causado no crime 

como medida de aplicação da pena. Assim a intensidade da punição depende da 

gravidade do crime. Por isso, a imposição da pena reclama a retribuição pela 

equivalência ao mal causado como a consequente reação proporcional em forma 

de punição. Neste sentido, a intensidade e a qualidade da pena tem como 

parâmetro o mal praticado, pelo transgressor. 

Assim,construção kantiana da aplicação penal envolve claramente a ideia 

de retribuição. A teoria da prevenção (Verhütungs- oder Präventionstheorie), no 

tocante à aplicação da punição, a partir de critérios de intimidação32 do criminoso, 

vai de encontro aos elementos racionais defendidos pela retribuição kantiana. 

Kant apresenta de forma objetiva uma teoria da retribuição (Vergeltungstheorie) ao 

se posicionar em favor do princípio do ius talionis, Kant dá margem, segundo 

alguns de seus críticos, à interpretação de que sua ideia de justiça punitiva seria 

apenas justificada na ideia de retaliação (Wiedervergeltung) (MERLE 2009, p. 106, 

;HOFFE 2005, p.178 ;SANTOS 2008, p. 07). No entanto, a ideia da retribuição 

deve ser entendida sob dois aspectos primeiro, para um crime decorre uma pena 

como forma de retribuição; segundo, para um crime ser retribuído na mesma 

medida é necessária a proporção entre o mal causado e a consequente punição.  

As duas ideias participam da retribuição defendida por Kant na aplicação da 

pena, sendo compatíveis com a defesa da liberdade e dignidade humana. Alguns 

autores, como Byrd, Merle, Murfy, Hoffe, dentre outros, interpretam que Kant, no § 

49 seção E da Doutrina do direito, descreve dois critérios de retribuição, sendo um 

forte e outro fraco. Com este último Kant tenta justificar o direito de punir em geral; 

                                                 
32 A intimidação consiste na atemorização das pessoas, sendo a representação da dor a norma 
penal em abstrato, ou a aplicação da norma o de prevenção a práticas de futuros delitos.   



enquanto que o 1º busca justificar a retaliação ou o direito de retaliar (ius talionis), 

como um princípio de aplicação do grau de punição. (MERLE 2009, p.35). A 

definição geral do direito de punir como uma forma de retribuição fraca é a ideia 

de que quando se pratica um crime o criminoso deve ser punido pelo Estado. Esta 

ideia parece estar na lógica do direito de punir e é aplicada nas teorias penais de 

forma geral. A retribuição forte é a proporção da punição a partir da retaliação( ius 

talionis) e a que gera mais críticas. 

Em nossa visão, Kant não está descrevendo duas coisas que se separam, 

mas duas faces da mesma moeda. A retribuição pelo critério fraco é condição 

elementar para justificar aplicação da pena, pois somente “criminosos” 

(considerados assim por praticarem delitos) devem ser punidos pelo Estado como 

reação ao mal que causaram, ou seja, critério de imputação. Do outro lado, a 

retribuição forte é critério de “valoração geométrica” do mal, impondo a reação 

proporcional que qualifica o tipo de crime e justifica a pena merecida. 

É preciso deixar claro que Kant não defende critérios opostos, e sua 

proposta está alicerçada na defesa da liberdade. A retribuição é a ponta de lança 

em favor da sociedade civil. A punição estabelece o limite a transgressão. Assim, 

restaura a limitação  aplicação do critério racional da retribuição.  

Concordamos que o retributivismo não deve ser descrito como uma mera 

troca, “Olho por olho, dente por dente”, “a retribuição que alguém merece” não 

significa trocar olhos por dentes, ou trocar o que um ser humano merece por 

impingir de males e outro ser humano (MERLE 2009, p. 278). Na verdade a 

postura de Kant sobre a punição é bem mais ampla que a retribuição, pois delineia  

o direcionamento das regras que um Sistema Penal Público deve seguir a partir da 

fundamentação moral. Condiz com Kant a ideia, utilizada como crítica (MERLE, 

2009, p. 24), de que o ser humano deve ser responsabilizado por seus atos 

simplesmente, por ter descumprido as regras que impõem a convivência pacífica. 

Mas a proposta de punição pela retribuição vai além, conquanto punir alguém seja 

simplesmente retribuir o mal com uma punição. Porque a única forma justa de 

impor a punição a quem uso ilimitado do arbítrio é esta forma de punição, pela 

restauração do equilíbrio dos arbítrios, pois considera o criminoso como um fim 



em si mesmo e não meramente como um meio. Essa ideia constitui o alicerce do 

direito de punir, a partir da defesa da liberdade humana. A escolha humana 

originária em participar de uma comunidade impõe o respeito à liberdade, que ao 

mesmo tempo remete a consequências decorrentes do descumprimento das 

normas, a fim de que a coexistência das liberdade seja possível. Por isso, o direito 

de aplicação da pena constitui uma defesa da liberdade externa no sentido estrito.  

 

 

 

1.2. Direito de Punir e a limitação da liberdade 

 

Kant mesmo antes da publicação da Doutrina do direito (1797), tinha 

teoricamente desenvolvido uma teoria do direito no Fundamento da Metafísica dos 

costumes (1785). Talvez por isso a maioria dos teóricos juristas kantianos como, 

por exemplo, Gottlieb Hufeland e Theodor Schmalz, (MERLE, 2009, p. 05) o direito 

seja derivado do princípio da moralidade, e, na realidade, do princípio da moral 

como um princípio adjudicativo. Ao fazer isso, eles compreenderam o direito, da 

mesma forma que Kant, para significar que suas leis regulam as ações externas 

entre os humanos. Mais que isso, esse direito está inserido no conjunto da moral. 

Ações externas são objeto do dever moral. Assim, as leis também compõem o 

dever moral, na medida em que são a materialização desse dever, como 

conformidade, coercitivamente, no plano externo, ou por dever, internamente, no 

plano da consciência. 

O elemento moral está inserido no fundamento do direito na medida em 

que, mesmo reconhecida à subdivisão entre a liberdade interna e a externa na 

filosofia kantiana, ambas estão vinculadas ao imperativo moral, que impõe o 

cumprimento das normas em respeito à coexistência da liberdade.  

A liberdade é a base para pensar as regras penais, pois o direito de punir 

só existe materializado pelo Estado, na medida em que os seres humanos podem 

racionalmente limitar suas inclinações participando de uma civil. Ademais, em um 

estado de natureza, as pessoas não possuem limites, podem agir ou revidar 



violentamente aquilo que desejarem. Por isso, os seres humanos abrem mão de 

seu arbítrio ilimitado a fim de se submeterem às regras de uma sociedade civil, na 

qual a liberdade de todos deve ser defendida pelo Estado pela limitação que 

garante a coexistência livre dos seres. O direito de punir é parte dessa limitação, 

e, mais que isso, representa a limitação máxima do agir, alcançando na retribuição 

a ideia de restauração quando ocorre a transgressão da liberdade; mediante atos 

ilícitos de qualquer ordens. Seria impraticável uma justiça criminal se não 

houvesse uma sociedade civil. O que sustenta a ideia dessa sociedade em Kant é 

o exercício da razão em favor da liberdade.  A limitação da liberdade aspirou ao 

equilíbrio dos arbítrios e das ações dos seres humanos. Isso quer dizer que, no 

âmbito da razão, a liberdade de todos não se conflita, e que os seres humanos, 

quando optam em conduzirem suas escolhas por meio da liberdade, aceitam 

limitar-se mutuamente a fim de alcançarem uma harmonia social e política.  

Pode parecer contraditório defender que uma teoria da punição tendo como 

base a defesa da liberdade, especialmente se ela é firmada na defesa da 

retribuição e encontre justificativa para a pena de morte, como no caso da tese de 

Kant. No entanto, em uma análise mais cuidadosa, o leitor irá perceber que Kant 

defende o fundamento da aplicação da lei penal a partir da do seu projeto da 

liberdade33. Esse aspecto “escandaloso” torna-se compreensível se o leitor 

compreende que para Kant o direito de punir possui um fundamento moral. A 

liberdade é o sustentáculo da teoria kantiana da punição a partir do fundamento 

moral do direito. Neste ponto, é que surgem as críticas. Há, como já dissemos, 

diversas, mas nos deteremos aqui na de Merle. Este crítico defende que é 

incoerente a teoria da retribuição defendida por Kant, pois a tese da retribuição 

não condiz com a teoria da liberdade defendida por ele.  

 

Afirma Merle:  

                                                 
33 Segundo Rohden “O relacionamento entre razão e liberdade permitiu ainda descobrir um 
interesse prático da razão em geral, não só devido à sua fundamentação na liberdade, mas devido 
também a sua própria necessidade imanente de auto-realização (...) o que funda esta 
possibilidade, descobrindo a possibilidade da liberdade como objeto da razão, permitiu que a razão 
desse início a sua história” (ROHDEN 1981, p.172). A construção de história é a realização da 
humanidade, o que implica afirmá-la como realização da própria razão, porquanto seu objeto 
universal é a liberdade. 



 
De um lado, de acordo com a interpretação liberal, que não se 
refere à disposição (ou constituição) interna dos seres humanos, o 
direito é meramente definido como sendo a coexistência da 
liberdade de ação de todos os seres humanos de acordo com o 
princípio da igualdade do direito. De outro lado, de acordo com a 
interpretação moral, que substancialmente se refere às 
disposições internas dos seres humanos, o direito deveria 
implementar o conteúdo do imperativo categórico tanto quanto 
possível através da aplicação da coerção. (MERLE, 2009, p. 187) 
 
 

Para Merle seria impossível sustentar a deia de liberdade para defender a 

retribuição, pois tanto a interpretação liberal quanto a interpretação moral são 

incompatíveis com a ideia de retaliar defendida por Kant, seja pela coexistência de 

todas as liberdades, na qual a liberdade do criminoso também participa e ainda o 

postulado do bem mais elevado da moral, que antes exige perdão para o 

criminoso, contanto que esse seja compatível com a preocupação pela segurança 

dos outros cidadãos como uma máxima universal (MERLE, 2009, p. 188).   

Kant não defende que os praticantes de crimes devam ser esquecidos ou 

tratados cruelmente pelos métodos punitivos. A questão da justificação da punição 

está na defesa da liberdade e também a justiça para os criminosos, que possuem 

liberdade, e devem, em razão disso, sofrer os efeitos das suas ações. Pois a 

retribuição surge decorrente da transposição do limite imposto pela lei, que impõe 

reestabelecer a coexistência das liberdades, como forma de justiça34. Neste 

sentido, a liberdade é o que mais importa para que a retribuição ocorra, pois a 

justiça visa restaurar o limite da liberdade que foi transposto pelo crime.  

Por isso, Kant defende uma teoria da punição que sustenta a retribuição 

pela liberdade como fundamento racional do direito de Punir. Na verdade, a 

punição é um instrumento para restaurar a liberdade. 

                                                 
34 Entendendo justiça num sentido amplo como o projeto de realização da lei universal enquanto 
uma lei universal da humanidade. A construção da ideia de Justiça na filosofia de Kant é a de que 
a liberdade é a razão prática como característica mais essencial do ser humano de ser considerado 
a priori um ser livre, o que implica sua natureza metafísica derivada desta razão como superação 
da falibilidade humana. Nesse sentido, Joaquim Salgado, em seu livro A Idéia de Justiça em Kant 
já estabelecia que a reunião de direito e moral seria o alvo maior do projeto de Kant no contexto de 
toda sua filosofia prática como o projeto de justiça. 



Alguns pontos são fundamentais para compreensão da liberdade em 

questão. A ideia de que somos livres depende na teoria de Kant do limite 

estabelecido pela razão que impõe a liberdade no sentido moral. Essa ideia é 

pensada na filosofia de Kant a partir do fato da razão35. Para Kant, as leis da 

liberdade se diferenciam das leis da natureza porque não descrevem o que é, mas 

prescrevem o que deve ser, isto é, o que se deve fazer (cf. CRP A633/B661; FMC, 

BAIII-IV, p. 13; CRPrat. A77, p.57; MC, p.18).  Na realidade, a prática da liberdade 

determina que os seres humanos convivam em harmonia e, por isso, constitui a 

condição que sustenta todas as normas, sejam eles internas ou externas. A 

convivência pacífica dos seres racionais finitos é dada por essa liberdade, parte do 

limite constitutivo da liberdade que moralmente pode ser aceita em uma 

comunidade de seres racionais, pois a coexistência da liberdade implica 

ampliação dos limites moralmente intransponíveis.  Por isso, as leis construídas 

pela racionalidade humana, na perspectiva kantiana, devem participar dessa 

condição moral, e a punição participa dessa ideia, sendo um instrumento que 

restaura a liberdade, a fim de que o mundo das ações seja concretizado pelo 

racional.  

O exercício racional do agir se constitui por dois âmbitos. E esses são 

interno e o externo. Por isso, há leis internas de motivação que a prescrevem de 

determinação das ações partindo de sua obrigatoriedade já dada pela razão 

internamente. Essas leis morais são éticas, pois são dirigidas ao fundamento 

interno das ações, se impondo ao sujeito pelo dever propriamente. De outro lado, 

há as Leis externas dirigidas a ações extrínsecas, cuja prescrição exige a 

conformidade ao dever que as leis impõem : estas são definidas como jurídicas. 

Nessa relação há uma distinção entre o que é a ética e o que é o direito, mas o 

fundamento destes dois conceitos é a Moral. Neste sentido, podemos deduzir que 

a condição moral impõe ao agir, pelo dever ou em conformidade a ele, o exercício 

do limite recíproco da liberdade, se dá no âmbito das ações pela moralidade. 

                                                 
35 A lei moral não é deduzida, nem induzida de um dado empírico; é uma proposição sintética a 
priori. Se é a priori na procedência, origina-se diretamente da razão, considerando-a Kant um fato 
da razão, por que sendo originalmente legisladora, dela temos imediata consciência. Essa 
natureza legisladora da razão submete imediatamente a vontade. Razão prática, Liberdade e 
vontade pura são termos que se equivalem. (SALGADO p. 206)  



Assim toda a limitação para não transgredir está firmada no moral, mesmo que a 

prescrição em forma de punição seja disposta em uma norma estabelecida 

externamente.   

 

Afirma Kant: 

Em contraste com as leis da natureza, essas leis da liberdade são 
denominadas leis morais. Enquanto dirigidas meramente a ações 
externas e à sua conformidade à lei, são chamadas leis jurídicas; 
porém, se adicionalmente requererem que elas próprias (as leis) 
sejam os fundamentos determinantes da ações, são leis éticas, e 
então diz-se que a conformidade a leis jurídicas é a legalidade de 
uma ação, e a conformidade com as leis éticas é sua moralidade. 
(MC, p.18). 

  

Kant afirma que essas leis, enquanto dizem respeito “apenas às ações 

exteriores e sua legalidade (Gesetzmassigkeit), chamam-se jurídicas; mas, se 

exigem também que essas mesmas (leis) devam ser os princípios de 

determinação (Bestimmungsgrunde) das ações, elas são éticas” (TERRA, 1995, 

p.77). A obediência a uma norma se apresenta como a condição externa do meu 

agir, a saber, como uma legislação exterior, a liberdade é externa e seu móbil é a 

legalidade. Sua orientação é a lei fora de mim, ou seja, a lei prescrita no texto ou 

ordenamento jurídico; por isso, esta liberdade pode e tem que ser definida como 

liberdade jurídica. 

Para Kant, a liberdade interna é decorrente da racionalidade, que sustenta 

o dever no sujeito e o impõe a cumprir moralmente suas obrigações em detrimento 

a suas inclinações36. Esta liberdade é imanente à condição humana, torna o ser 

humano digno enquanto ser dotado de uma condição singular dada pela razão. 

Por esta sua liberdade “inata”, o ser humano é ser moral, já que não 

experimentaria obrigações se não pudesse cumpri-las, e o dever que se impõe por 

                                                 
36 A distinção entre vontade (Wille) e arbítrio (Willkür) permite entender que é possível para o ser 
humano agir por inclinação, a partir de seu mero arbítrio e da sua condição racional, ou seja, por 
uma faculdade de escolher tanto o que é moral como o que não é moral. Sobre isso, Allison afirma, 
consoante a sua tese da incorporação, que a razão faculta ao homem escolher tanto o que é moral 
como o que não é, mas para que a ação ocorra é necessário se constituir uma máxima que leve o  
homem a agir  consoante a lei moral ou não (ALLISON, 1990, p.67). 
36   Sobre este assunto (ALLISON, 1990, p.47).  



elas é razão prática impondo ao homem ela mesma37. Por outro lado, apesar da 

liberdade e racionalidade, o homem não é apenas livre, pois está dado também ao 

arbítrio e aos impulsos de sua condição sensível, decorrente de sua finitude, por 

isso que se impõe o dever, dado que, se os homens fossem guiados pelos seus 

impulsos sensíveis, a realidade seria arbitrária, e eles estariam fadados à 

desgraça da criminalidade em geral.  

Por isso, as ações humanas são falíveis em uma certa medida, diante da 

condição sensível dos seres racionais finitos,  que pode contradizer o dever, e é 

coagida pela lei da razão.  

Assim, as ações, diante da condição sensível dos seres racionais finitos, 

são submetidas pela coerção externamente para que o dever seja cumprido. 

Dessa forma, o que originariamente deveria ser realizado sem implicação externa 

pela razão, deve ser conduzido pela liberdade fora de mim, como limitação 

extrínseca, à conformidade ao dever, mesmo sendo melhor que o este fosse 

alcançado sem qualquer coação, ou seja, por dever.  

Neste sentido, o exercício da liberdade é uma construção racional. A 

liberdade externa é que garante a convivência pacífica em uma sociedade civil, a 

partir da garantia herdada pelo contrato originário38, de que, enquanto membros 

                                                 
37 A distinção entre liberdade interna e liberdade externa feita por Kant aparece também como 
momentos da mesma liberdade. Enquanto a liberdade interna se define como espontaneidade e 
auto-legislação e tem como faculdade a vontade pura ou a razão pura prática, a liberdade externa 
nada mais é do que a mesma auto-legislação e espontaneidade no seu momento de contato com o 
outro e se expressa através do arbítrio, que será livre, se conforme a lei da razão pura prática. A 
liberdade interna é a faculdade de agir pela razão e a externa, essa faculdade de agir numa 
sociedade de seres livres; é a própria sociedade civil. 
38 A partir da formulação kantiana acerca da origem do Estado dá-se, por sua fundamentação a 

impossibilidade do direito de resistência, pois a ideia de contrato originário envolve a noção de um 
dever incondicionado. Além disso, como o contrato originário não é um fato histórico, independe de 
qualquer condição histórica. Ocorre que o contrato originário assume, enquanto ideia da razão, a 
condição de fator jurídico incontestável. No entanto, não podemos afirmar que Kant condene 
qualquer forma de resistência por parte do povo em relação ao seu representante. Na verdade, 
Kant apresenta um fator revolucionário no progresso do gênero humano, uma justificação da 
resistência a partir da filosofia da história, e não de um fator jurídico. Segundo Heck em seu artigo 
intitulado “The Right and Duty to Resist or Progress Towards Betterment”: “For Kant, a right of 
resistance signifies the collapse of each and every policy for juridical security. The State that 
officially predicts, guarantees or tolerates it, brings violence on itself and condemns its citizens to a 
return to the natural state. To the extent that the right of resistance makes the resolution of conflict 
at the heart of the State inviable, the existence of a positive norm which legitimizes this right is the 
equivalent of the dissolution of the State. In this case resistance procedures enjoy the shield of 
positive law, but even so continue to be totally illegitimate, because, according to Kant, 



de uma comunidade da razão, estamos limitados ao dever. A partir disso é que 

confiamos que seremos respeitados no exercício de nossa liberdade pela 

imposição do limite dado pela coerção imanente ao Direito, a qual estabelece aos 

seres humanos a coexistência recíproca da liberdade, em que o livre arbítrio deve 

reciprocamente ser limitado pelas normas.  

A punição é parte da ideia de limitação do uso da liberdade individual, a fim 

de alcançar a liberdade coletiva. A punição está inserida nesta relação, em que o 

limite da minha liberdade também é o limite da liberdade do outro. A punição para 

Kant decorre da necessidade primária dos seres humanos que antecede a 

construção do Estado. Tal condição é afirmada pela racionalidade a partir da 

convivência racional pensada por Kant como coexistência da liberdade. Na 

estrutura geral da obra MC, as normas jurídicas, segundo Kant, participam do 

âmbito da liberdade enquanto externa. A liberdade externa garante aos seres 

racionais finitos o exercício moral da liberdade pela cogência de normas. Ela é, 

neste sentido, a liberdade que se apresenta no exercício da cidadania para que a 

civilidade seja possível como uma comunidade da razão, onde o livre arbítrio está 

limitado por uma razão comum (ius civilis naturalis). Assim, o direito é pensado 

como sendo a soma das condições sob as quais a arbítrio de alguém pode ser 

unida a arbítrio de outrem de acordo com uma lei universal da liberdade (MC p 

43/AA6:231). Essa é a definição geral de direito de Kant. O direito é a limitação 

imposta à liberdade em favor da liberdade. Essa ideia da liberdade é o 

sustentáculo moral do Direito39.  

                                                                                                                                                     
revolutionary behavior “makes the whole juridical constitution insecure and opens the floodgates to 
a state of total absence of law (status naturalis), where all law ceases, or at the very least, has no 
effect” (HECK, 1987, p. 02).           
39 Neste ponto é preciso advertir que há diversas interpretações sobre a relação entre direito e 
moral, seja advogando pela absoluta independência dos conceitos de direito e da moral, ou mesmo 
pela estrita relação entre ambos os conceitos. Defendemos o fundamento moral do direito, 
entendendo que Kant estabelece o direito e a ética fundados na moral. No nosso trabalho de 
mestrado defendemos A Fundamentação Metafísica do Direito em Kant, sustentando que as leis 
jurídicas são também leis morais. Merle estabelece também uma distinção importante. Segundo 
sua leitura é possível fazer a distinção de duas interpretações, a que ele chama de tradicional, a 
qual endossa a possibilidade de submeter o conceito de direito ao imperativo categórico e uma 
segunda interpretação que ele chama de liberal, defendida, por exemplo, por Thomas Pogge, 
Wolfgang Kersting, Markus Willaschek, Ofried Höffe e outros, que sustentam a independência entre 
o conceito de direito e o imperativo categórico. (MERLE, 2009, p.584). Sobre a distinção entre 



Para Merle, por exemplo, a definição do Direito a partir de uma lei universal 

da liberdade, não se coaduna com a punição pensada como mera consequência 

do ato praticado. Partimos do pensamento inverso, pois entendemos que a 

liberdade universal concebida como reciprocidade, implica pressupor sujeitos 

livres que coexistem reciprocamente a partir da limitação das ações possíveis. 

Diante disso, é possível deduzir que a punição parte da noção de transgressão 

decorrente da imperfeição humana, o que implica pensar no âmbito das ações a 

imposição de limites e diante da consequente transposição desse limite, em sua 

restauração pela retribuição. Neste sentido, a retribuição é, em Kant, a ultima ratio 

como ratio ius puniendi, sendo pela liberdade o limite no retorno da liberdade pela 

reação racional do limite transposto. Isso equivale a ideia de que a liberdade 

alcança na punição o sustentáculo racional da reciprocidade pelo direito, pois a 

coerção não garante sem a retribuição que o direito seja efetivado 

Fazemos uma subdivisão para compreender a punição. Primeiro é 

necessário pressupor que em uma ordem jurídica a convivência das liberdades  

impõe limites. A norma cogente, através da coerção, direciona a conduta a 

conformidade ao dever inserido na normatividade que dispões através da lei o 

controle das liberdades externas. Mas, ao passo que o ser humano não respeita 

os limites estabelecidos pela norma, surge a imposição da punição. Temos então 

a indagação: a justificativa para punição implica uma justificativa para retribuição, 

já que para Kant a punição é pensada como retribuição? A resposta é afirmativa, 

mas Kant não deriva diretamente do conceito de direito a definição da retribuição. 

Essa dedução é feita de outros elementos que iremos descrever ao longo do texto. 

 

Segundo Terra:  

 

Os homens são levados pela insociável sociabilidade a construir 
um estado civil e a tender para realização de uma constituição 
republicana em que haveria o máximo de liberdade, sem que um 
interfira na liberdade do outro, sendo também a situação em que 
cada um pode se desenvolver mais.  (TERRA, 2004 p.55)  

                                                                                                                                                     
legalidade do ponto de vista moral e legalidade do ponto de vista jurídico, veja-se Tourinho Peres 
1998, p. 52. 
  



 
          

Os seres humanos possuem duas condições, uma natureza fenomênica, 

dada a sua condição falível tendente a inclinações, e outra natureza numênica, 

que impõe o cumprimento da liberdade pelo exercício da razão. As normas limitam 

as tendências mais declinantes dos homens, garantindo a elevação de sua 

condição sensível para racionalidade40. Há para isso empenho da liberdade que 

busca alcançar a sua própria realização a partir da convivência. Na medida em 

que isso se estabelece, a imposição dos limites recíprocos impõe que as normas 

sejam cumpridas, o que implica pensar por um lado, na imposição externa pela 

coerção, condição de prevenção, geral e específica, e por outro, também a 

justificação natural da punibilidade, na medida em que a transgressão pode 

ocorrer no âmbito das ações e, por isso, deve haver uma reação racional em favor 

da liberdade, em forma de punição. Quando o limite da liberdade é transposto 

somente da imposição de uma medida coerente contrária à agressão, violação 

justifica a punição, que é a restauração do limite da liberdade do transgressor 

decorrente do seu agir ilimitado.  

Como já dissemos, Kant define o direito como sendo a “soma das 

condições sob as quais a escolha de uma pessoa pode ser unida à escolha de 

outra de acordo com a lei universal da liberdade,” (MC p 43/AA6:231), pela qual o 

poder de escolha (Willkur) de todos os seres humanos – dessa forma, também 

dos criminosos – deve ser respeitado. Mas esse não pode servir como uma 

máxima, pois a falta, transgressão, que é um mal, não é racional, o que não 

justificaria a universalização. Assim, a liberdade de cada um deve limitar a 

liberdade dos outros, na medida em que a liberdade deve proporcionar, em caso 

de descumprimento desse limite, uma reação, condizente com o mal praticado, no 

                                                 
40 Segundo Terra, o antagonismo relativo à espécie humana é a insociável sociabilidade, a 
inclinação a entrar em sociedade que está ligada a uma oposição a fazê-lo. Como os Homens, em 
razão de seu egoísmo, procuram fazer com que tudo se dirija para si, tirando proveito tanto da 
natureza como dos outros homens, eles esperam encontrar resistência destes e preparam-se para 
fazer oposição as suas tentativas. Esse movimento de resistência desperta as diferentes 
capacidades dos homens, fazendo com que dominem sua inclinação à preguiça. Sem isso, 
permaneceriam incultos, satisfeitos com a concordia simplória de pastores. A “insociabilidade” tem 
um papel fundamental no estímulo do desenvolvimento. A concorrência tem um resultado 
altamente positivo, salientando na metáfora da árvore isolada que cresce completamente torta e as 
árvores da floresta que, na disputa pelo sol e pelo ar, crescem retas e sadias. (TERRA, p. 55)  



valor proporcional à transposição do limite da liberdade que foi violada, já que não 

é possível a igualdade absoluta no âmbito das ações. Essa necessidade 

proporcional equivale à condição racional que impõe a igualdade entre o mal 

praticado e a retribuição decorrente do Estado, a fim de que a liberdade seja 

restaurada.   

Kant desenvolve o argumento de que a violação de uma lei pública é um 

crimen publicum e que, por essa prática contra o Estado, há um juízo em um 

tribunal que impõe a aplicação de uma poena forensis. (MC p.207/AA6:331) Essa 

relação causal entre crime e punição sustenta o argumento da retribuição diante 

da teoria kantiana da liberdade.  

A definição de punição em Kant está alicerçada na ideia de causalidade 

pensada na lógica de causa e efeito, ou seja, que a toda ação enquanto um mal, 

crime, decorre uma reação punição que deve ser um mal enquanto um bem, 

porque se justifica pela preservação da liberdade no Estado, na medida em que a 

liberdade limita os sujeitos livres reciprocamente.  

Para Kant, a punição compõe o Direito Penal detido por um chefe de 

Estado41 relativamente a um súdito de infligir-lhe dor por ter este cometido um 

crime” (MC p.207/AA6:331) . (“Das strafrecht ist das Recht des Befehlshabers 

gegen den Unterwürfigen, ihn wegen seines Verbrechens mit einem Schmerz zu 

belegen). Neste sentido, Kant remete ao chefe de Estado o Direito enquanto 

competência para exercer o Ius Puniendi. Assim, o exercício efetivo da 

punibilidade se estabelece  em decorrência da validade da aplicação da norma. 

Essa que compõe um Sistema Penal de Direito Público sustentado pelo Estado e 

representado pelo chefe de Estado. Dessa forma, o direito de punir está vinculado 

à ideia de poder soberano, que representa a ideia de liberdade como direito de 

todos os membros de um Estado civil. 

A legitimidade da punição vincula-se na teoria kantiana a partir da liberdade 

de todos pensada como fundamento do direito que impõe a soberania; por isso, 

                                                 
41 Segundo Kant: Chefe Supremo de um Estado, portanto, não é punível; pode-se, apenas, furtar-
se ao seu domínio (MC p.207/AA6:331). A não punibilidade do chefe de Estado pelas normais 
penais comuns parece denotar uma referência à imunidade decorrente da condição especial e 
mesmo da representação do Direito decorrente. Segundo alguns autores, isso seria a criação de 
um privilégio ao soberano que denotaria a contradição na tese de Kant.  



compete ao chefe de Estado exercer o ius puniendi em nome de todos. O 

soberano representa na lei penal o direito de o Estado fazer valer a liberdade em 

razão da limitação que impõe a coexistência de todos. A imposição de uma pena, 

para Kant, somente pode ser executada pelo Estado, porque a punição legítima 

como interesse de todos não pode ser praticada por um único membro da 

sociedade civil, o que seria legitimar a vingança privada42.   

A imposição de uma norma penal somente se justifica por participar do 

fundamento do direito que impõe a limitação externa das liberdades. Uma 

sociedade sem limites é aquela em que vigora o anarquismo, onde impera o 

arbítrio das pessoas, e o dever é esquecido. Kant defende a idéia de cogência do 

poder público que só pode ser exercido pelo Estado na medida em que este 

representa a coexistência da liberdade de todos. 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Crime e Limitação 

 

O crime é definido por Kant como “uma violação da lei pública”. Na 

Introdução à Metafísica dos Costumes o crime é também definido como “uma 

transgressão intencional (isto é, uma transgressão acompanhada da consciência 

de ser uma transgressão).” (MC p. 69/ AA6: 224). Mesmo assim, a ausência de 

elemento intencional não isenta o agente da responsabilidade, podendo-se atribuir 

culpa (SANTOS, p. 106). A ideia de culpabilidade está inserida na noção de 

reprovação da conduta pela motivação descrita no direito de previr como um todo. 

                                                 
42 No entanto, Kant nos dá o exemplo do infanticidium maternale e do commilitonicidium que 
justifica a exclusão da responsabilidade daquele que pratica a morte. Kant parece entender que há 
casos em que a ação particular que viola a liberdade é justificada na medida em que não se pode 
exigir em uma situação equivalente outra ação senão a que impõe a violação do direito alheio para 
garantir o próprio direito. (MC p. 216/ AA6: 336) 



Para Kant, “a violação da lei pública que torna alguém que a comete inapto 

à cidadania é chamada simplesmente de crime (crimen)” (MC p.207/AA6:331). 

Kant define então o crime como uma violação ao Direito e especifica-o como 

sendo uma violação pública. Esta violação não se direciona apenas ao particular, 

mas prejudica a toda a sociedade, pois implica em um mal à liberdade de todos. 

Por isso, os crimes, na visão de Kant, constituem a violação de máxima gravidade, 

utima ratio. Nesta medida, o exercício da cidadania pela punição deve ser retirado 

daqueles que cometem crimes, pois estes se tornam inaptos para exercer os 

direitos, ou seja, exercer sua liberdade perante os outros. A liberdade para Kant 

não comporta a transgressão, o cometimento de ilícitos, pois estes são a 

transposição da liberdade. O direito impõe o limite recíproco, baseando-se na ideia 

de que cada ser livre deve respeitar o limite da liberdade do outro. Qualquer ação 

que transpõe este limite , fere a liberdade do outro e é consideradas ilícita; 

constitui um crime que justifica uma punição para restaurar a liberdade ferida.  

Seria injustificável na visão kantiana, o exercício arbitrário do querer, o que 

impede a efetivação de uma sociedade de direitos, sendo incompatível pensar a 

liberdade em meio aos ilícitos penais.  O desejo dos seres humanos, para Kant, 

não pode vencer a racionalidade que impõe o limite em favor da coexistência das 

liberdades. A arbitrariedade não é aceita na visão do autor, no plano das ações, 

sendo incompatível com a racionalidade, pois a liberdade externa requer limites.  

Kant considera a conduta criminosa violação à liberdade dos sujeitos 

participantes de uma comunidade jurídica. O crime não é outra coisa senão a 

violação da liberdade que impossibilita a paz aos seres humanos. Violar a 

liberdade é o mal e por isso, enquanto tal deve ser combatido. A justificativa do 

direito e da ética, no conjunto compreendido como “moral”, na visão kantiana, 

encontra o fundamento na liberdade que não comporta aceitação das praticas 

contrárias ao exercício dessa mesma liberdade. Assim, a convivência dos seres 

importa na determinação dos limites; consoante a isso, os praticantes dos crimes 

devem ser punidos. A punição possui, na limitação decorrente da liberdade, o 

critério elementar para precisar o que deve ser prescrito para o violador de norma 

penal. Por isso, o limite também limita a punição. A definição de crime diz também 



o limite imposto a cada membro da sociedade a partir da liberdade que conduz a 

aplicação da pena criminal. 

 

Há três critérios que podemos abstrair da doutrina de Kant a partir da ideia 

de punição justificada pelo limite imposto à liberdade dos seres racionais, a saber: 

 

1 – o limite impõe que somente quem comete ilícito deve ser punido; (o 

inocente não pode ser punido); 

 

2 – a punição decorre da violação que, por sua vez, é limitada 

proporcionalmente ao grau da violação praticada; (a punição é proporcional ao 

crime praticado); 

 

3 – não há punição que justifique uma medida que sirva como meio 

para qualquer fim, pois a punição encontra o limite na retribuição ao mal causado 

(não há justificativa a partir da liberdade de qualquer outra medida para justificar a 

punição fora da retribuição). 

 

No primeiro critério, temos a ideia de que a limitação recíproca determina 

que não se deva puni o inocente, pois este, por não ter praticado o mal, limita o 

mal de uma punição na sua pessoa, ante o limite de sua liberdade em relação à 

liberdade de todos. A única justificativa para sua punição seria a usurpação do 

limite imposto a sua liberdade, pois não há exceção que justifique aplicação de 

uma pena a um inocente. Assim, para Kant somente quem pratica o crime deverá 

ser punido. Por isso, a autoria do crime vincula a aplicação da punição àquele que 

o praticou, sendo a violação da liberdade limitada, na sua pessoa, à pessoa do 

outro o limite que direciona a punição ao criminoso.  

Pelo segundo critério, a limitação da liberdade é também a limitação à 

valoração do valor da violação da liberdade. Assim, o crime encontra limite no 

grau da violação da liberdade para a aplicação da punição. Por isso, a punição é 

proporcional ao crime. Sobre este aspecto iremos nos deter no segundo capítulo, 



quando estivermos dialogando com o pensamento de Merle e de Byrd sobre a 

proporcionalidade da punição a partir da justificação moral da punição em Kant. 

No terceiro critério se assenta a crítica às teorias utilitaristas, pois a 

retribuição não comporta, na visão de Kant, qualquer finalidade além da 

fundamentação de que um mal impõe uma medida punitiva proporcional em razão 

simplesmente decorrente apenas deste mal. No entanto, é preciso detalhar que a 

decorrência do mal justifica a punição a partir da limitação da liberdade que impõe 

a convivência. Isso quer dizer que Kant justifica a retribuição, mas não que Kant 

defende que o criminoso não poderá ser reabilitado ou que sua punição não terá 

outro efeito senão aquele da retribuição pelo ato praticado. Na ideia de Kant, 

apenas a retribuição justifica a punição. Entendemos que esse critério é 

consistente com a ideia de limitação do conceito de punição a partir da liberdade. 

Mas que Kant não quis dizer, com isso, que os efeitos da reabilitação e da 

prevenção seriam impossíveis. Sobre isso também é preciso dizer que a punição 

pelo critério utilitarista poderá ser mais cruel para a humanidade, consoante a 

finalidade importar mais para aplicação da pena que a conduta; e justificando a  

transposição ilegítima do limite da liberdade das pessoas, colocando-as como 

meio para se alcançar um fim. 

 

 

 

 

 

Pois conforme Salgado; 

 

Indissoluvelmente ligadas à ideia de justiça estão a ideia de 
igualdade e a de liberdade. O exercício da liberdade de cada um 
deve compatibilizar-se com o da liberdade de todos os demais 
segundo o princípio da igualdade que se mostra em duas faces: 
como direito da liberdade inato e igual para todo ser racional e 
como igual limitação para todos no sentido de possibilitar a 
sociedade civil, ou a vida em comum de seres que são fins em si 
mesmos. (SALGADO, p.253) 
 
 



Isso é a consequência da racionalidade dos seres humanos, que enquanto 

seres livres somente coexistem, no âmbito do direito, na limitação recíproca de 

suas liberdades em decorrência da igualdade de seus direitos e deveres. Essa 

relação é transposta para a realidade jurídica do direito penal. Na pena, a 

limitação é imposta pelo critério da igualdade pensada na retribuição como 

equivalência proporcional da violação da liberdade pelo mal enquanto crime, e a 

consequente imposição de uma punição limitada ao valor do mal causado 

enquanto pena.  

Os crimes servem de exemplo para a demonstração de que a retribuição é 

a única possibilidade de pensar a punição na filosofia de Kant. O limite que 

entendemos ser o elemento principal para a retribuição envolve o quantum da 

pena decorrente do crime praticado.  Para Kant, se X comete Y, sua punição terá 

que ser equivalente a Y; logo, sua ação é Y e a reação também deve ser Y ou 

conforme Y. Mas como é possível precisar esse limite entre o fato pretérito 

considerado ilícito e a consequente punição (á luz da relação de talião) que se 

limita a igualdade do que já ocorreu?  Há grandes críticas à tese de Kant sobre 

este problema (MERLE, 2009, p. 45). 

Entendemos que Kant não defende uma igualdade no sentido absoluto. A 

ideia kantiana pressupõe a relação de equivalência. Em alguns trechos do § 49 

seção E da Doutrina do Direito, Kant descreve exceções à imposição punitiva, a 

partir da avaliação da reprovabilidade e culpabilidade da conduta. Neste sentido, 

afirma Kant, a saber, sobre “direito de necessidade “(Ius necessitatis)” por um 

caminho que ele denomina de “a prancha de Carneades”: 

 

Não pode haver qualquer lei jurídica que atribua a pena de morte a 
alguém em um naufrágio que, para que possa salvar sua própria 
vida empurra outro, cuja vida está correndo o mesmo perigo, fora 
de uma prancha na qual ele tinha salvado a si próprio. A punição 
ameaçada pela lei não poderia ser maior do que a perda de sua 
própria vida. A lei jurídica desse tipo não poderia ter o efeito 
pretendido, uma vez que a ameaça de um enfermo que ainda é 
incerto (morte por um veredito judicial) não pode exceder o medo 
de um enfermo que é certo (afogando-se), mas apenas não 
punível (impunível) (MC p.51/AA6:236). 
 

       



Neste caso, seria inconcebível a aplicação de uma pena de morte para o 

agente causador do mal na situação de necessidade, já que não havia alternativa. 

A relação de proporcionalidade deve se justificar como uma máxima nesta 

situação. Também não é possível exigir que qualquer ser humano universalize a 

conduta de entregar sua vida em favor da vida de terceiros, pois o exercício de 

sua liberdade limitada pela liberdade do outro não impõe que subjugue sua 

liberdade em favor da liberdade dos outros. Além do mais, a ameaça de punição 

não poderia ser maior, para quem quer que seja, do que a perda de sua própria 

vida.   

 

 

 

1.3. Crimes como máxima violação à Liberdade e o direito de punir 

como imperativo categórico. 

 

A delimitação do grau de punição é um critério descrito no texto de Kant. No 

§ 49 Seção E, o autor descreve a importância da ideia de retribuição pensada na 

proporção da qualidade da pena aplicada e cita os ilícitos, apesar de não 

descrevê-los. Ele não utiliza um manual específico de direito penal para definir o 

que são os ilícitos, mas sabemos, que se baseou em muitos pontos do 

conhecimento jurídico filosófico dos romanos absorvido pela cultura jurídica de seu 

tempo43. Kant constrói em sua teoria a ideia de valor dos ilícitos pela gravidade do 

dano; e desenvolve, ao mesmo tempo, a ideia de que o direito possui um 

elemento retributivo no contexto da punibilidade.  

                                                 
43 Achenwall, G., Jus Naturae. 5a. edição. Gottingen, 1763. A primeira edição é Achenvall, G.; 
Pütter, S. Elementa Juris Naturae, Gottingen, 1750.  foi traduzida para o alemão por Jan Schröder 
como Achenvall, G.; Pütter, S. Anfangsgründe des Naturrechts. Trad. por Jan Schröder. Frankfurt: 
Insel Verlag, 1995; a edição de Achenwall que foi usada por Kant permanece sem tradução., Ius 
Nature (3rd edn. 1755), Gottingen: Bossiegel, cited: I.N.I, (3rd edn. 1755), §, p.Ius Naturae (5th edn. 
1763), Gottingen:siegel, cited: I.N.I, §, p.Ius Nature (6th edn. 1767), Gottingen: Bossiegel, cited: 
I.N.I, (6th edn. 1767), §, p.Ius Naturalis pars posterior (5th edn. 1763), Gottingen: Bossiegel, 
reprinted in the Academy Edition, vol. 19, pp. 325-442, cited: I.N.II, § (AA XIX, p., 1.).Prolegomena 
Iuris Naturalis (2nd edn. 1763), Gottingen: Bossiegel, cited: Prol., §, p.Staatsverfassung der 
heutigen vornehmsten Europaischen Reiche (5th edn. 1768), Gottingen: Vandenhoeck, cited: 
Achenwall, Staatsverfassung. 



Defende que o crime é a maior forma de violação à ordem jurídica e, em 

razão disso, uma violação moral, por ir de encontro à liberdade em sentido amplo, 

contradizendo o imperativo moral e sendo incompatível com a reciprocidade dos 

direitos dos seres humanos. Por isso, na teoria de Kant há o entendimento de que 

existem diversos tipos de ilícitos, e os níveis de gravidade estão vinculados aos 

níveis de violação à liberdade, os quais impõem a qualificação dos ilícitos de 

dentro da tipificação da prática criminosa.  

Kant especifica que quando está a tratar de crime púbico, discorre sobre um 

ilícito mais grave no âmbito da liberdade externa. Para ele há uma gradação entre 

ilícitos, e o ilícito penal é o mais gravoso, sendo o ilícito civil menos grave, mas 

também reprovável. 

 

 

Assim, afirma Kant: 

 

Uma violação da lei pública que torna alguém que a comete inapto 
a cidadania é chamada simplesmente de crime (crimen), mas é 
chamada também de crime público (crimen publicum);  assim, o 
primeiro (crime privado) é levado a Justiça Civil, o segundo a uma 
corte criminal. A defraudação, isto é, a apropriação indevida de 
dinheiro ou mercadorias depositados em confiança e a fraude na 
compra e venda, quando perpetradas de tal forma que o outro 
possa detectá-las, são crimes privados. Por outro lado, a 
falsificação de dinheiro ou letra de câmbio, o furto e o roubo e 
similares, são crimes públicos porque põem em perigo a coisa 
pública e não somente uma pessoa individual. Podem ser 
classificados como crimes provenientes dá má índole (indolis 
abiectae) e crimes oriundos de índole violenta (indolis violentae )44. 

(MC p.207/AA6:331) 
 
 

                                                 
44 Diejenige Übertretung des öffentlichen Gesetzes, die den, welcher sie begeht, unfähig macht, 
Staatsbürger zu sein, heißt Verbrechen schlechthin (crimen), aber auch ein öffentliches Verbrechen 
(crimen publicum); daher das erstere (das Privatverbrechen) vor die Civil-, das andere vor die 
Criminalgerechtigkeit gezogen wird. — Veruntreuung, d.i. Unterschlagung der zum Verkehr 
anvertrauten Gelder oder Waaren, Betrug im Kauf und Verkauf bei sehenden Augen des Anderen 
sind Privatverbrechen. Dagegen sind: falsch Geld oder falsche Wechsel zu machen, Diebstahl und 
Raub u.dergl. öffentliche Verbrechen, weil das gemeine Wesen und nicht bloß eine einzelne Person 
dadurch gefährdet wird. — Sie könnten in die der niederträchtigen Gemüthsart (indolis abiectae) 
und die der gewaltthätigen (indolis violentae) eingetheilt werden.( MS p.31) 



Kant afirma que crimes públicos são mais gravosos45 e, por isso, são 

levados a uma corte criminal. Já os ilícitos menos gravosos, crimes privados, 

devem ser levados a uma corte civil. Com isso, há uma clara distinção entre as 

condutas proibitivas no contexto da liberdade externa, classificada como crimes, a 

saber: crimes privados e os crimes públicos. Essa relação remete ao critério de 

gravidade e também à competência para o julgamento, que, por sua vez, implica 

no tipo de sentença, na qual o criminoso terá o decreto da retribuição pelo que 

cometeu.  

O julgamento em uma corte criminal remete à maior gravidade do ilícito e, 

por isso, a forma de julgamento também impõe elementos processuais diversos, 

assunto que Kant não aprofunda46. Essas ideias do seu discurso remetem à ideia 

de que os delitos são retribuídos pela punição conforme seu valor.    

 

Segundo Hoffe:  

 

A faculdade punitiva é exercida contra alguém “por seu crime 
cometido”. Assim, a pena se distingue, por exemplo, de impostos 
ou de medidas de proteção sanitárias: a pena é imposta por causa 
e depois de uma transgressão jurídica. Mais precisamente, Kant 
não fala em uma transgressão jurídica qualquer, nem sequer de 
delitos, senão uma forma mais estrita: os crimes públicos. (HOFFE 
p.265) 
 
 

Estabelecendo uma gradação dos valores protegidos pela norma, Kant 

entende que os tipos penais seguem uma justificativa em função dos valores 

relacionados ao bem protegido pela norma. Por isso, o crime público é prescrito 

por leis penais, seguindo imposição máxima permitida pela lei, Dura lex, sed Lex ( 

a Lei é dura mas é Lei), ou a lei deve ser cumprida, que vai derivar o princípio da 

                                                 
45 Este ato põe em perigo o bem comum ou coletivo (gemeine Wesen, ou a coisa pública), não 
apenas um indivíduo e, portanto, este é levado à corte criminal. O crime público torna vítima 
qualquer cidadão e, a bem da verdade, se coloca contra todos os cidadãos, até mesmo contra o 
criminoso (Cf. BRANDT, 1999, p. 9).    
46  Ver ATAIDE: Na modernidade a Justiça criminal, sec. XVIII, época de Kant, surgia nas ideias 
embrionárias da presunção de inocência, que estabelece a limitação da punição aos direitos 
processuais sobretudo aos direitos do contraditório e da ampla defesa. (ATAIDE, p. 53).      



reserva legal, a saber: Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali47 

(FEUERBACH 1969 p.304 ). A grave violação a liberdade que constitui um mal 

repercutindo sobre os outros impõe a prescrição de uma norma mais grave. Kant 

exemplifica que a defraudação é um simples engano que pode ser descoberto 

sem grande esforço. Também esclarece que o bem jurídico não é o mesmo 

quanto à conduta que fere a fé pública, pois o nível de violação neste caso a 

crimes como sendo um critério necessário para a punição. Ao contrário, quando a 

violação remete apenas a interesses particulares que não repercutem na esfera 

pública, a implicação é apenas a responsabilização civil. Assim, quando o dano 

pela fraude é uma enganação simplesmente ao particular, que não repercute na 

esfera da fé pública (pois não constitui um engano, fraude, a toda a sociedade), 

impõe-se, por uma lesão ao bem individual, a compensação civil. Mas a conduta 

que ultrapassa o sujeito que está sendo enganado e pode alcançar todos os 

outros sujeitos viola o âmbito público, razão que constitui o crime contra fé pública 

bem como sua consequente punição, pela delimitação do grau da violação na 

qualidade do mal cometido.  

O mal causado à liberdade externa não pode ser combatido como um bem, 

também, a fim de que o mal não se fortaleça. Mas não é por isso que Kant 

defende a aplicação da punição, pois até mesmo para punir desta forma se 

poderia justificar penas mais severas que a punição pela retribuição. A retribuição 

compatibiliza o grau do crime com a consequente punição. Segundo Kant, o 

criminoso deve previamente ter sido considerado punível antes que possa de 

qualquer maneira pensar extrair de sua punição alguma coisa útil para ele mesmo 

ou para seus concidadãos (MC p. 207/AA6:331). Essa ideia sustenta o argumento 

de que somente seres racionais podem ser imputados, em função de sua 

consciência e livre arbítrio, pois só assim tem a capacidade de responder por seus 

                                                 
47 O brocardo nullum crimen nulla poena sine lege é atribuído a Feurbach (FEURBACH 1969 
p.304) e expressa o princípio da reserva legal, que foi uma das maiores conquistas do iluminismo 
em matéria jurídico-penal. Acreditamos que esse princípio é derivado de uma leitura da teoria 
penal de Kant, pois a ideia de estrita legalidade no âmbito penal, especialmente da relação entre 
preceito primário e preceito secundário na teoria da retribuição kantiana, reserva à norma a 
imposição da pena. Numa leitura da teoria de Feurbach percebe-se que este autor buscou no 
pensamento de Kant o sustentáculo de muitas de suas ideias. 
 



atos aquele que transgrediu a norma e por isso pode ser efetivamente punido. 

Para Kant, a razão ordena como cabe aos homens agir (MC p. 23/AA6:216). 

A tese da punibilidade kantiana sustenta que o criminoso não podem ser 

utilizados como um meio para alcance de um fim. O fundamento moral do direito 

de punir vincula-se à liberdade e, por sua vez, ao dever moral que estabelece a 

obrigatoriedade dos seres racionais a obedecer às leis. 

Afirma Kant que não há por que pensar em benefícios quando se está a 

tratar de normas punitivas, pois a punição está firmada na máxima de que todo 

aquele que comete um delito deve pagar por ele e apenas isso. Para Kant, a lei da 

punição é um imperativo categórico, na medida em que é firmada na ideia de que 

as ações devem cumprir a máxima universal que garante as liberdades de todos.  

Kant enumera dois argumentos afirmativos sobre a punição: primeiro, o 

criminoso deve ser punido “porque ele cometeu um crime”, em segundo lugar, a lei 

jurídica é um “imperativo categórico”. Podemos por estes dois argumentos abstrair 

a seguinte consideração: em razão do crime cometido, o criminoso que o praticou 

deve ser punido. 

 

Afirma Kant: 

 

A lei da punição é um imperativo categórico e infeliz aquele que 
rasteja através das tortuosidades do eudaimonismo, a fim de 
descobrir algo que libere o criminoso da punição ou, ao menos, 
reduz sua quantidade pela vantagem que promete, de acordo com 
palavras farisaicas: “É melhor que um homem morra do que 
pereça um povo inteiro48” (MC p. 209/AA6:332).  
 

 
Na FMC, Kant objetiva a fixação do princípio supremo da moralidade (GMS 

4:392). Nessa obra em Kant oferece três formulações de princípios que define 

como imperativos categóricos, enquanto imperativos são mandamentos, e são 

                                                 
48 Das Strafgesetz ist ein kategorischer Imperativ, und wehe dem! welcher die 
Schlangenwindungen der Glückseligkeitslehre durchkriecht, um etwas aufzufinden, was durch 
den Vortheil, den es verspricht, ihn von der Strafe, oder auch nur einem Grade derselben 
entbinde nach dem pharisäischen Wahlspruch: »Es ist besser, daß ein Mensch sterbe, als daß 
das ganze Volk verderbe;« denn wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Werth 
mehr, daß Menschen auf Erden leben. (MS :334) 



categóricos por serem incondicionados. Não iremos fazer um estudo minucioso 

dos diversos modos do imperativo. 

 

Allen W. Wood (WOOD p.165) metodicamente descreve as fórmulas da 

seguinte maneira: 

 
             
              Primeira fórmula: 
 

FLU: A fórmula da lei universal: “Age apenas segundo uma 
máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne 
uma lei universal” (GMS 4:421;cf 4:436). (grifo nosso). 
Com sua variante, 
FLN: A Fórmula da Lei da Natureza: “Age como se a máxima da 
tua ação se devesse tornar pela tua vontade uma lei universal da 
natureza.” (GMS 4:421; cf. 4:436).( grifo nosso). 
  

 
 
Segunda Fórmula: 
 
FH: A fórmula da humanidade como um fim em si mesma: “Age de 
tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na 
pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e 
nunca simplesmente como meio.” (GMS 4:429; cf. 4:436). 
 

Terceira Fórmula: 
 
FA: Fórmula da autonomia: “(...) a ideia de a vontade de todo ser 
racional concebida como vontade legisladora universal” (GMS 
4:431; cf. 4:432) ou a “A moralidade é, pois, a relação das ações 
com a autonomia da vontade, ou seja, com a legislação universal 
possível por meio de suas máximas” (GSM 4:439; cf. 4:432, 434, 
438). 
 
Com sua variante, 
 
FRF: Fórmula do reino dos fins: “Age segundo máximas de um 
membro universalmente legislador com vista a um reino dos fins 
somente possível” (GMS 4:439; cf. 4:432, 434, 438).   

 
 

A Doutrina do direito desenvolve um imperativo como uma particularização 

do imperativo categórico, a partir da formalização das circunstâncias que um largo 

número de pessoas divide o mesmo limitado mundo. Para Merle, “o “imperativo 



categórico” da lei penal e uma particularização do imperativo categórico do direito, 

sob a premissa de que um crime tem sido cometido.” (MERLE, 2009, p. 48) 

Merle, em seu artigo intitulado “A teoria de Kant sobre a justiça criminal: 

uma justificação moral”, faz a distinção de dois tipos de interpretações sobre o 

imperativo categórico. Ele afirma que é necessário, se deixarmos de lado a tese 

tão plausível de Julius Ebbinghaus da completa independência do imperativo 

categórico e do conceito de direito, fazer a distinção entre as interpretações sobre 

a vinculação ou não deste conceito ao imperativo moral. (MERLE p.583) 

Há uma interpretação tradicional que nega a não vinculação do conceito de 

direito ao imperativo categórico.  E também uma interpretação chamada de liberal, 

que é defendida, por exemplo, por Thomas Pogge, Wolfgang Kersting, Markus 

Willaschek, Ofried Hoffe, afirma a independência do imperativo categórico. 

(MERLE p.584). Merle entende que qualquer dessas interpretações é válida, mas 

para defesa de cada uma delas, é preciso definir qual obra é a referência. Se 

partirmos da Doutrina do Direito temos que assumir a interpretação tradicional e 

nesta linha que iremos defender o argumento da íntima relação entre o conceito 

de direito e o imperativo categórico. 

 

Kant define a punição como imperativo categórico e o faz a partir da fórmula 

da humanidade como fim em si mesma:  

 

“Age de tal maneira que tomes a humanidade, tanto em tua 
pessoa, quanto na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo 
tempo como fim, nunca simplesmente como um meio” (AA, IV 
429).  

 

 

Segundo Brandt, a lei penal para Kant exige que: 

 

A lei penal possui para Kant a dignidade de um imperativo 
Categórico, não porque “se afirma categoricamente: deve haver 
pena, mas por uma exigência que impõe sua validade universal a 
partir da razão prática pura” (BRANDT p. 386) 
 

  



Assim afirma Kant, a saber: 
 

 
A lei da punição é um imperativo categórico infeliz aquele que 
rasteja através das tortuosidades do eudaimonismo, a fim de 
descobrir algo que libere o criminoso da punição ou, ao menos, 
reduz sua quantidade pela vantagem que promete, de acordo com 
palavras farisaicas: “(MC p. 209/AA6:332) 
 

 
Enquanto a fórmula do imperativo moral reza que a máxima de tua vontade 

deve ser submetida a uma condição limitadora, (“age de acordo com uma máxima 

que possa simultaneamente valer como uma lei universal”) o Imperativo categórico 

do Direito condiciona não a vontade, mas sim o uso do arbítrio. (HECK, p.73) 

Nesse aspecto, o imperativo do Direito de forma geral está inserido no conceito de 

Direito de Kant, a saber: 

 
O direito é, portanto, a soma das condições sob as quais a o 
arbítrio escolha de alguém pode ser unida a de outrem de acordo 
com uma lei universal. (MC p. 43/AA6:231) 
 
 

Não se prescreve que uma possa constituir-se em lei geral, mas exige-se 

que a ação do arbítrio possa, conforme uma lei geral, subsistir lado a lado a 

liberdade dos outros (“age externamente de tal modo que o livre uso do teu arbítrio 

possa coexistir juntamente com a liberdade de qualquer um segundo uma lei 

universal) (HECK p.73). Essa ideia mandamental constitui elemento moral do 

direito, em que está inserido o conceito de direito descrito por Kant, e é a ideia do 

imperativo categórico.  

A justiça penal nada mais é do que um “componente indispensável para a 

garantia dos princípios categóricos do direito”, como lembra Höffe. “A competência 

geral para a coerção contida no imperativo do direito torna-se no direito público 

uma competência para punir” (HOFFE,1999, p. 222). Nesta medida, a máxima que 

impõe realização da liberdade estabelece a punição pelo descumprimento ao 

limite da liberdade do outro, e assim quem comete um crime contraria a lei penal e 

também ao imperativo categórico. Merle critica esta forma de conceber a lei penal. 

Para ele Kant apenas diz que a lei penal é um imperativo categórico, mas não 



argumenta com consistência em defesa dessa tese (MERLE 2009 p 56). Em 

nossa visão, Kant desenvolve bem o argumento se fizermos uma leitura mais 

ampla da questão, a partir da compreensão de que a punição não pode ferir o 

imperativo categórico na fórmula da humanidade(FH), que impõe pensar o ser 

humano como um fim em si mesmo e também exige a limitação recíproca da 

liberdade dos seres racionais. Neste sentido, somente uma lei penal que se 

sustente a partir do imperativo categórico, pode sustentar uma punição pelo 

critério da retribuição a partir da ideia de proporcionalidade. Também por isso é 

possível afirmar que é compatível o conceito de direito e a retribuição, pois o 

direito de punir é imposição da retribuição pelo limite do arbítrio que restaura a 

coexistência das liberdades, conforme a lei universal da liberdade. 

Assim é punido aquele que não respeita o direito, transgredindo o limite 

dado pela norma proibitiva, justificada moralmente, a partir do imperativo moral, 

inserido nas determinações normativas do direito. Mas também deve ser punido o 

criminoso por ter descumprido o mandamento moral que está prescrito na lei penal 

a partir da máxima que impõe que a minha liberdade deve coexistir com a 

liberdade do outro conforme um imperativo categórico que limita todas as 

transgressões possíveis em razão da natureza sensível e racional humana. 

 

 

 

Nas palavras de Kant, a saber: 

 

Na qualidade de um co-legislador ao ditar a lei penal, é possível 
que eu não possa ser a mesma pessoa, que como súdito é punida 
de acordo com a lei, pois como alguém que é punido, a saber, 
como um criminoso, não é possível que possa ter uma voz na 
legislação (legislador é sagrado). Consequentemente, quando 
redijo uma lei penal contra mim mesmo na qualidade de criminoso, 
é a razão pura em mim (homo noumenon), legislando com respeito 
a direitos, que me sujeita, como alguém capaz de perpetrar o 
crime e, assim, como outra pessoa (homo phaenomenon), à lei 



penal, junto com todos os demais numa associação civil.49 (MC p. 
215/ AA6:335) 

 

 

Segundo Kant, a condição de auto-legislador impõe ao Homem duas 

condições, a saber: a condição dada pela razão pura, que cria a normatividade 

que eu mesmo devo cumprir para não incorrer em crime (homo noumenon), não é 

a mesma condição que me impõe a cumprir as regras de direito, na medida em 

que me impõe coerção, me determina a cumprir a lei a fim de que minha conduta 

não seja criminalizada (homo phaenomenon).  

Assim, somente no âmbito da liberdade externa, a imposição da lei constitui 

a garantia dada pela razão de que os arbítrios humanos serão limitados e, ao 

mesmo tempo, que a sociedade civil será respeitada. Mas a prática de crimes é 

possível, pois dada a falibilidade humana, os homens podem transgredir. Por isso, 

a norma penal impõe-se e com isso a limitação imposta pela racionalidade 

condiciona a retribuição pelo uso ilimitado do arbítrio que fere a liberdade. Sobre 

este aspecto nos aprofundaremos mais adiante. 

 
 
 

1.4. O sustentáculo da punição 

 

Como já expusemos que se deduz pela regra da retribuição penal a 

proporção da punição, do ius talionis, defendemos que Kant não institui um 

elemento estranho à sua teoria do direito pela sustentação necessariamente de 

reação através da retribuição como critério de aplicação da pena. Kant defende a 

retribuição como efeito racional de proteção da liberdade. E nossa ideia é que a 

                                                 
49 Strafe erleidet jemand nicht, weil er sie, sondern weil er eine strafbare Handlung gewollt hat; 
denn es ist keine Strafe, wenn einem geschieht, was er will, und es ist unmöglich, gestraft werden 
zu wollen. — Sagen: ich will gestraft werden, wenn ich jemand ermorde, heißt nichts mehr als: ich 
unterwerfe mich sammt allen Übrigen den Gesetzen, welche natürlicherweise, wenn es Verbrecher 
im Volk giebt, auch Strafgesetze sein werden. Ich als Mitgesetzgeber, der das Strafgesetz dictirt, 
kann unmöglich dieselbe Person sein, die als Unterthan nach dem Gesetz bestraft wird; denn als 
ein solcher, nämlich als Verbrecher, kann ich unmöglich eine Stimme in der Gesetzgebung haben 
(der Gesetzgeber ist heilig). Wenn ich also ein Strafgesetz gegen mich als einen Verbrecher 
abfasse, so ist es in mir die reine rechtlich-gesetzgebende Vernunft (homo noumenon), die mich als 
einen des Verbrechens Fähigen, folglich als eine andere Person (homo phaenomenon) sammt 
allen übrigen in einem Bürgerverein dem Strafgesetze unterwirft. (MS :334) 



pena pode a partir da retribuição participar racionalmente da ideia de liberdade na 

medida em que essa liberdade é entendida como limitação, e que a única forma 

de restaurar o limite trasposto pelo crime – ou seja, a liberdade – é através da 

retribuição.  

Ao contrário do que defendemos, Merle advoga que Kant constrói uma tese 

incompatível como sua teoria moral. Para este autor, a retribuição possui dois 

significados, como já expomos, o mais forte e outro mais fraco, que para ele são 

conflitantes na teoria de Kant. Sobretudo, porque a teoria da punição pela 

retribuição não poderia ser concebida a partir do conceito de direito. Segundo este 

autor há uma ambiguidade entre o conceito de direito e a retribuição, por isso ele 

afirma: 

 

[...] porque o princípio de retribuição não tem nada a ver com o 
princípio de Kant do direito, e, além disso, porque mesmo 
aplicação a retribuição na Doutrina do direito vai de encontro ao 
princípio do direito. (MERLE, 2009, p. 43) 

 
 

Para Merle, Kant contradiz seu argumento em favor da compatibilidade, 

quando ele justifica a compensação pela prática do crime, que é uma ação 

contrária à moral pelo critério da retribuição; seria o mesmo que justificar o não 

moral, sendo ambíguo, pois o conceito de direito possui um fundamento moral 

(MERLE, 2009, p.67). Assim, a ideia de proporção punitiva dada pela retribuição 

seria o mesmo que justificar o não moral (crime) pelo não moral (punição). Essa 

interpretação é questionável para justificar que Kant não defende uma teoria 

consistente e parte de uma teoria da pena desvinculada da ideia que defendemos. 

Como já dissemos, partimos da ideia de que Kant sustenta o conceito de direito 

pelo fundamento moral, e que a punição se funda também neste fundamento. 

A teoria da punição de Kant está vinculada ao conceito de direito. Há uma 

relação indireta entre o conceito de direito e a retribuição penal, mas a ideia de 

punição somente se justifica pela ideia de crime que antecede a punição. Então, a 

relação direta é entre a violação da liberdade, como crime que se vincula à 

punição pela retribuição, sustentada por Kant como um imperativo categórico.   



 

O princípio universal do Direito para Kant é também um imperativo 

categórico, a saber: 

 

O direito é, pois, o conjunto de condições sob as quais o arbítrio de 
um se pode harmonizar com o arbítrio de outro, segundo uma lei 
universal da liberdade. (MC, p. 43/AA6:231). 

 
 

Esse princípio do direito é também uma norma moral, pois estabelece a 

delimitação da liberdade no exercício da cidadania, onde os homens estão 

obrigados a cumprir normas e ao mesmo tempo racionalmente defendê-las. 

 

Terra afirma que o princípio universal do direito é: 

 

 A lei universal do direito é formulada do seguinte modo: “Age 
exteriormente de tal maneira que o livre uso de teu arbítrio possa 
coexistir com a liberdade de cada um segundo uma lei universal” 
(..), o fundamento do princípio universal do direito está no critério 
de legislação universal, conforme o conjunto de condições sob as 
quais o arbítrio de um pode ser unido ao arbítrio de um segundo 
conforme a lei universal da liberdade (TERRA, 2004, p.16).  

 

 
A retribuição pode compatibilizar-se com a norma jurídica se entendida 

como a própria limitação construída na norma, em decorrência da imposição de 

que o livre uso de teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de cada um 

segundo uma lei universal. Para Kant, a liberdade deve ser restaurada quando 

ocorre o crime. Neste sentido, o limite que foi transposto pela violação somente 

pode ser restaurado pela retribuição na proporção geométrica dada na aplicação 

da pena, sendo a reação no mesmo valor crime, na mesma qualidade deste mal. 

Essa relação entre crime e o conceito de direito impõe pensar a ideia da 

coexistência recíproca das liberdades humanas, pela limitação da liberdade que é 

uma barreira criada pela razão ao exercício irregular do arbítrio. Por outro lado, se 

eventualmente ocorrer no âmbito das ações humanas a violação da liberdade pelo 

o uso ilimitado desse arbítrio, configura-se a transposição do limite ao livre agir e 



então  ocorre o crime. Consequentemente, após a subsunção normativa, ocorrerá 

a retribuição na forma de punição, que equivale à restauração da liberdade.  

O direito não se limita ao plano da legalidade, apesar de objetivamente esta 

ser sua orientação. Indiretamente, o direito configura-se moralmente, no sentido 

de que existem deveres jurídicos, que são externos, que também são 

estabelecidos no plano interno, o que implica uma moral jurídica, ou deveres 

morais também no âmbito jurídico. No âmbito das punições as normas servem 

como fundamento para construção das prescrições penais e a imposição da pena 

decorre do valor que a norma impõe ao crime definido na lei.  

A punição decorre da garantia de que as liberdades de todos sejam 

protegidas. Assim, o direito penal constitui um instrumento de defesa da liberdade, 

e, por sua vez, um obstáculo a tudo que impeça seu exercício conforme está 

prescrito na Lei.  Assim, o conceito de direito é compatível com punição e impõe a 

defesa e efetivação da liberdade de cada um segundo uma lei universal.     

A punição é também o direito à liberdade. Não de qualquer liberdade, mas 

daquela limitada ou violada pela imposição desmedida de uma “ilimitada 

liberdade” de outrem.  

 

 

Para Norberto Bobbio: 

 

 

Sendo a liberdade limitada e sendo eu um ser livre, pode 
acontecer que alguém transgrida os limites que me foram dados. 
Mas, uma vez que eu transgrida os limites, invadindo com minha 
liberdade a esfera de liberdade do outro, torno-me uma não-
liberdade para o outro. Exatamente porque “o outro é livre como 
eu, ainda que com uma liberdade limitada, tem o direito de repelir 
o meu ato de não-liberdade”. (BOBBIO, p.74 )  

 

 

Assim, um ato de não-liberdade cumprido para repelir o ato de não-

liberdade do outro é, portanto, um ato restaurador de liberdade. A coação é, pois, 

um conceito antiético com relação à liberdade, mas enquanto surge como remédio 

contra uma não liberdade anterior, é negação da negação e, então, afirmação. 



Portanto, ainda que seja antiética com relação à liberdade, a coação é necessária 

para a conservação da liberdade (BOBBIO, p.67). 

Os seres humanos somente podem, no âmbito do direito, ser imputados se 

são capazes de exercer sua liberdade. A capacidade do sujeito de obedecer a 

normas é determinante na implicação da pena. Apesar de Kant não detalhar isso 

na Seção E § 49, ele constrói este argumento ao longo de sua teoria (SALGADO, 

p. 107). A liberdade pensada como condição racional que impõe aos sujeitos o 

exercício de seus direitos justifica a responsabilização dos atos dos 

transgressores. O crime é uma consequência da transgressão pensada pela 

incompatibilidade dos atos humanos com a coexistência da liberdade de todos.  

O criminoso é aquele que praticou o mal, mas também é um cidadão 

possuidor de liberdade. Para Kant, quando o homem pratica o crime, deixa de 

pertencer à sociedade civil e retorna ao estado de natureza, onde não há o 

respeito à liberdade, pois neste estado vigora o arbítrio sem qualquer limite. Por 

essa ideia temos dois pontos que podem ser analisados. Primeiro: o criminoso 

pode ser reconduzido à sociedade civil pela punição? E depois, o criminoso pode 

ser punido mortalmente, e isso também seria a proteção da sociedade civil? 

Segundo Merle, estas questões parecem ainda estar sem solução na tese de 

Kant, mas alguns teóricos defenderam soluções que não satisfazem o problema. 

Assim, para Fichte o criminoso é deportado como um “fora-da-lei” para o deserto, 

onde uma ainda mais horrível morte lhe aguarda do que a execução penal da 

pena de morte; ou o criminoso se torna alguém que qualquer um pode matar, 

como animais perigosos são mortos. Esta conclusão extrema é resultado da 

exclusão da sociedade civil, e tem apenas uma função heurística. Entretanto, uma 

vez que está longe de ser a última palavra de Fichte sobre o assunto, tão pouco 

será a última palavra de nossa reconstrução da teoria da punição de Kant. 

(MERLE, 2009, p. 25) 

 

 

 

1.4.1. Coerção e o direito de punir  



 

Em nossa visão, a primeira questão é respondida da seguinte forma: a 

punição pode ser pensada a partir da justificação pela retribuição, mas também é 

possível deduzir o efeito secundário da punição a partir do elemento reabilitação 

e/ou prevenção. Neste sentido, entendemos que há relação de recondução à 

sociedade civil como efeito secundário da pena (reabilitação). Isso quer dizer que 

o efeito principal é retribuição o que justifica a punibilidade, pressuposto de 

aplicação da punição. O retorno à sociedade está baseado na ideia de que o 

criminoso pode alcançar a reabilitação, o que não significa justificar a punição, 

pois em nossa visão, a partir da leitura de Kant, somente o efeito primário 

pressupõe aplicação de uma pena. Se o efeito secundário justificar a punição, o 

Estado poderá punir quem não praticou o crime por razões diversas e/ou punir 

com maior gravidade aquele que cometeu um ato não tão grave e até punir 

inocentes. É possível deduzir que algum ser humano será reconduzido à 

sociedade por que praticou o crime? O correto é dizer que após ter praticado o 

crime será punido, e se por outros motivos de execução da punição e/ou 

psicológicos, tiver seu comportamento melhorado, será reabilitado. Não há 

qualquer prova de que a melhor instituição prisional no mundo pode reabilitar com 

absoluta certeza o criminoso, seja ele um mero furtador, um ladrão, estelionatário, 

um estuprador ou o pior homicida.   A ideia de retorno à sociedade só pode ser 

pensada se for possível cumprir o primeiro critério da retribuição, e por isso se 

justifica a pena de morte. É possível que, por critérios proporcionais do mal 

causado pelo criminoso, ele não mereça nem sequer a chance de retornar a 

sociedade. Na retribuição pela pena capital, o criminoso é neutralizado sem que 

haja possibilidade de retorno à sociedade civil para práticas de novos crimes. Isso 

é a garantiria à proteção da sociedade civil como ultima ratio. Assim, é possível 

pensar e justificar a pena de morte a partir da proteção da sociedade civil. Sobre 

esta questão iremos discorrer no tópico mais adiante.  

Nesta medida, podemos dizer que para Kant o crime não deve ser visto 

como um benefício ao criminoso, pois um mal não pode justificar prêmios ao 

criminoso senão a punição pela retribuição. Assim, como já expomos, a pena 



prima facie, por sua justificação, não visa ao aprimoramento do causador do 

crime, ou sua valorização, ou defesa da sociedade pela prevenção geral, dentre 

outras teses utilitaristas. Dizemos com isso que Kant detalha um tipo de 

mecanismo em que criminosos podem, em certos casos, ser reconduzidos à 

sociedade por consequência do cumprimento da punição, mas que isso não é a 

justificativa da pena.  Kant deixa claro em seus apontamentos sobre o Direito de 

Punir que a norma penal somente se satisfaz na medida em que o crime tem uma 

pena que visa à retribuição proporcional ao mal causado.  

O direito penal em Kant parte da compreensão de que todos devem 

respeitar-se reciprocamente e, por sua vez, não devem descumprir a lei penal, sob 

pena de receberem medida punitiva. Kant defende que somente no direito penal é 

possível defender que a defesa da liberdade pelo uso de um elemento de 

constrição da própria liberdade, a pena. Mas isso pode ser deduzido da ideia de 

limitação recíproca pensada pela definição de direito, a saber, que o direito de 

cada um encontra limite no direito do outro, que o uso do arbítrio de um encontra 

limite no uso do arbítrio dos outros segundo uma lei universal de liberdade. 

A prevenção pode ser pensada na filosofia de Kant sem que isso seja uma 

justificação da punição. A Coerção é, no direito, a força normativa que intimida e 

impõe os limites ao exercício irregular do arbítrio dos seres racionais finitos. Todas 

as normas derivadas da liberdade externa são coercitivas e, por isso, podemos 

concluir que a norma penal também possui coercibilidade. Neste sentido, a 

tipificação de qualquer crime está vinculada à punição, que intimida por 

representar a cogência do direito que impõe o limite recíproco à liberdade, pois a 

aplicação da pena pressupõe coerção. Não teria sentido definir um crime se dele 

não houvesse consequência, sobretudo, que demonstrasse a força cogente do 

Estado pelo direito contrário às ações criminosas. Por isso, também a punição é 

formulada como uma consequência decorrente do crime e dela decorrem a 

informação, para o possível criminoso, de que o crime terá uma consequência 

ruim que o prejudicará, limitando o seu arbítrio.  

Se pudéssemos justificar o pressuposto de aplicação da pena como 

prevenção, poderíamos também, a partir de uma visão utilitarista, punir alguém 



que não praticou o delito para prevenir crimes futuros ou a ampliação de práticas 

criminosas. 

A doutrina do Direito de Kant esclarece desde os seus princípios 

introdutórios que a coerção e o direito estão imbricados. Não se coaduna pensar 

que a prática criminosa pode fazer-nos deduzir a punição como um meio de 

alcançar a solução da violência pretérita praticada pelo criminoso e mesmo a que 

irá ocorrer quando criminosos praticarem. 

 

Segundo Heck: 

 

A doutrina do Direito, apenas ratifica que o direito estrito não pode 
ir além da faculdade de coagir, razão por que direito e coerção se 
autocondicionam reciprocamente, de forma similar ao movimento 
livre dos corpos “sob a lei da igualdade da ação e reação” – direito 
racional.  (HECK p. 71) 

 

Kant não propõe a defesa de que o Direito Penal possui uma coerção 

especial decorrente de sua condição punitiva. Ao contrário, para ele todas as 

normas devem ser cumpridas, desde aquelas que prescrevem obrigações civis até 

as que tratam de respeito aos direitos humanos mais essenciais.  

Na verdade podemos inferir que a coerção imanente ao Direito Penal é 

dada pela condição essencial do direito, que determina que as normas jurídicas 

são heterônomas em sua normatividade, e não pela ideia de que o direito penal, 

sendo mais gravoso em sua consequência pela punibilidade, tem por sua fez um 

elemento coercitivo destacado das outras normas. 

Com isso, podemos afirmar que, apesar de Kant na seção E do § 49 da 

Doutrina do Direito não abordar a coerção como sendo parte do direito penal 

direta e explicitamente, ele o faz no conjunto da obra de forma implícita. Como o 

primado da coerção é imanente ao direito e mesmo sendo a retribuição o 

pressuposto de aplicação da punição, o caráter instrumental da norma penal 

assegura antecipadamente a intimidação pela coercitividade, o que previne 

práticas criminosas. 

 



Neste sentido, Kant afirma que: 

 
 
[...] tudo o que é injusto é um obstáculo a liberdade de acordo com 
leis universais. Mas a coerção é um obstáculo ou resistência à 
liberdade. Consequentemente se um certo uso da liberdade é ele 
próprio um obstáculo à liberdade de acordo com leis universais 
(isto é, injusto) a coerção que a isso se opõe (como um 
impedimento de um obstáculo à liberdade) é conforme à liberdade 
segundo leis universais (isto é, justa). Portanto, ligada ao direito 
pelo princípio de contradição há uma competência de exercer 
coerção sobre alguém que o viola. (MC p. 43/ AA 6: 231)  
 
 
 

A liberdade externa necessariamente impõe a coerção pela normatividade. 

A norma penal enquanto norma Jurídica impõe o respeito recíproco das liberdades 

dos sujeitos. O fator forte da norma penal é a proteção da liberdade pela exigência 

mais feroz que há no Direito, que é a proteção pelo cumprimento do respeito a ela 

mesma; ou seja, a liberdade pela liberdade que se impõe na licitude (penal) 

quando o Estado, por meio de seu dispositivo de lei, prescreve condutas proibidas 

que, descumpridas, terão como medida punitiva a retribuição por meio de uma 

reação ao mal cometido contra a liberdade. 

Essa lógica não é exclusiva do direito, ou seja, a ideia de que a limitação da 

liberdade é uma exigência para convivência se impõe no âmbito da liberdade 

externa para Kant. Na medida em que sou obrigado a respeitar a liberdade do 

outro, este também está limitado e obrigado a respeitar a minha. Assim, o respeito 

recíproco das liberdades toma o sentido de uma obrigação para todos e justifica 

que um mal à liberdade possa também ser um mal à liberdade que se estende a 

todos os sujeitos. Assim, a força normativa coercitiva deve gerar em todas as 

liberdades ao menos a informação de que as liberdades devem ser 

reciprocamente respeitadas sob pena de punição.  

Por isso, quando um crime é praticado não se está meramente 

transgredindo um preceito normativo. Mas, além disso, se está ferindo a própria 

liberdade. Um crime não deve ficar impune, não por causa do sujeito que o 

praticou, ou seja, porque possui autoria, mas por causa do fundamento racional 



que impõe que a liberdade não pode ser violada; quando é violada é a violação da 

liberdade de todos.  

O direito penal encontra no sustentáculo da liberdade o elemento 

obrigacional que justifica a imposição retributiva das ações contrárias à liberdade. 

Não há qualquer elemento juridicamente válido no direito para Kant que não esteja 

a serviço da proteção e preservação da liberdade pela legislação externa. 

A primeira questão assegurada na teoria da retribuição de Kant é que 

apenas aquele que comete o mal deve (por um mal) ser submetido à lei penal. 

Neste aspecto, Kant defende a retribuição pela individualização da conduta e da 

punibilidade. Assim, o sujeito que comete um crime terá que responder por ele 

sem que seja possível a transmissão da punição para um terceiro que não o 

praticou. A partir dessa ideia se deduz que o caráter retributivo não é transmissível 

e somente se impõe a quem é imputado pelo crime e nunca a quem não o 

cometeu, ou seja, a um inocente.  

A técnica do direito de punir também constitui para Kant um ponto de 

delimitação sobre o assunto. Ele defende que trata de apontamentos para 

demonstrar os fundamentos do Direito de punir. Sua posição tem como base 

caracterizar sua proposta de punibilidade pela retribuição e usa espécies de  

crimes apenas como exemplo. 

À medida que a construção de Kant busca expor as bases da retributividade 

penal é possível compreender que sua demonstração acerca de tipificações de 

condutas e descrição de preceitos secundários, cujos elementos dos tipos penais 

não é o que importa, sobretudo porque ele não descreve a conduta criminosa. O 

desenvolvimento dos argumentos de Kant descreve como o Direito penal se 

justifica dentro do contexto da retribuição. As especificações sobre alguns tipos 

penais servem apenas para destacar o que é mais relevante, a saber: a 

fundamentação racional da aplicação da pena baseada na ideia de retribuição.  

Kant ao longo da Seção E do § 49 não destaca alguma legislação como 

base para sua defesa retributiva do Direito Penal. Apesar de em sua época existir 

uma legislação penal na Prússia, essa não era a necessidade teórica para 

destacar os princípios do direito penal que ele propunha seguir. Kant, de fato, não 



apenas considera a punibilidade como um elemento de definição do crime como o 

destaca de qualquer aspecto da normatividade penal na sua exposição sobre o 

assunto.  

A primazia da pena sobre o aspecto criminológico demonstra que Kant não 

propõe um estudo sobre a natureza transgressora dos homens como elemento 

necessário à justificação da punição, mas propõe um estudo sobre o instrumento 

da razão que combate a violência contra a liberdade. A necessidade prática da 

punibilidade, apesar de não ser bastante destacada ao longo de sua Doutrina do 

Direito, alcança na ideia kantiana de Direito Público um ponto de destaque. 

Primeiro, porque é um elemento de demonstração do Estado em sua realização 

efetiva. Não como uma finalidade na busca de efetividade das condutas 

aceitáveis, mas como o fortalecimento de suas bases a partir de um instrumento 

de maior força normativa que reside na imposição da pena a quem não cumprir o 

que pela lei é determinado. Isso, além de fortalecer o Estado, constitui parte do 

projeto da liberdade pensado por Kant, na medida em que a liberdade é defendida 

em várias etapas (ética,moral e direito). 

Kant defende o exercício estatal do poder punitivo. Neste poder reside um 

fator especifíco que é a imposição de dor por meio da pena. A ideia é trazida por 

Kant quando ele está a tratar do conceito de pena partindo da competência do 

soberano de infligir dor a quem comete crime. Apesar de já termos tratado sobre 

isso, há um fator importante que precisamos destacar. Kant não descreve 

detalhadamente sobre este processo de imposição da dor. Mas é possível deduzir 

que, na construção teórica sobre a punibilidade, não defende a dor a qualquer 

custo, mas somente aquela legitimada no exercício do poder estatal de impor a 

punibilidade aos criminosos. Essa dor somente pode ser exercida pelo soberano 

em razão da legitimação do Estado para punição.  

 

 

Segundo Santos: 
 
 
[...] a “dor” que o soberano pode inflingir ao delinquente não é 
especificada. O que deve ser entendido aqui como dor ou, ainda, 
inflingir uma dor a outros? E o intérprete kantiano questiona: 



“porque uma infração da lei deve ser castigada com uma dor? 
Como o ato é ligado com um contra-ato, isto é, a pena?” Estes 
elementos não são pormenorizados por Kant. (SANTOS, p. 09) 
 

 

O castigo pela dor é um dos argumentos mais criticados na teoria kantiana, 

pois para muitos dos pensadores contemporâneos sobre a teoria da punibilidade, 

isso implicaria criar um instrumento de injustiça legitimado pelo Estado. Neste 

sentido, é possível de fato fazer diversas ponderações à definição de dor trazida 

na teoria kantiana.  

Kant não defende a violência. É possível inferir isso partindo do conjunto de 

sua obra. A ideia dele sustenta a dor como forma de afirmar a liberdade. A dor 

pode ser, de fato é, algo estranho na tese de Kant, que baseia a liberdade na mais 

lapidada concisão teórica, na qual a dignidade humana é colocada em seu mais 

alto pedestal.  

Kant somente alcança uma justificação para sua tese de imposição de dor 

na punição pela teoria da retribuição. A violação da liberdade constitui a negação 

do direito. Assim, a dor é legitima, na medida em que ela é necessária ao direito 

para reaver a própria liberdade violada. A dor enquanto punição é consequência 

natural da dor imposta pelo crime que violou a liberdade. Por isso, entendemos 

que Kant defende a liberdade e que a dor é consequência da retribuição, que é o 

critério que pode moralmente justificar a punição, como dissemos anteriormente. 

A dedução da ideia da coerção da teoria kantiana dispõe acerca da noção 

de dupla negação como coercibilidade essencial para, por analogia, entendermos 

que a dor se estabelece na mesma medida como dupla negação em favor da 

liberdade; ou seja, a resistência contraposta ao obstáculo da liberdade recupera a 

posição anterior à liberdade lesada, constituindo um préstimo à liberdade da ação, 

na defesa da coerção e na defesa da legitimidade da dor. Na aplicação da 

punição, a ideia é a mesma, ou seja, a liberdade que no crime é lesada através de 

uma ação que impõe dor ilegítima recupera sua posição anterior quando se 

contrapõe efetivamente à aplicação da dor como punição que legitima a dor 

enquanto medida retributiva, consoante a  defesa da liberdade. 



Enquanto “negação da negação”50, a reação que se apresenta como dor 

satisfaz a liberdade externa, pois a partir da recuperação da liberdade violada é 

possível, na construção kantiana, alcançar a liberdade em um sentido mais amplo 

que é a liberdade recíproca, ou seja, a liberdade de todos. Para alguns, porém a 

punição não pode ser vista como um bem, pois a condição de Dignidade Humana 

deixa de ser preservada neste ponto (em que ele submete o ser humano a um tipo 

de punibilidade que contradizem até mesmo os fundamentos de sua teoria moral).  

Kant não constrói uma teoria do direito penal baseada na experiência 

social, mas busca construir os postulados sob as bases racionais do direito de 

punir a partir dos fundamentos universais que constituem os elementos 

determinantes de sua teoria crítica. Assim, a punição não é a tradução de um 

conjunto de fatores criminológicos, mas um exercício da razão em defesa da 

liberdade. Não obstante as contradições e aspectos de tipificações descritos por 

Kant, que reconhecemos que parecem destoar, se analisados especificamente, 

mostrou que a retribuição atrelada à defesa da liberdade como justificação da 

pena é que mais importa. E esse critério sustentado por Kant é conceitualmente 

importante, pois qualquer teoria penal parte pelo menos de algum aspecto da 

retribuição.  E é, por isso, que as teorias atuais da punição, apesar de discordarem 

da retribuição pensada em seu sentido forte, (como retaliação) utilizam em seu 

conceito o sentido fraco para compor as teorias consideradas mistas.  

Nesse sentido, no segundo capítulo, dialogaremos com as teorias da 

prevenção de da reabilitação e demonstraremos que a retribuição é o critério da 

aplicação da pena que pode ser pensado com a prevenção e a reabilitação, mas 

que estes não são os elementos para justificar a punição, pois somente a 

retribuição alcança essa justificação.  

 

 

 

 

                                                 
50 Ver Hegel, Princípios da Filosofia do Direito, sobre a retribuição penal. Aqui a aplicação do direito 
de punir se constitui como a negação da negação do crime. Essa ideia parece que já está em Kant: 
apenas enquanto na teoria kantiana há um fundamento moral na retribuição, para Hegel há uma 
relação eminentemente jurídica.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Retribuição, Prevenção e Reabilitação em Kant. 

 

 



Neste capítulo, após expormos a ideia de retribuição kantiana e nossa 

compreensão sobre sua justificação, iremos dialogar com autores importantes 

sobre o tema do direito de punir, especificamente na visão da prevenção e da 

reabilitação, a fim de demonstrarmos que a retribuição defendida por Kant como 

justificativa para aplicação da pena é compatível com um Sistema Penal Público e 

constitui o critério racional da punibilidade.  

 

 

2.1. Argumentos prevencionistas e a defesa da retribuição. 

 

A pena não pode ser reduzida à fundamentação dos retribucionistas. Esta é 

a afirmação mais comum daqueles que defendem os argumentos prevencionistas 

ou dos defensores da reabilitação do criminoso. Para estes, a ideia de que ao 

criminoso deve ser aplicada uma pena proporcional ao crime, como uma medida 

de justiça, apenas em forma de retribuição e nada mais, é um problema e não 

pode ser considerada na defesa de uma justa punição. Merle, em sua obra 

intitulada German Idealism and the Concept of Punishment, corrobora esse 

entendimento. A crítica deste autor ao direito penal em Kant pensado como 

retribucionismo, a partir dessa obra, será importante para a dedução de nossa 

tese. Iremos expor algumas das ideias de Merle e, em seguida, nosso argumento 

em defesa da ideia de retribuição na visão de Kant. 

No capítulo anterior, já dissemos que Merle critica a tese retribucionista de 

Kant e defende uma teoria penal a partir da defesa de reabilitação e da prevenção 

especial. Sua teoria parte da defesa de que o conceito kantiano do direito é 

incompatível com a retribuição, mas completamente compatível com uma teoria da 

prevenção específica, que envolve tanto a incapacitação como a reabilitação dos 

criminosos. Ele defende que Kant constrói a sua tese penal sobre as bases da 

retribuição com argumentos contrários a sua teoria moral e também a sua teoria 

do direito. Para Merle, tanto em uma interpretação tradicional, onde a moral 

envolve o direito e a ética, como em uma interpretação liberal, em que o direito 

não está ligado à moral, a tese da retribuição vinculada ao conceito de direito deve 



ser questionada. A melhor ideia que pode servir para uma defesa consistente da 

punição em uma leitura mais ampla da teoria de Kant é a de reabilitação dos 

criminosos, pois a filosofia prática de Kant conduz à ideia de perdão que não pode 

corroborar com a neutralização51 dos criminosos e o ius talionis defendido na 

teoria kantiana na seção E do § 49 da Doutrina do Direito. Portanto, para Merle, a 

teoria penal de Kant é incompatível com sua filosofia prática vista como um todo. 

Assim, ele defende uma proposta de reabilitação como uma correção na tese 

kantiana do direito de punir.  

Aqui, baseando-nos em alguns pontos defendidos por Merle iremos 

demonstrar que Kant justifica a punição pela retribuição e que esse argumento é 

compatível com sua filosofia moral. Mas isso não quer dizer que no direito penal, a 

partir de Kant, seja incorreto pensar a prevenção e a reabilitação como elementos 

vinculados à lei penal. No entanto, estes não devem estar vinculados à 

punibilidade, que é o pressuposto de aplicação da pena. Isso quer dizer que 

concordamos com Merle sobre a possibilidade da defesa da reabilitação e da 

prevenção específica a partir de Kant, mas isso não significa dizer que a 

retribuição seja incompatível com o conceito de direito, nem que este critério seria 

aceitável como pressuposto de aplicação da pena. 

Merle entende existirem cinco critérios essenciais usados nas teses 

utilitárias sobre a punição (MERLE, 2009, p. 34), os quais utiliza para contradizer 

os critérios retributivistas da teoria de Kant, são eles: 

 

1- A pena é um meio de obter o cumprimento da lei por parte dos 

indivíduos;  

2- A punição não deve servir para punir inocentes, pois pena de 

inocentes não eliminaria o incentivo para práticas criminosas; 

 

3- Não é necessário que os homens sofram exatamente o que fizeram a 

outrem conforme a lei de talião; 

                                                 
51 Neutralização pode ser compreendida como extinção das condições vitais do ser humano, ou 
seja, a morte. Este termo pode ser utilizado para designar a morte pela pena capital ou em razão 
de alguma ação letal decorrente de alguma excludente penal.  



 

4- A lógica interna da punição não pode ser mais severa que a 

prevenção, pois o objetivo da pena não é a imposição do sofrimento, mas a 

demonstração de que o crime é uma prática negativa, que não deve ser aceita 

pelos cidadãos em geral e pelo criminoso; 

 

5 – A punição deve ser analisada à luz da prudência e da utilidade 

pública pois pela prudência se avalia o grau necessário de punição para obter o 

efeito preventivo necessário para a utilidade pública.   

 

Sobre o primeiro ponto, a ideia de que a punição deve servir como um meio 

de obter o cumprimento da lei a partir dos indivíduos é equívoco que se 

estabelece, pois a punição não se justifica pela condição do criminoso, mas por 

sua prática que é considerada criminosa. Essa forma de orientação utilitarista da 

punição tem como objetivo servir para melhorar o criminoso ou aqueles que 

possam praticar delitos. A justificativa utilitarista é formulada da seguinte maneira: 

a lei penal a partir da punição deve informar ao criminoso que ele poderá ser 

reabilitado a viver em sociedade após o cumprimento da pena e, ao mesmo 

tempo, que, se ele voltar a cometer crimes, terá outra punição e oportunidade. 

Assim, à finalidade da pena seria trazer de volta à sociedade os criminosos que, 

por praticarem ilícitos graves, acabaram de perder a liberdade, e ao mesmo 

tempo, serviria para informá-los de que não devem praticar delitos novamente. 

Apesar de esses elementos estarem relacionados à pena, na medida em que a 

execução da punição efetivamente pode, como exemplo, dissuadir a reincidência 

(e também, sem qualquer certeza, mas como possibilidade, reabilitar criminosos), 

não se pode pressupor que isto seja considerado como justificativa para punição. 

Ademais, aquele que cometeu um mal não está, por isso, habilitado a receber 

premiações. Outro detalhe é que ao mesmo tempo em que os criminosos sabem 

da punição pela prática do crime, o que pode parecer um desincentivo, também 

poderá incentivá-lo a praticar o crime ou os crimes, se o valor do seu ato 

subjetivamente for melhor de que a consequente punição. 



Em seguida, pelo segundo ponto, é possível retirar a ideia de que o crime 

só deve gerar punição para quem o cometeu, pois somente assim pode justificar-

se como exemplo para que outra pessoa não os pratique. Essa ideia é 

consistente, mas mesmo este critério sendo fundamental à prática penal não pode 

ser a justificativa para punir criminosos. Essa ideia é um efeito natural da 

retribuição penal, que não deve ser aceita como argumento para justificar uma 

punição em razão da prática criminosa. Neste sentido, a consequente prática de 

um ilícito penal impõe somente a quem a praticou a punição consequente, e, por 

isso, a retribuição condiz com a justificativa de punições somente aos realmente 

culpados. Já a prevenção pode pelo critério utilitário do melhor benefício, em 

detrimento do menor malefício, justificar a punição de um inocente para servir de 

exemplo. Não que o critério da prevenção possa ser visto apenas dessa maneira, 

mas acreditamos que a utilização da prevenção como justificativa para aplicação 

da pena é contraditória. Neste sentido, um inocente poderia servir para que outros 

inocentes não fossem punidos. Utilitariamente seria viável a um sistema pena, 

nesta linha de raciocínio, que inocentes em caso particular servissem para que a 

maioria dos inocentes não fossem punidos, levando à felicidade do maior número 

de pessoas. Essa lógica nefasta do utilitarismo considera que o prazer da maioria 

das pessoas deve preponderar, podendo justificar a dor da minoria. Outro aspecto, 

é que o inocente serviria como um meio, na medida em que ele seria punido, a fim 

de que outros não o fossem; não por sua inocência, mas porque se a punição não 

recaísse sobre ele, teria, por sua vez, que recair em um número maior de 

pessoas, o que seria um mal maior para a sociedade, pois traria mais dor do que 

prazer aos seres humanos envolvidos. Portanto, inocentes não devem ser punidos 

pelo mesmo motivo que culpados devem ser punidos, ou seja, a punição ou a 

ausência de punição está vinculada à culpa pelo crime. Isso quer dizer que 

somente os praticantes diretos ou indiretos devem ser culpados pelos atos 

criminosos que cometeram. A punição, neste sentido, não condiz com a 

responsabilização de inocentes, porque o crime não foi por eles praticado; e não 

porque deve ser exemplo punir os culpados, mas porque não deve servir de 

exemplo punir inocentes.  



Pelo terceiro critério, não há necessidade de que a punição cause ao 

criminoso o mesmo sofrimento que ele causou a vítima. A ideia de impor a dor em 

razão do crime em uma mesma proporção, a fim de retribuir o mal cometido ao 

criminoso que praticou o ilícito penal, é amplamente reprovada pelos teóricos 

contrários à retribuição. Para os utilitaristas a retribuição firmada ius talionis 

justifica penas severas que tratam o criminoso como um ser inferior. Kant defende 

a ideia de uma proporção “geométrica” no qual o mal causado deve ser o 

parâmetro para decisão que pondera sobre a aplicação de uma pena. Essa ideia 

parte da lógica da retribuição como critério de aplicação da pena, o qual justifica a 

aplicação de punições justas. Para Kant, a única punição justa que tende a 

respeitar a dignidade do indivíduo (não o reduzindo a um meio) é aquela que 

impõe à punição igual gravidade da ofensa cometida. O infrator criminal, punido, 

nesta quantidade e qualidade, de acordo com o princípio da retribuição pela 

proporcionalidade, não pode reclamar de injustiça. (BYRD, 1989, p.159) Na 

verdade, as teses destes teóricos que defendem não haver a necessidade de que 

a punição cause ao criminoso o mesmo sofrimento que ele causou à vítima, em 

geral, baseiam-se na defesa de que os fins são mais importantes que os meios. 

Por isso, eles advogam que não é a dor infligida ao criminoso que justifica a 

punição, mas o resultado nele após a pena. Em nosso entendimento, isso seria 

premiar o criminoso, o que levaria a uma inconsistência para o critério de 

aplicação da pena, que pressupõe a ação malévola dos criminosos para que se 

lhes impute uma punição. Para Kant, seria reduzir à indignidade o ser humano, 

pois deixaria de tratá-lo como um fim em si mesmo para o tratar como um mero 

meio, ou seja, seria o mesmo que reduzi-lo a um objeto qualquer. Neste sentido, é 

preciso destacar que a vítima não é apenas o cidadão que diretamente ou 

indiretamente sofreu o ilícito penal. Todas as pessoas que coexistem em 

sociedade representadas pelo Estado são os violados pela prática dos crimes e 

em razão disso o crime deve ser punido de forma justa para que não incentive o 

mal como uma máxima que possa ser universalizada no âmbito das ações 

humanas. 



No quarto ponto, a punição serviria apenas para a prevenção, pois o 

objetivo da pena não seria a imposição da retribuição ao mal causado. Ao 

contrário, a função da pena seria o exemplo de que o crime é uma prática 

negativa. Essa exemplaridade deveria servir tanto para o indivíduo, prevenção 

especial, como para toda a sociedade, prevenção geral52.  

Na teoria de Kant, como já dissemos, é possível deduzir a prevenção como 

parte do direito penal, mas não como justificativa da aplicação da pena.  Punição 

como uma ameaça usada para proteger os seres humanos no uso ilimitado do seu 

arbítrio. Assim, a prevenção em Kant decorre da condição coercitiva do direito que 

impõe os limites à liberdade de todos os membros da sociedade. Neste sentido, a 

razão impõe-se como dissuasor à natureza, a fim de que a condição fenomênica 

do homem não prevaleça sob sua condição numênica. Uma vez que a lei exige 

um mínimo de conduta externa, ela não coloca demandas em atitudes ou objetivos 

pessoais, mas impõe que os seres humanos se respeitem reciprocamente. Na 

medida em que o indivíduo não agir para contrariar essas exigências mínimas, ele 

e todos os outros unidos na ordem social podem desfrutar de um máximo de 

liberdade externa, na medida certa da coexistência dessa liberdade que limita 

                                                 
52 Há uma metodologia para compreensão das teorias penais. (ANITUA p. 87) A prevenção se 
subdivide em geral e especial. Sendo a primeira aquela que visa a prevenção na ameaça ao 
próprio indivíduo, sendo impeditivo à reincidência do criminoso; e a segunda aquela prevenção que 
serve como ameaça a todas as outras pessoas da sociedade, pela intimidação, a partir da 
compreensão de que a punição serve como exemplo para aqueles que podem transgredir, ou seja, 
qualquer pessoa. A prevenção especial pode servir por meio da coação psíquica (intimidação) ou 
física (segregação) para impedir a prática dos delitos. Alguns teóricos como Jakobs e Roxin 
desenvolvem suas teorias a partir desses elementos. A prevenção especial e a geral servem como 
dissuasor, visam à adequação social dos sujeitos que cometeram ou dos que puderem cometer. 
Neste sentido, todos os cidadãos são considerados potenciais transgressores, o que implica a 
necessidade de prevenção com a imposição da coação para todos. A teoria da Prevenção geral se 
subdivide em negativa e positiva. Naquela a pena deve produzir efeitos de intimidação sobre a 
generalidade das pessoas, atemorizando os possíveis infratores a fim de que estes não cometam 
quaisquer delitos52, essa intimidação penal encontra-se alicerçada na teoria da coação psicológica 
a partir do medo da sanção pelo preceito secundário do crime em abstrato. Assim, na medida em 
que há prescrição de uma pena na lei, todos aqueles que podem praticá-lo são coagidos a não 
fazê-lo, sob pena de serem punidos. A prevenção positiva é a mais criticada, mas é a forma 
clássica da prevenção geral pensada na exemplaridade dada às pessoas na execução da pena 
daquele que cometeu o delito. Assim o castigo serve para demonstrar a todos os outros que se 
praticarem alguma forma de crime que também irão sofrer as consequências da lei. A 
demonstração do castigo serve para intimidar a todos os potencias transgressores.  

 

  
 



reciprocamente a liberdade do outro (BYRD, 1989, p.167). Já para os teóricos 

utilitaristas, a defesa da prevenção estaria na aplicação em si da pena, o que é um 

equívoco, pois coloca o criminoso como um objeto a fim de que a aplicação de sua 

punição sirva de exemplo para que outros não cometam crimes.  A impressão 

defendida por este aspecto não deve ser o móbil para que se punam os 

criminosos, uma vez que isso seria desconsiderar a imposição da pena pela 

violação da liberdade dos seres humanos. 

Sobre este aspecto Kant descreve na Doutrina da Virtude especificamente 

que “se alguém não faz o que é devido deve ser forçado pela lei a fazer”. 

 

Afirma Kant: 
 
 
Ele faz o que é devido (debitum) se o que ele faz é menos do que 
a lei exige, é moralmente culpable (demeritium). O efeito correto 
do que se é culpado é o que a punição (poena) conduz para 
manter o que é devido, não tendo qualquer efeito afinal de contas. 
(MC p. 39/AA6:228) 

 
 

A lei por suas prescrições possui a força, pela coerção, de impor aos 

cidadãos, e às pessoas em geral, na medida de suas responsabilidades, o 

cumprimento de suas obrigações enquanto participantes de uma comunidade 

jurídica. Nesta medida, é possível deduzir que o critério cogente da lei, que 

conduz ao devedor a pagar o que é devido, constitui a coerção e, no âmbito da lei 

penal, o mecanismo de prevenção que disciplina os seres racionais finitos a 

coexistência da liberdade com os seus semelhantes. Por isso, se o devedor não 

paga o que deve, é culpado, por sua conduta reprovável, devendo ser punido pelo 

que praticou. Se o débito é possível, mas não é algo meritório no âmbito das 

liberdades externas, e ao mesmo tempo há uma punição para devedores, os seres 

humanos são dissuadidos com isso a não dever, o que previne para que não se 

pratique arbitrariamente esta conduta de devedor sob pena de sanção.  Essa ideia 

é condizente com o direito penal, mas não participa do critério de aplicação da 

pena. E é possível deduzir isso da teoria de Kant, sobre isso comungamos com o 

pensamento de Merle. No entanto, isso não quer dizer que a retribuição enquanto 



justificativa de aplicação da pena deva ser substituída pela ideia de prevenção 

como critério de aplicação da pena. Estas ideias são separadas e participam do 

mesmo domínio do direito, que é o âmbito penal. Mas a prevenção não serve 

como justificação para impor punições a criminosos, pois constitui um critério 

assessório participante da lei penal, que conduz pela coerção do direito aos seres 

racionais finitos, dada as suas inclinações, a não transgredirem. 

No último ponto, entendemos que Kant não especificou o que Merle 

defende como mais importante contribuição das teorias utilitaristas, a saber, o 

aspecto da prudência do juiz na avaliação da pena, no sentido de proporcionar a 

reabilitação daquele que foi punido. Sobre este aspecto, não se insere a 

justificação da punição, mas a execução da punição pelo tratamento da pena, 

conforme defende Byrd, o que iremos descrever mais adiante. Kant não propõe 

uma teoria para analisar os casos por uma jurisdição no tribunal a partir da ideia 

de prudência de um Juiz. Como fonte normativa, este é um conceito 

contemporâneo, mas também é irrelevante quanto à justificação da punição, em 

nosso entendimento. 

Para os utilitaristas, a punição deve servir a um propósito, e isso implica 

pensar qual o sentido da pena na pessoa de quem transgride a norma penal. Os 

utilitaristas retiram dessa questão a ideia de melhoramento do criminoso como 

sentido da punição a partir de uma visão teleológica da punibilidade. Assim, a 

questão principal é entender o melhor meio para se alcançar um resultado que 

satisfaça a reabilitação do criminoso. Conforme Merle, a ideia geral da prevenção 

é a autopreservação e, neste aspecto, se constroem os meios punitivos 

necessários a um sistema penal público. A proteção que visa alcançar os direitos 

mais essenciais do cidadão, como por exemplo a felicidade, decorre para os 

utilitaristas modernos dos mecanismos criados pelo Estado para a realização das 

finalidades democráticas, pensadas à luz dos ideais iluministas, a saber: 

liberdade, igualdade, fraternidade e felicidade, o que também justifica a pena 

como objetivo a ser perseguido em um Estado Democrático de Direito.      

 

Afirma Merle: 



 

(...) independente da questão de saber se o propósito da lei é 
primeiramente a auto-conservação, ou talvez a procura pela 
felicidade (Thomas Hobbes), ou a felicidade com a menor limitação 
possível da liberdade do indivíduo (ou liberdades individuais) com 
ênfase nos menos privilegiados (Beccaria), ou felicidade como a 
maior felicidade do maior número (Benthan), ou qualquer outra 
forma do bem comum (bonum commune). Na verdade, a auto-
conservação – e, em geral, a proteção dos cidadãos – é uma 
condição para a procura da felicidade [...]. Clássicos pensadores 
utilitaristas, certamente pertencem a esta tradição de pensamento 
na lei jurídica: por exemplo, Jeremy Bentham, bem como Cesare 
Beccaria, que alguns vêm como precursor do utilitarismo (de 
acordo com ele, o “bom observador da natureza humana 
recomenda a seguinte máxima de ética pública: a maior felicidade 
compartilhada com o maior número)”. (MERLE, 2009, p. 67) 

 

 

A ideia de auto conservação como fonte que justifica o direito de punir do 

Estado participa das teorias penais como um todo, prevencionistas,  

retribucionistas e da reabilitação. Os argumentos em favor dessa ideia a partir dos 

utilitaristas que discorrem sobre a punição baseiam-se em critérios finalísticos 

como o fundamento racional para a punição.  

Kant sustenta uma teoria que vai de encontro às teses destes teóricos, 

especialmente de Cesare Beccaria, pois a teoria kantiana defende regras morais 

que não são compatíveis com a ideia de que os fins justificam os meios, ou de que 

a felicidade do maior número de pessoas justifica o sofrimento de uma minoria. No 

entanto, isso não quer dizer que Kant defenda uma tese moral desumana que vai 

de encontro à satisfação e ao reconhecimento dos méritos. A teoria penal de Kant 

não é incompatível com as teses da prevenção e da reabilitação; per se. No 

entanto, para Kant, o critério de aplicação da pena é a retribuição. Kant não exclui 

inteiramente do direito penal os aspectos da intimidação, do melhoramento e da 

reintegração, mas os situa num segundo plano (HOFFE, 2005, p.266). Não há 

qualquer incompatibilidade de pensar a ideia de felicidade53 (sobretudo em obras 

                                                 
53 As pessoas felizes encontram mais motivos para viver, mas isso não quer dizer que sejam 

pessoas boas e devamos seguir seus exemplos. Na verdade, “o que é bom sem restrições, é 
unicamente uma vontade boa (ein guter Wille). Mesmo a felicidade aparece-lhe inferior, de modo 



posteriores de Kant) de que a busca da felicidade (cujo conteúdo parece sempre 

implicar a satisfação de móveis e motivações sensíveis) não conflita 

necessariamente com o cumprimento do dever moral; pois a satisfação do dever 

imposto pela razão não acarreta sempre e necessariamente a nossa infelicidade. 

 

 

2.2. Teorias Mistas e a aplicação da pena 

 

Neste tópico de nosso trabalho, devemos advertir que apesar de 

entendermos que, na teoria penal de Kant tanto a prevenção como a reabilitação 

podem ser consideradas como elementos secundários da pena, não defendemos 

uma teoria mista, eclética, para justificar a aplicação da pena. Pois, como já 

dissemos, somente a retribuição serve para tanto. Por isso, este tópico servirá, ao 

mesmo tempo, para demonstrar o que é uma teoria mista, bem como para expor 

que a prevenção e a reabilitação não podem ser a justificativa isolada da punição.  

Em geral, o debate atual sobre a punição desenvolve-se a partir de uma 

complexa relação de argumentos que giram em torno da aceitação mútua da 

prevenção e da retribuição. Os teóricos contemporâneos sustentam a aplicação da 

pena a partir de teorias mistas, que é uma tentativa dos filósofos deontológicos, 

retributivistas, a maior parte deles influenciados por Kant, de quebrar com a 

tradição, na qual se justifica a punição apenas pela pura retribuição. Tais teorias 

se fundamentam em dois critérios: o da retribuição e da prevenção, ou vice-versa 

(MERLE, 2009, p.57). A integração desses dois elementos chama e atenção por 

dois pontos. Inicialmente, porque parece contraditório pensar a retribuição (sendo 

a ideia de que para um mal, crime, decorre a punição pura e simplesmente sem 

qualquer finalidade) junto com a perspectiva da prevenção (que dispõe a punição 

como um meio para prevenir crimes). Em segundo lugar, porque a ideia de 

prevenção parece não comportar a ideia de proporcionalidade defendida pelos 

teóricos retributivistas, pois para a retribuição seria necessário equivalência entre 

o mal do crime e o mal da punição. Por outro lado, para os prevencionistas não há 

                                                                                                                                                     
que a vontade boa parece constituir a própria condição da dignidade de ser feliz” (ZINGANO, 1986, 
p.38).  



equivalência que justifique a aplicação de punições mas antes  a necessidade de 

prevenir a reincidência (prevenção especial) ; ou intimidar, para que outros não 

pratiquem crimes (prevenção geral). 

A interpretação da teoria jurídica de Kant como uma teoria mista em geral 

busca compatibilizar o critério da proporcionalidade para aqueles prevencionistas 

que claramente professam a culpabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta 

do agente que praticou o delito, como sendo um pré-requisito para a punição. 

Esse valor dado à culpa do agente causador do crime passa a ter importância na 

dosimetria, no cômputo da pena.  Por exemplo, Hoffe e Murphy, dentre outros, 

consideram que o direito de punir de Kant, além da retribuição, sustenta a 

prevenção e mesmo a possibilidade, em alguns casos, de reabilitação. Por outro 

lado, há também quem defenda esta junção a partir da ideia de que a retribuição 

se justifica pelo princípio moral que dá consistência à tese prevencionista, no 

sentido de estabelecer a negação na comissão de qualquer crime a partir da ideia 

de que a pena não trata a pessoa do condenado como um meio para se chegar a 

um fim54.  

Essas teorias também são analisadas quanto ao grau de importância no 

conjunto da relação criada pela junção de suas teses. Neste caso, há a 

possibilidade de uma delas ser forte e a outra ser fraca, ou vice-versa, e que elas 

se representem a partir de valores distintos para precisar o grau de importância na 

justificação da punição. Por exemplo, é possível pensar a pena como medida 

prevencionista que absolve algum elemento da retribuição; ou como sendo em 

geral retributiva com alguns aspectos prevencionistas; ou enquanto uma pena com 

critérios em uma mesma medida da prevenção e retribuição, a saber: a aplicação 

da pena serviria tanto para retribuir o crime como para prevenir que outros crimes 

não ocorram. 

O retributivismo aprimora a prevenção ao fornecer um princípio que dá uma 

resposta à proporcionalidade da punição55 que parece ser irrepreensível em 

                                                 
54 Ver Byrd 1989 em Kant’s theory of punishment: deterrence in its threat, retributivist in its 
execution’, Law and Philosophy.  
55 No entanto, sobre a proporcionalidade deve haver uma distinção especificamente entre a 
proporcionalidade geométrica e a proporcionalidade aritmética. Como expusemos, no capítulo 



relação à justiça para os indivíduos (MERLE, 2009, p. 46). No entanto, Merle 

afirma que Kant defende um critério contraditório quando parte da retribuição para 

justificar a punição, pois os elementos que sustentam a sua teoria do direito não 

seriam compatíveis com esta idéia. Além disso, a tese de Kant pensada como ius 

talionis não comportaria a ideia de reabilitação. Apesar disso, Merle parece valorar 

a prevenção a partir da retribuição, o que nos remete à ideia de elementos 

retribucionistas e prevencionistas participarem de uma mesma justificação em sua 

proposta, especialmente no tocante ao que já definimos como retribuição no 

sentido fraco. É preciso ter cuidado quando se afirma isso porque ele defende que 

Kant falhou quando defendeu sua tese punitiva, mas parece que o autor toma 

como base até mesmo esta tese para defender sua teoria “kantiana” da punição. 

Merle se intitula corretor da tese do ius puniendi kantiano, só que, uma 

interpretação equivocada da retribuição, quando não separa o que deve ser o 

elemento forte na aplicação da pena e o que está relacionado ao direito penal 

como um todo.   

Sharon Byrd parte de um retributivismo fraco para defender a tese da 

junção dos critérios retribucionistas e da prevenção. De acordo com Byrd, a 

prevenção constitui o cumprimento do direito público de coagir, mais do que o alvo 

da punição que é determinado a partir do tratamento da execução da punição pelo 

princípio da prevenção. Mas quanto ao grau mais elementar, que é o alicerce da 

aplicação da pena, vigora o princípio da retribuição. Neste sentido, Byrd aponta 

que na doutrina do direito de Kant a prevenção está estabelecida no tratamento da 

execução da punição, enquanto o princípio retributivo é encontrado na execução 

real da punição; ou seja, a aplicação efetiva da pena. Assim, a prevenção e a 

retribuição limitam-se reciprocamente. Mas embora a prevenção constitua parte do 

objetivo da punição, é a retribuição quem determina a punição (BYRD, 1989, p. 

106). 

 

                                                                                                                                                     
anterior, a proporcionalidade que defendemos é a de equivalência a partir da ideia de igualdade 
geométrica descrita por Aristóteles, o que entendemos ser o critério Kantiano de proporcionalidade 
para justificar o ius talionis na aplicação da pena. Sobre isso há uma crítica forte de Merle, que 
afirma que Kant defende uma tese incompatível com sua filosofia prática, pois a defesa da 
retaliação vai de encontro aos fundamentos de sua teoria prática (MERLE, 2009, p. 189) 



Afirma Byrd: 

 

A ameaça de punição é instrumental na natureza e é  
empregada para impedir infrações. Quando a atenção é  
modificada para o justo tratamento do indivíduo, o Estado é 
limitado na execução desta punição através do princípio da 
retribuição (BYRD, 1989, p.176) 

 

 

Na tese de Byrd, a punição deve ser entendida em dois momentos. O 

primeiro, que serve para prevenir, é anterior ao crime. Neste aspecto, a lei penal 

serve como intimidadora, dissuadindo a prática de crimes. E o segundo momento 

ocorre após a prática do crime, quando a lei penal visa retribuir ao criminoso o mal 

causado pelo crime. Para Byrd, os cidadãos apenas devem ser punidos por seus 

crimes se e somente se a ameaça da punição não pudesse detê-los (condição de 

prevenção) e/ou a punição punisse o crime (condição retributivista), bem como a 

quantidade de punição se justificasse em razão do crime cometido.       

 

Quanto à prevenção devemos entender dois aspectos: 

 

1 – a prevenção constitui-se como descrição da punição em abstrato, 

que serve como parâmetro para aplicação da pena em concreto; 

 

2 – a prevenção só terá efeito intimidador se a ameaça de punição for 

maior, em razão de determinada conduta, que a possibilidade comum de qualquer 

pessoa ser punida por uma conduta regular; 

 

  Sobre o primeiro ponto, lembramos que, para Kant somente seres 

racionais podem autonoma e heteronomamente ser exigidos ao cumprimento da 

norma, o que implica dizer que todas as normas que impõem o direito somente 

são compreensíveis, por sua cogência, pela capacidade dos sujeitos aptos 

racionalmente a cumpri-las, seja pela consciência interna do agir ou pela 

imposição externa para que se cumpram as obrigações. Essa condição externa se 



estabelece pela coerção, que apresenta nas normas a determinação do 

cumprimento dos preceitos obrigacionais aos seres racionais.  A coerção, estando 

vinculada ao direito como um todo, participa da lei penal. Na norma penal a 

descrição da imposição da pena serve como uma ameaça aos possíveis 

infratores. Assim, podemos dizer que a lei penal encontra na coerção o critério de 

ameaça de punição, sendo instrumento de prevenção às práticas delituosas. 

Neste sentido, o caráter coercitivo da norma penal limita a liberdade externa, 

impondo que os seres racionais finitos ajam em conformidade à lei, a saber, não 

praticando crimes.  

Em relação à ameaça da pena após uma sentença definitiva, o efeito 

informativo da punição serve para prevenir futuros delitos, na medida em que a 

constrição da liberdade, a redução de direitos e a própria neutralização do 

criminoso na pena capital informam que a prática de crimes pode levar a 

consequências negativas aos que transgredirem a lei penal. No entanto, a 

definição de crime e, por sua vez, o caráter retributivo da norma servem como 

ameaça antes mesmo da aplicação da pena. A norma, para intimidar, deve 

informar ao criminoso que determinada conduta considerada criminosa terá 

consequências negativas se praticada, por quem quer que seja, sendo o mal 

decorrente do crime na punição proporcional ao suposto proveito com o resultado 

do mal pela prática criminosa. Se a ameaça for inferior ao mal causado, poderá 

servir como incentivo para criminosos que conduzem suas ações por critérios 

utilitaristas. 

Cremos que a execução efetiva da pena deve possibilitar a compreensão 

da ameaça na medida em que a aplicação da pena estiver efetivamente vinculada 

ao caráter retributivo. Assim a prevenção que antecede a aplicação da pena, 

somente terá efeito se a retribuição for aplicada. A execução da pena deve servir 

para demonstrar a cogência da norma penal e a força do Estado para fazer valer a 

norma punitiva. Em suas obras, Kant não descreve a execução da pena criminal 

em uma unidade penitenciária, apesar de isso está pressuposto na aplicação da 

pena, especialmente no § 49 da seção E da Doutrina do Direito. O direito de punir 

para Kant deve servir ao propósito da sociedade civil, que é a garantia da 



coexistência das liberdades humanas. Essa ideia remete a noção de que o Estado 

deve fazer valer o Direito de Punir, ou seja, de que as penas devem ser 

executadas, a fim de que a liberdade de cada um não pereça pela impunidade, na 

medida em que, se as leis não se fizessem valer, não sendo cumpridas, não 

haveria, no âmbito da liberdade externa, nenhuma garantia de que as liberdades 

estariam protegidas pela lei. Assim, a condição racional que nos fez sair do estado 

de natureza para um Estado civil serve como critério de dedução para criação dos 

mecanismos de controle dos crimes.  

A punição, neste sentido, deve ser cumprida a fim de restaurar a liberdade 

no contexto social, o que implica na proteção da sociedade de práticas criminosas. 

Esta proteção legal da lei penal antecede qualquer punição e está dada na 

ameaça de que a pena será imposta aos que cometerem crimes. A pena constitui 

uma ameaça para todos os seres racionais dada a sua finitude, que impõe 

racionalmente que o limite da liberdade de cada um está limitado por lei e que a 

transposição desse limite levará a uma consequência negativa.  

 

Assim afirma Heck: 

 

O ato coercitivo, delimitando fisicamente minha liberdade externa 
ao âmbito em que a liberdade de ação de cada homem encontra-
se de qualquer maneira moralmente condicionada pelo imperativo 
categórico (...), não prejudica meu livre arbítrio por mais que possa 
afetar o meu físico (HECK, 2000, p. 37). 

 

A liberdade condiciona-se pela razão à limitação dada pela máxima 

universal, que no âmbito externo coage os seres nos limites recíprocos das 

liberdades respectivas, para que se possa conviver em uma sociedade civil. A 

possibilidade da prática de crimes é dada a todas as pessoas pela condição 

sensível, mas racionalmente somos levados a cumprir o dever, o que implica, no 

âmbito da liberdade externa, que todos estamos coagidos a não praticar crimes, 

sob pena de punição.   

 



Um exemplo importante sobre o grau de coerção que impõe a prevenção 

dos crimes está implícito nesta passagem, afirma Kant, a saber: 

 

Não pode haver qualquer lei jurídica que atribua a pena de morte a 
alguém em um naufrágio que, para que possa salvar sua própria 
vida empurra outro, cuja vida está correndo o mesmo perigo, fora 
de uma prancha na qual ele tinha salvado a si próprio. A punição 
ameaçada pela lei não poderia ser maior do que a perda de sua 
própria vida. A lei jurídica desse tipo não poderia ter o efeito 
pretendido, uma vez que a ameaça de um enfermo que ainda é 
incerto (morte por um veredito judicial) não pode exceder o medo 
de um enfermo que é certo (afogando-se), mas apenas não 
punível (impunível). (MC p. 51/AA6:236) 

 

Existem dois elementos: o primeira declara que a lei jurídica “atribuiria a 

pena de morte” (determinação retributivista do grau de punição). A segunda 

premissa é formulada indiretamente: é uma lei jurídica que exigiria em 

determinada circunstância a entrega da própria vida, que por sua vez seria 

considerada injusta. O exemplo kantiano da exceção ao direito penal deve ser 

considerado à luz da ideia de retribuição para percebermos que o critério da 

aplicação da lei penal defendido como reação a um mal deve ser compreendido 

dentro de uma lógica onde o mal intencional do criminoso deve ser considerado 

reprovável, e por isso punível; ou seja, deve haver culpa daquele que comete o 

crime grave para que sua pena possa ser exigida em um tribunal penal. 

Não sabemos com absoluta precisão se alguém poderia escolher afogar-se 

em detrimento de salvar-se; mesmo que para se salvar tivesse que cometer um 

crime, o qual o levaria a condenação capital em um tribunal penal ou a uma 

condenação de privação da sua liberdade. Desde que o risco de ser pego (por 

exemplo, porque havia testemunhas ou por outras razões) não seja desprezível: 

não há realmente alguém que prefira se afogar e ser lamentado por este trágico 

acidente à desonra pública de uma sentença judicial possível ou provável que 

levaria à sentença de morte com absoluta certeza. (MERLE, 2009, p. 77) Por este 

aspecto, a punição provável não pode intimidar a quem provavelmente morrerá se 

não matar alguém. A exigência da lei parece, neste caso, deixar de coagir contra a 



prática de homicídio. Ademais, seria incompatível com a razão exigência de uma 

ação que impusesse ser o valor da vida alheia maior do que o da sua própria vida.  

 

Sobre este ponto, afirma Merle: 

 
Um tribunal provavelmente aceitará circunstâncias atenuantes de 
sentenciar/condenar o criminoso a uma pena de vinte anos de 
prisão, para que a pessoa que tem a escolha entre morrer e 
afogar-se pudesse estar certo de que a sentença de morte não 
seria imposta. ( MERLE 2009 p.188)  
 
 

Para Merle e para Byrd, a ideia defendida por Kant de que uma ameaça de 

punição incerta não pode impor a escolha pela morte por afogamento, que é certa, 

demonstra a aceitação kantiana da importância do efeito dissuasor da norma 

punitiva. 

A ideia de retribuição como uma consequência lógica do crime nos faz 

pensar também na ideia de que a ameaça de punição pode não servir para que os 

homens não ultrapassem os limites da liberdade dos outros, infligindo mal a quem 

quer que seja. Em nossa visão, a consequência da prática do crime não pode ser 

mais a ameaça, que antes servia para dissuadir o ser humano, mas a aplicação da 

pena.   

 

Afirma Byrd que: 
 
 
A discussão explícita de Kant na teoria do direito penal na 
Metafísica dos Costumes é direcionada para este papel de 
punição, o destinatário da norma penal não é mais o aviso público 
geral, das conseqüências do crime, mas agora o tribunal como um 
elemento da sociedade civil que cobra o dever de execução da 
pena que antes era só uma ameaça.( BYRD, 1989, p. 153) 
      

 

A teoria de Byrd parece defender que tanto a retribuição como a prevenção 

participam do fundamento da aplicação da pena na teoria de Kant. Enquanto na 

nossa visão somente a retribuição serve para justificá-la. A interpretação de Byrd 

da teoria de Kant pode ser considerada uma teoria mista, enquanto a nossa deve 



ser considerada como monista no tocante à aplicação da pena, enquanto uma 

teoria mista para o conjunto do Direito de Penal, englobando tanto a prevenção, 

como a reabilitação e a retribuição. Detalharemos essa ideia no último capítulo de 

nossa tese.  

 

 

2.3. Reabilitação dos Criminosos 

 

A defesa da retribuição é considerada um problema para quem tenta 

justificar a reabilitação dos criminosos, sobretudo, quando a tese retributiva 

defende a pena de morte. Ora é impossível reabilitar quem já morreu, salvo se 

tratar de uma reabilitação, ou salvação, no suposto mundo espiritual, o que não é 

possível provar. Ademais estamos tratando do mundo possível, que é o mundo 

físico. Por isso, desde já advertimos que a defesa da pena de morte na teoria de 

Kant é veementemente combatida por quem sustenta a ideia de reabilitação do 

criminoso. De fato não se pode questionar que os argumentos kantianos são em 

defesa da retribuição, especialmente no § 49 seção E da Doutrina do Direito. 

Como já dissemos, Merle defende que o conceito kantiano do direito, bem 

como o seu conceito de virtude, exige, no âmbito penal, a reabilitação dos 

criminosos ao invés da retaliação, que deve ocorrer após o período mais curto 

possível de uma pena de privação da liberdade, isto é, após um período de 

incapacitação daquele que cometeu o crime (MERLE, 2009, p. 187). De fato essa 

ideia é compatível com parte da teoria de Kant, mas não pode ser considerada 

como fundamento da aplicação da pena que antecede à ideia de reabilitação. Em 

algumas obras de Kant, é possível deduzir que em face ao tratamento do 

criminoso, sobretudo, no tocante às punições de privação da liberdade, a 

reabilitação é caminho racional para o retorno do transgressor à sociedade civil.  

Kant, por exemplo, em sua obra A Religião nos Limites da Simples Razão, 

faz a relação de conversão moral com a punição e encontra a ideia de que mesmo 

o pecador sendo perdoado irá optar pela punição, em razão do valor moral de sua 

escolha. Neste sentido, o perdão está apenas no plano da salvação, enquanto a 



punição deve ser considerada no âmbito da justiça dos homens. A defesa da 

reabilitação do criminoso não pode ser considerada no plano da salvação, pois 

Kant deixa claro que apesar da conversão ser possível ela está no âmbito da 

moral pessoal, em que o pecador encontra o perdão numa relação individual com 

Deus. 

 

Abandonar a má intenção pela boa é, “enquanto a morte do velho 
Homem e crucificação da carne “ em si já é um sacrifício e o 
começo de uma longa sequencia de males da vida, com a qual se 
sobrecarrega o homem novo segundo a intenção do filho de Deus, 
ou seja, unicamente por amor do bem; males que na verdade, 
recairiam sobre outro homem como castigo, ou seja ao velho 
homem. (RLR p.73) 

    

A conversão aqui não deve ser confundida com a reabilitação do criminoso. 

A ideia de salvação pela libertação do novo homem que deixa para trás o pecado 

e busca agir com boas intenções rumo a felicidade em Deus é uma decisão moral 

no plano pessoal e não se confunde com o processo de reintegração daquele que 

cometeu um crime. É possível ser feita uma relação entre aquele que praticou o 

mal e deseja salvar-se buscando o perdão pela conversão. Mas isso não quer 

dizer que Kant, como sustenta Merle, se contradiz em sua teoria penal da 

retribuição.  

Outro ponto, que corrobora  nosso argumento é que avaliação de imposição 

diabólica no homem não pode ser provada no mundo físico. Kant afirma que 

mesmo um Juiz que tivesse a crença pela fé não poderia inocentar o criminoso. 

Este exemplo, que parte da ideia de um ser humano transgressor que agiu por 

estar possuído por um demônio e que, após ser convertido com a certeza de que 

não iria mais se declinar para o mal, não poderia ser utilizado pelo Juiz para 

inocentar o criminoso e ao mesmo tempo reconhecer que ele convertido está apto 

a retornar a sociedade. 

 

Na vida prática, é impossível, portanto, contar com milagres em 
geral ou de contar com eles de alguma maneira no uso da razão 
(uso necessário para todos os casos que a vida apresenta). O Juiz 
(qualquer que seja sua fé nos milagres, na igreja) escuta o que o 
delinquente alega a respeito das tentações diabólicas que diz ter 



sofrido como se nada dissesse; entretanto, se considerasse esse 
caso como possível, valeria realmente a pena levar em 
consideração que um homem ingênuo e vulgar caiu na armadilha 
de um celerado astuto; não pode, no entanto, citar a esse, 
confrontá-los, em resumo, de tudo isso não poderia tirar 
absolutamente nada de sensato. (RLR p.103) 

 

 

Em um tribunal de homens não é correto, sensato, pressupor que as ações 

humanas foram conduzidas pelo mal ou o bem em si, no plano espiritual, pois a 

impossibilidade de comprovação leva, no mundo físico, à incompatibilidade com a 

comprovação necessária para o juízo no âmbito natural. 

Neste sentido, no plano da conversão, que é numênico, somente em 

tribunal sublime seria possível um julgamento moral que atestasse a salvação. 

Assim, poderia ser comprovada a mudança do homem velho pelo homem novo, 

descrita na Epístola de Paulo do Novo Testamento tomada como referência bíblica 

da conversão (também em Rom.6:2,6; Gal 5,24; Eph. 4:17-24; Col.3:1-17).  

Para Merle, é impossível com absoluta certeza que a conversão possa ser 

comprovada no mundo fenomênico. Por outro lado, mesmo reconhecendo que 

não se pode ter a certeza da conversão, alguém poderia, de maneira crescente, 

conjecturar sobre a conversão, no caso de um comportamento continuado 

conforme o dever, de modo que, no curso do tempo, pela incapacitação, diante de 

tal comportamento ser a reintegração a sociedade cada vez mais apropriada 

(MERLE, 2009, p.597). Assim, Merle defende a partir da ideia de que os seres 

humanos podem agir moralmente a recondução do criminoso como uma forma de 

conversão, como reabilitação para vida em sociedade.  

Merle também sustenta que a teoria da retribuição kantiana interpretada 

tanto por Fichte como por Hegel desenvolve a ideia de que o criminoso é punido, 

para que se possa novamente integrar à sociedade, o que é contrário à tese de 

retaliação de Kant.   

 

Merle afirma que: 
 
 



Fichte começa com a questão do tratamento do criminoso e por 
um esforço de raciocínio inicialmente deduz a conclusão lógica do 
crime. A consequência logicamente consistente dele não seria a 
retaliação, mas ao invés disso a exclusão do criminoso da 
sociedade e a revogação do seu status legal. A punição pública 
derivada do direito dessa forma emerge como uma alternativa para 
este destino que é melhor para o criminoso enquanto punição 
alternativa que não chega à pena de morte nem à tortura, mas 
antes a uma sentença de encarceramento. Tal expiação, portanto, 
não é um mal, mas antes uma chance, que Fichte constrói de uma 
forma que o criminoso pode ser reformado, e finalmente 
reintegrado à sociedade (MERLE, 2009, p 188).  
 
 

Assim, a punição serviria como a expiação do mal praticado pelo criminoso. 

A ideia do Estado em punir, na visão de Fichte, demonstraria a ideia de que 

racionalmente em uma teoria liberal da pena a reabilitação condiz com o Sistema 

Penal Público consistente, pois permite ao criminoso ser reinserido na sociedade.  

Essa tese defende que todos os transgressores devem ter a oportunidade de 

retornar à sociedade como uma nova chance. Trazer de volta ao âmbito social 

àqueles que aceitaram não mais transgredir é dar uma chance de que eles 

tenham condições de exercer seus direitos.  

 

 

Há algumas questões que devem ser pontuadas neste aspecto, a saber: 

 

1 - A aplicação de uma punição não impõe a certeza que, mesmo se 

dando uma chance ao criminoso, após o cumprimento da execução penal, ele 

será reabilitado.  

 

2 - Qual o critério a ser utilizado para reabilitar os criminosos? 

 

 

Pelo primeiro ponto, devemos nos perguntar: em que sentido a punição 

pode ser vista como uma chance para o criminoso? A ideia de que o criminoso 

deve responder pelos seus atos é preliminar na análise de que a punição decorre 

do crime, considerado uma prática negativa. Dessa ideia se impõe a definição de 



que, diante do crime, ao criminoso é imposta uma punição. De outro lado, há a 

ideia de execução da pena, a responsabilização do criminoso por uma sentença 

penal de condenação imposta por um tribunal. Esta punição, na visão da 

retribuição definida por Kant, deve ser em proporção do mal praticado pelo 

criminoso. Então, nos casos de criminosos praticantes de homicídios, seria 

impossível reabilitação, já que a pena justa, em regra, seria a pena de morte 

(sobre este ponto trataremos adiante).  Mas nos casos de privação da liberdade, a 

reabilitação não é incompatível com a ideia de retribuição defendida por Kant. O 

critério de retribuição é para aplicação da pena e não para neutralização dos 

direitos do criminoso. O criminoso terá a pena conforme o mal que cometeu e na 

visão de Kant nem mesmo ao criminoso é justo impor algo que reduza sua 

dignidade. Assim, na execução penal, presume-se que após o cumprimento da 

pena o criminoso retorne à sociedade civil. No entanto, é preciso lembrar que a 

teoria da reabilitação em geral se baseia em uma falácia, pois não há 

comprovação cientifica de que, após o cumprimento da pena, criminosos 

perversos, considerados egressos da sociedade, não cometeriam mais crimes. 

Desse problema iremos tratar no terceiro capítulo, quando estivermos discorrendo 

sobre a possibilidade de inserção da biotecnológia no âmbito da execução penal.  

Sobre o segundo ponto, acerca do critério para reabilitar os criminosos 

paira a dúvida, a saber: como a execução da pena pode servir como meio para 

reabilitação? De fato, a possibilidade de reabilitação dos criminosos deve ser 

levada em conta na execução da pena. Kant não defende o contrário, somente 

não trata especificamente deste assunto. Mas é possível deduzir de suas ideias 

que o retorno à sociedade civil daqueles que transgrediram alguma norma é 

possível. Mas, na nossa visão, o processo de reabilitação depende da mudança 

de comportamento dos apenados, e isso é uma questão de disciplina, que pode 

ser compreendida como um processo pedagógico e não deve ser confundida com 

o critério de aplicação da pena. Merle parece defender algo consistente, mas 

confunde a ideia de aplicação da pena com a reabilitação dos criminosos.  

Cremos que a defesa de que a tese da retribuição de Kant seria 

inconsistente por não possibilitar a reabilitação dos criminosos não é consistente e 



se baseia numa leitura que, apesar de ter elementos coerentes, defende algo que 

Kant não construiu. 

A maioria dos críticos da teoria kantiana da retribuição utilizam a tese de 

Hegel para justificar que Kant defende uma teoria penal inconsistente, pois seria 

incongruente tratar o direito de punir partindo do fundamento moral (MERLE, 

2009, p.188). 

 

Segundo Merle: 
 

 
Hegel, por sua vez, escolhe para orientar seu raciocínio não o 
tratamento do criminoso, mas o restabelecimento do direito como a 
negação da negação – no qual o crime é a negação e a punição é 
a negação da negação. Ao fazer isso, a “negação” da negação não 
é em caso algum, como com freqüência é erroneamente suposta 
que é, do mesmo tipo que a simples “negação” é, e assim não 
deve ser tida como uma resposta ao mal do crime através de um 
segundo mal. (MERLE, 2009, p.188).    

 
 

 

 

Contrariando os diversos intérpretes da teoria da retribuição, Merle defende 

que Hegel e Fichte não são retributivistas, sendo as suas teses da retribuição 

meramente instrumentais, que servem como um mecanismo para reabilitação. 

Neste sentido, a teoria hegeliana e fichteana do direito penal seriam teorias da 

reabilitação.  Merle diz com outras palavras, o que dito da forma correta seria dito 

da seguinte maneira: Hegel e Fichte defendem a retribuição, mas com elementos 

da reabilitação. No entanto, é preciso cautela, pois Kant não está dialogando com 

esses autores. Merle defende a tese da reabilitação como proposta contrária à 

retribuição em Kant, sustentando que a retaliação não tem em vista o 

melhoramento do criminoso para trazê-lo de volta à sociedade. Essa ideia pode 

ser considerada correta se pensarmos em criminosos praticantes de crimes 

graves, especialmente os crimes contra a vida, homicídios qualificados, latrocínio, 

genocídios, dentre outros. Nestes casos, a teoria de Kant sustenta a pena de 

morte, o que impossibilitaria a reabilitação. Mas como já dissemos, nas punições 



de privação da liberdade ou restrições de direitos é possível pensar em 

reabilitação. No entanto, essa questão da reabilitação pensada em Kant deve 

partir da ideia de execução da pena, especificamente no tratamento dado aos 

apenados  no cumprimento da sentença penal. Sobre este aspecto há dois pontos 

que são: o primeiro, a maneira com que o apenado será tratado na penitenciária e, 

segundo, o tempo que ele permanecerá preso. O tratamento do preso deve ser 

compatível com a racionalidade que impõe a ele o cumprimento da pena. Neste 

sentido, o preso deverá ser conduzido a cumprir a punição de forma a sua 

dignidade ser resguardada. A pena não pode ser utilizada como um meio para 

impor crueldade ao criminoso. Para Merle, o criminoso deve permanecer preso 

pelo tempo que represente um perigo à sociedade maior que o perigo 

representado pelos demais cidadãos. Para que isso ocorra, o critério usado para 

suspender a punição pode não ser a segurança absoluta da sociedade, porque 

todo cidadão normal que permanece fiel à lei pode, a qualquer momento, cometer 

um crime (MERLE, 2009, p 191).  

Um exemplo importante que Merle utiliza na sua exposição contra a 

retribuição é a ideia da imposição de punições aos inimigos em uma guerra 

pensada a partir da ideia de “paz perpétua” de Kant. Para Merle, a ideia kantiana 

do o progresso moral no caminho da paz perpétua se coaduna com sua tese de 

reabilitação e contradiz a tese da retribuição. Segundo Merle, não é a retribuição 

defendida por Kant que condiz com a justificativa da punição, a qual somente pela 

reabilitação é compatível com aquele caminho pelo qual Kant quer alcançar a 

“perpétua paz” global, que é a condição pela qual o Estado da lei iria reinar sobre 

todo o mundo. A tradição moderna do direito natural, na qual Kant criticamente se 

baseia, reconhece três intenções justas para entrar em guerra: legítima 

autodefesa, recuperação dos próprios bens roubados pelo inimigo e a punição de 

um inimigo injusto (MERLE, 2009, p. 189).  A ideia de “punição” imposta aos 

inimigos conquistados é pensada pelos teóricos da guerra justa com a intenção de 

significar temor. 

 

Afirma Merle: 



 

Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf, Emer de Vattel, etc. O 
objetivo é a paz que é justa para ambas as partes. Nesse sentido, 
a punição é permitida apenas e enquanto trouxer segurança para o 
vencedor. Essa teoria persegue o objetivo de garantir que 
nenhuma injustiça futura seja perpetrada de modo que venha a 
instalar um clima justo para uma futura guerra (MERLE, 2009, p. 
190). 

 

Assim, a punição defendida no âmbito dos Estados em guerra não pode ser 

a retribuição do mal pelo mal, mas a garantia de que a paz seja efetivada, na 

medida em que, a guerra justa busca a preservação da paz. Merle entende que se 

a punição em um Estado de Guerra for severa a os inimigos que irão ser punidos 

se estavam guerreando por um justo motivo, essa punição será injusta podendo 

servir como bandeira para guerras futuras. Assim, a punição deve servir como 

exemplo para que outros Estados a partir de seus militares busquem a paz e não 

a vingança em uma guerra. 

 

Assim, o retributivismo não se coaduna com os objetivos de uma paz 

perpetua defendido por Kant, a saber:  

 

O retribuitivismo exige que o conquistado não apenas assuma a 
responsabilidade por todos os danos causados na guerra 
(compensações, reparações, etc.), mas também para servir como 
uma punição severa. Se os inimigos conquistados moveram a 
guerra de boa fé, essa punição retribuitiva será então percebida 
por eles como injusta e pode, portanto, constituir uma possível 
causa iusta para uma guerra futura. Por essa razão, tal punição 
retribuitiva entra em contradição com o objetivo de Kant da paz 
perpétua (MERLE, 2009, p.190).          

 

Merle utiliza um argumento que não está vinculado à ideia que 

defendemos. Na verdade, realmente a reabilitação condiz mais com a ideia de 

progresso humano sustentado na paz perpétua. Mas a justificativa da retribuição 

como critério de aplicação da pena não vai de encontro a essa ideia. O progresso 

moral  como um projeto da liberdade pensada na coexistência dos Estados não é 

o mesmo que pensar a imposição da pena no contexto de um sistema penal 



público de um determinado Estado. Ademais, cremos, como já expusemos que é 

possível sustentar a compatibilidade moderada entre retribuição como critério de 

aplicação da pena e reabilitação como processo de tratamento de criminosos no 

cumprimento de penas de privação da liberdade.  

 

 

2.4.  A Pena de Morte 

 

Para Kant punição deve ser considerada justa somente se aplicar a ao 

criminoso a justa medida proporcional ao mal causado por ele. Assim, a lei penal 

informa a quem quer que tenha praticado crimes que será punido de acordo com o 

princípio da retribuição, com a igual medida do mal que causou, não podendo, por 

isso, reclamar que fora injustiçado. Neste sentido, o mal causado é o parâmetro 

para se impor a punição, porque é a única forma de alcançar a restauração do 

limite transposto pelo crime. A lei da punição para Kant ,como dissemos no 

primeiro capítulo, decorre do imperativo categórico do Direito, pois impõe como 

uma máxima a punição ao criminoso que tenha praticado o mal enquanto crime, 

não como um meio, mas o colocando como um fim em si mesmo. Assim, a 

aplicação da punição está limitada à reação ao mal que foi praticado.  

Para compreendermos a tese de Kant sobre a punição capital, analisemos 

o exemplo de um suposto homicida. A sua conduta matar alguém figura como um 

crime grave no âmbito do ordenamento jurídico quando não praticada dentro das 

excludentes penais56. Imaginemos que este homem praticar um crime no Estado 

em que a legislação impõe para esse tipo de crimes (contra a vida) a pena 

privativa de liberdade de um cômputo entre doze a trinta anos, in abstrato. Após 

uma condenação, este cumprindo pena, in concreto, de vinte e cinco anos de 

reclusão, estará satisfazendo a ideia de que a sua punição é proporcional ao crime 

por ele praticado? Neste caso, não podemos dizer que pena é a proporção do mal 

causado no crime, pois a pena que seria equivalente como proporção que mais se 

                                                 
56 “Excludentes penais” podem ser na teoria penal atual tanto excludentes de ilicitude como 
excludentes de culpabilidade. Na teoria de Kant não há qualquer menção a essa divisão 
metodológica.    



aproximaria ao mal causado por um homicida teria de ser a pena de morte.  

Visualizemos também que durante o cumprimento desses vinte a trinta anos ou de 

mais tempo de privação de liberdade não será possível precisar se esta punição 

reabilitará ou irá ser um elemento impeditivo para práticas de outros crimes contra 

a vida perpetrados pelo criminoso punido com a privação da liberdade.  

Kant constrói a defesa da pena de morte a partir da retribuição, e segundo a 

maior parte dos prevencionistas, Merle, Byrd, Hoffe, Caetanno, Brant dentre 

outros, seria o argumento mais contraditório de sua teoria. Os maiores críticos 

defendem que Kant utiliza argumentos conflitantes na sua teoria moral para 

justificar esse tipo de punição. Em geral, os argumentos a favor da pena de morte 

são minoritários. E mesmo nos países em que há este tipo de pena há muita 

discussão contrária. A maioria dos Estados que aplicam a pena de morte não o 

fazem para todos os tipos penais de homicídio: somente aqueles que são 

qualificados pelo grau de crueldade na prática do ilícito são cominados a esta 

pena. De fato há um argumento forte que nos faz tender a não aceitar este tipo de 

punição, que é o da ineficiência do Sistema de Justiça Penal Público. Porque em 

razão das falhas no sistema penal, no âmbito prático, com a condenação capital, 

não há possibilidade de retorno no caso de execução dessa pena, se no futuro for 

comprovado que o condenado não era realmente culpado. 

Podemos pontuar duas propostas contrárias a esta pena, sob dois 

argumentos principais, a saber: 

 

1-  Não há como justificar a morte de alguém com o argumento de se 

fazer justiça.  

 

2-  A pena de morte é um mal em si e o Estado não deveria executar 

uma medida tão cruel, mesmo para os piores criminosos, sob pena, 

desse Estado ser considerado tão cruel como o criminoso por impor 

como penalidade uma mal excessivo. 

 



Sobre o primeiro ponto, Kant não defende a matança arbitrária dos 

criminosos, mas que os crimes contra vida tenham a justa retribuição a partir da 

proporcionalidade. Como dissemos no primeiro capítulo, a liberdade se autolimita 

no sentido de garantir a coexistência recíproca da liberdade de todos. Por isso, 

diante da transposição desse limite, surge a necessidade de restauração, que 

impõe racionalmente que a limitação imposta à liberdade do outro seja restaurada 

pela mesma limitação da liberdade em forma de punição. Assim, somente se 

justifica como pena a punição capital já que a limitação da vida, decorrente da 

violação máxima da liberdade, exercida “sem motivo justo” impossibilita no mundo 

físico a liberdade “eternamente”. Neste sentido, para Kant somente a retribuição 

pela pena de morte pode satisfazer a medida de justiça que alcança o direito inato 

à liberdade que foi violado, por conseguinte, a vida. Por isso a pena de Morte 

defendida por Kant é a imposição do respeito à vida. Mesmo sendo aplicação da 

pena em proporção taliônica, o que mais importa à Lei penal defendida por Kant, 

impõe que este tipo de pena se fundamente na defesa da vida.  

Sobre o segundo ponto, é preciso destacar que Kant não defende a pena 

de morte sem exceções. O que ele descreve é uma condição exemplificativa da 

imposição da pena capital para crimes dolosos contra a vida e que não tenham 

justificativa, como por exemplo os homicídios por motivos banais, cruéis, por 

dinheiro ou qualquer recompensa, dentre outros.  Neste sentido, a ideia de 

punição está condicionada à limitação da liberdade e à restauração da 

possibilidade de coexistência dos seres humanos em sociedade. Somente em 

casos de crimes cruéis injustificáveis, ou seja, homicídios qualificados pela 

crueldade, Kant sustenta a defesa da pena de morte. É possível deduzir isso da 

excluçao da pena de morte da mãe que comete homicídio do filho ilegítimo 

decorrente de violação carnal e também da excludente da pena capital decorrente 

da honra do militar em duelo, o qual se envolve em uma disputa marcial para 

provar que não é um covarde, como reivindicado por seu adversário. 

 

 

 



Afirma Kant:  

 

Há, contudo, dois crimes que merecem a morte, com relação aos 
quais ainda continua duvidoso se a legislação está também 
autorizada a impor a pena de morte. O sentimento de honra 
conduz a ambos, num caso a honra ligada ao próprio sexo, no 
outro a honra do militar e realmente autentica honra, que 
corresponde ao dever em cada uma dessas duas situações 
envolvendo classes de seres humanos. Um crime é o assassinato 
do filho pela mãe (infanticidium maternale); o outro é o assassinato 
de um companheiro de armas (commilitonicidium) num duelo. A 
legislação é incapaz de eliminar a desgraça de um nascimento 
ilegítimo tanto quanto é capaz de remover a nódoa de suspeita de 
covardia de um oficial subordinado que não consegue reagir a uma 
afronta humilhante mediante a força de sua própria ascendência 
acima do medo da morte. (MC p. 216/AA6:336) 

 

Para Kant não pode ser exigida a maternidade, nem ser imposta a ela pena 

de morte, a mãe que praticou aborto contra a eventual nascituro, decorrente da 

violação carnal. No tocante ao militar, Kant reconhece que na caserna há valores 

distintos que devem ser sopesados na apreciação da conduta do militar, que em 

duelo para defender sua honra, acaba por matar o seu desafiante. Essas ideias 

devem ser entendidas como parâmetro para avaliação da conduta de homicídio no 

âmbito das ações e servem para demonstrar que a proporcionalidade defendida 

depende da avaliação do caso concreto, devendo haver pelo menos em alguns 

casos a ponderação sobre a aplicação da pena de morte por cometer homicídio. 

Por este aspecto, podemos deduzir que Kant não defende a pena de morte a 

qualquer custo. Esses exemplos servem apenas para demonstrar que a teoria da 

retribuição de Kant sobre a pena de morte suporta exceções.  

  

Kant afirma quanto à pena de morte que: 

 
Se, porém, ele cometeu assassinato, terá que morrer. Aqui não há 
substituto que satisfará a Justiça. Inexiste similaridade entre a 
vida, por mais desgraçada que possa ser, e a morte e, 
consequentemente, nenhuma igualdade ou analogia entre crime e 
retaliação, a menos que a morte seja judicialmente aplicada ao 
criminoso, ainda que tenha que estar isenta de qualquer maltrato 



que pudesse tornar abominável a pessoa que sofre57 (MC p. 221/ 
AA6: 333) 
 
 

Mais adiante ele afirma que: 
 
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 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.58 (MC p. 221/AA6: 333)       

  
 

A retribuição pensada por Kant não admitiria que um mal tão grave como o 

crime de homicídio fosse punido com outra sentença senão a pena de morte. Para 

Kant o mal praticado por um homicida não tem outra forma de compensação que 

seja diferente da pena de morte. Primeiro, o homicida retirará a vida de alguém, e 

nisso não há retorno. A vida é a condição biológica que permite a existência, sem 

ela não é possível exercer a liberdade. A liberdade é impossível para a vítima e 

para a sociedade nos crimes de morte. Kant defende a vida, por isso ele justifica a 

pena de morte e afirma que não há qualquer semelhança entre a vida, por mais 

desgraçada que possa ser, e a morte; e, sendo assim, nenhuma igualdade ou 

analogia entre crime e retaliação (compensação), a menos que a morte do 

criminoso seja executada. Lemos esta passagem pelo critério racional utilizado por 

Kant, pois não há, por mais falaciosa e mais fáceis de aceitar que sejam as 

justificativas prevencionistas contra pena de morte, nenhuma que 

consistentemente contradiga que a única medida proporcional que tenderia a 

                                                 
57 Hat er aber gemordet, so muß er sterben. Es giebt hier kein Surrogat zur Befriedigung der 

Gerechtigkeit. Es ist keine Gleichartigkeit zwischen einem noch so kummervollen Leben und dem 
Tode, also auch keine Gleichheit des Verbrechens und der Wiedervergeltung, als durch den am 
Thäter gerichtlich vollzogenen, doch von aller Mißhandlung, welche die Menschheit in der 
leidenden Person zum Scheusal machen könnte, befreieten Tod. (MS p. 336) 
58 Selbst wenn sich die bürgerliche Gesellschaft mit aller Glieder Einstimmung auflösete (z.B. das 
eine Insel bewohnende Volk beschlösse auseinander zu gehen und sich in alle Welt zu zerstreuen), 
müßte der letzte im Gefängniß befindliche Mörder vorher hingerichtet werden, damit jedermann das 
widerfahre, was seine Thaten werth sind, und die Blutschuld nicht auf dem Volke hafte, das auf 
diese Bestrafung nicht gedrungen hat: weil es als Theilnehmer an dieser öffentlichen Verletzung 
der Gerechtigkeit betrachtet werden kann.(MS p. 335) 



compensar a morte de uma vítima seria alguma pena de constrição. Kant se utiliza 

do valioso argumento da pena de morte para demonstrar o grau de retribuição que 

ele está a defender em sua teoria de punição. Alguns teóricos como Merle 

defendem que esse critério seria de retaliação ou retribuição no sentido forte. 

Como já explicamos anteriormente, isso é um equívoco, pois pela análise do 

argumento kantiano é possível chegar à conclusão de que apesar da proximidade 

da compensação ao mal do crime ao mal pena não nos levar à igualdade 

aritmética temos a proporção pelo ius talionis. Neste sentido, a pena de morte não 

alcança a equivalência em sentido absoluto, que seria inatingível, pois não é 

possível, como o próprio Kant defende, precisar o valor da vida de alguém, por 

mais desgraçada que ela possa ser.   

 

Assim, afirma Kant da decisão que impõe a punição com a morte, a saber: 

 
Este ajuste da punição ao crime, que só pode ocorrer pelas mãos 
de um Juiz impondo a sentença de morte de acordo com a estrita 
lei de talião, se manifesta pelo fato de somente mediante esta ser 
uma sentença de morte pronunciada para todo criminoso 
proporcionalmente à sua perversidade interior (mesmo quando o 
crime não for assassinato, mas um outro contra o Estado que só 
pode ser punido com a morte.59 (MC p. 211/AA6:333) 
 
   

Para Kant apenas o Juiz tem a competência de decidir sobre a morte de um 

criminoso. Partindo dos critérios da aplicação da retribuição como base de uma 

justificação para a morte, Kant parte da ideia de que a proporcionalidade é o 

critério utilizado na valoração entre conduta criminosa e punição aplicada, a qual 

neste caso, por se tratar de violação à vida, alcança a retribuição com a mesma 

medida, que é a pena de morte.  

 

 

 

                                                 
59 Diese Gleichheit der Strafen, die allein durch die Erkenntniß des Richters auf den Tod nach dem 
strengen Wiedervergeltungsrechte möglich ist, offenbart sich daran, daß dadurch allein 
proportionirlich mit der inneren Bösartigkeit der Verbrecher das Todesurtheil über alle (selbst wenn 
es nicht einen Mord, sondern ein anderes nur mit dem Tode zu tilgendes Staatsverbrechen beträfe) 
ausgesprochen wird. (p.335) 



 

Nos esclarece Santos: 
 
 
Uma interpretação da justiça penal de Kant como se ela fosse uma 
simples defesa da pena de morte seria completamente 
inadequada. Neste sentido, ela deve ser lida no contexto amplo da 
filosofia do direito de Kant, que salvaguardadas as diferenças 
quanto ao objeto e respectivos âmbitos, está relacionada com a 
filosofia moral e a filosofia política.  (SANTOS, p.114) 

 
 

A defesa da pena deve ser compreendida dentro do contexto que 

defendemos, de restauração da liberdade. Não da liberdade do indivíduo, mas da 

ideia de coexistência que estabelece a condição para que todos possamos 

conviver livre e pacificamente, como a confiança de que nossa liberdade não será 

violada a qualquer momento. A única medida punitiva que condiz com a ideia de 

restauração da liberdade violada, em face da comissão de homicídio grave, é a 

pena capital. Neste sentido, é possível deduzir que a ideia de punição capital não 

sustenta que a reabilitação seja impossível em todos os casos, como afirmamos 

anteriormente quando dialogando com Merle tratamos da ideia de reabilitação. 

Certamente, o criminoso que foi condenado à punição capital não poderá ser 

reabilitado. Mas nos casos de incapacitação física, em se tratando do tratamento 

do criminoso na execução da pena, é condizente pensar na chance de 

reabilitação, visto o Direito Penal em sentido amplo. Mas vale salientar que não é 

o critério de aplicação da pena em si que reconduz o criminoso à sociedade, mas 

o tratamento na execução da pena que pode levá-lo, em razão de sua condição 

racional, após o cumprimento da pena, a não mais transgredir.  

Outro detalhe é que Kant expõe como condição necessária de justiça que 

qualquer sujeito que tenha participado do cometimento do ilícito, seja direta ou 

indiretamente como cúmplice, deverá ter a mesma punição.  Acrescenta Kant que 

isso, apesar de ser uma regra, constituiria uma exceção no caso do assassinato 

em que se estivesse a punir quase a totalidade de súditos de um Estado, o que 

impossibilitaria a efetiva realização do Estado de Direito e se caracterizaria como 

um massacre em âmbito público. Kant considera que somente neste caso haveria 



uma exceção na qual o soberano assumiria a função de um Juiz e imporia, por 

critérios escolhidos por sua condição, pena diversa que satisfizesse os interesses 

do Estado.     

 

Kant afirma neste sentido que: 

 

Se, porém, ele cometeu assassinato, terá que morrer. Aqui não há 
substituto que satisfará a Justiça. Inexiste similaridade entre a 
vida, por mais desgraçada que possa ser, e a morte, e, 
consequentemente, nenhuma igualdade ou analogia entre crime e 
retaliação, a menos que a morte seja judicialmente aplicada ao 
criminoso60. (MC p. 211/AA6:333)  
 
 

Assim, todo assassino – todo aquele que comete assassinato, ordená-lo ou 

ser cúmplice deste – deverá ser executado. Isto é o que a justiça, como ideia do 

poder judiciário, quer de acordo com lei universal que tem fundamento a priori. 

Neste ponto, a pena capital para Kant reconhece o interesse público e isso não 

contradiz o critério retributivo. Por causa de que a pena decorre de uma violação 

pública, somente através do Estado é que ela pode ser efetivada no âmbito do 

direito. Por isso a sentença não retira o caráter público que justifica a aplicação da 

pena de morte. Não se trata de barbárie, conforme a crítica de Hoffe (HOFFE p. 

237). A construção kantiana que pressupõe a aplicação da pena de morte está 

alicerçada no fundamento moral. Por mais que em uma primeira análise possa 

parecer difícil de aceitar, sobretudo para um leitor desatento, a punição capital 

para Kant fundamenta-se na defesa de dignidade humana e da liberdade. 

Assim, a punição direcionada à neutralização vital do ser humano não visa 

à morte de quem praticou o crime como uma forma de vingança. Na verdade, o 

sentido da punição aqui é a restauração da liberdade conforme expusemos no 

capítulo primeiro, como o sustentáculo para a retribuição e justificativa para pena 

de morte. Neste caso, como a única forma de garantir que a sociedade seja 

                                                 
60 Hat er aber gemordet, so muß er sterben. Es giebt hier kein Surrogat zur Befriedigung der 
Gerechtigkeit. Es ist keine Gleichartigkeit zwischen einem noch so kummervollen Leben und dem 
Tode, also auch keine Gleichheit des Verbrechens und der Wiedervergeltung, als durch den am 
Thäter gerichtlich vollzogenen, doch von aller Mißhandlung, welche die Menschheit in der 
leidenden Person zum Scheusal machen könnte, befreieten Tod. (MS p. 336) 



efetivada e que a liberdade coexista na sociedade dos homens.  Por isso, Kant 

não defende a pena de morte a qualquer custo, pois a teoria do direito de Kant é 

em defesa da vida. Mas, quando a vida de alguém é extinta pela violação 

injustificada de liberdade, a única forma de restaurar a coexistência das liberdades 

humanas, mesmo na impossibilidade de retorno da vida de quem foi morto 

criminalmente, é a restauração da limitação da liberdade transposta no mais alto 

grau, como a aplicação da pena de morte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 – Reabilitação e o Aprimoramento Moral a luz da justificativa da 

punição em Kant e para além dele. 

 

A justificativa da punição é prima facie o fundamento moral do direito, o qual 

pode ser definido como a liberdade entendida enquanto instrumento para 

realização da convivência recíproca dos seres racionais finitos.  Neste sentido, 

reafirmamos que para Kant, e mesmo em uma compreensão “kantiana” de 

punição em uma visão ampla, temos que atentar ser o direito algo que possui um 

fundamento metafísico a partir da liberdade61. O conceito de Direito em Kant nos 

diz que: “o direito é, pois, o conjunto das condições sob as quais o arbítrio de cada 

um pode conciliar-se com o arbítrio de outrem segundo uma lei universal da 

liberdade” (MC p. 43/AA6:231).  Esta ideia, além de constituir a base de toda a 

teoria kantiana do direito é o sustentáculo da retribuição penal em Kant, a partir da 

compreensão de que a punição consiste na restauração da liberdade violada e, 

em última análise, na realização dessa liberdade pela imposição de uma pena 

como forma de fazer valer a liberdade de todos.  Tratamos destas questões nos 

capítulos iniciais. Além delas, também discorremos sobre os aspectos secundários 

da punição, a saber: a ideia da prevenção e a ideia da reabilitação. Destacamos 

aqui  a noção de prevenção como efeito secundário de coerção, e a da 

reabilitação como possibilidade de recondução a sociedade dos praticantes de 

crimes após cumprimento da pena, mas, evidentemente apenas para os crimes 

em que a pena máxima seria a privação temporária da liberdade. Neste capítulo, 

iremos tratar da reabilitação pensada a partir da possibilidade do aprimoramento 

moral dos homens. Essa ideia está ligada à justificativa da punição em Kant, na 

qual a retribuição como justificação primária de aplicação,e a prevenção e a 

reabilitação como elementos secundários na execução da pena possibilitam (pelo 

menos para alguns crimes e suas respectivas punições), pensar na recondução do 

                                                 
61 O Direito em Kant recebe uma fundamentação metafísica que se estabelece pela demonstração 
do fundamento racional do direito. Apesar de se consolidar como uma legislação externa, sua 
estrutura surge por um ideal a priori da natureza racional humana, que é o que lhe dá seu viés 
universal. (FREIRE, 2005  p. 89) 



apenado à sociedade civil. Essa relação entre retribuição e reabilitação é vista por 

diversos autores como um problema, especialmente quando pensada a partir de 

Kant. Para muitos não é coerente com a ideia kantiana do direito de punir 

entendida no conjunto deste filósofo. Mas para nós o retribucionismo pode ser 

relacionado à reabilitação no sistema de justiça penal sem que isso implique uma 

contradição. No entanto, é preciso pensar em que consiste a reabilitação e qual a 

sua fundamentação teórica. Portanto, demonstraremos neste ponto de nosso 

trabalho que a possibilidade de reabilitação a partir do aprimoramento moral (quer 

natural, quer biotecnológico) no âmbito punitivo pode ser algo que não contradiz o 

Sistema Penal Público a luz da filosofia de Kant. Além disso, estabeleceremos que 

essa ideia perpassa a justificativa da pena que defendemos e constitui ponto 

essencial na busca de um sistema punitivo eficiente. Essa questão é 

extremamente relevante à ideia principal de nossa tese, ou seja, que a retribuição 

é a justificativa primária de aplicação, ou definição em abstrato da pena. No 

entanto, isso não implica dizer que a prevenção e a reabilitação contradizem essa 

ideia. A reabilitação e prevenção estão relacionadas à execução da punição sem 

qualquer incompatibilidade com a aplicação da pena. Diversamente do que 

pensam Merle e outros autores, entendemos que é possível defender a pena de 

morte para criminosos que praticaram crimes graves como homicídios 

qualificados, genocídio, terrorismo e outros e, ao mesmo tempo iter, defender a 

reabilitação para outros transgressores que cometeram crimes menos graves 

(como por exemplos crimes contra o patrimônio, contra a honra, contra os bons 

costumes e outros). Por isso, aqui buscamos discorrer a partir de Kant sobre a 

justiça penal possível no âmbito de um sistema racional de execução da pena, 

cuja reabilitação possibilita na recondução de seres humanos à sociedade civil. 

 

    

3.1. Reabilitação como aprimoramento moral na justificação da pena 

 

A reabilitação não pressupõe essencialmente melhorar o criminoso. No 

entanto, isso é algo que deve ser levado em consideração, não pelo mal que ele 



praticou, mas para garantir a liberdade e, com isso, beneficiar toda a sociedade. 

Na verdade a condição que justifica a aplicação da privação da liberdade limitada 

é a ideia de que, após a pena, o sujeito que praticou um crime não volte mais a 

praticá-lo ou não pratique mais qualquer tipo de crime.  Assim, nessa ótica, com a 

constrição temporária da liberdade, o criminoso não está sendo presenteado com 

a pena. Ao contrário, negamos a ele a liberdade para que a liberdade de todos 

seja preservada e diante da proporção da pena, que não o neutraliza. Assim, 

considera-se o retorno à vida em sociedade de quem antes não deveria ser mais 

aceito. Nesta medida, já que o crime não impõe limites perpétuos a liberdade, 

surge para este criminoso a oportunidade de reabilitar-se a viver livremente com 

os outros seres humanos, os quais não devem carregar a culpa pelos crimes que 

ele praticou. Podemos compreender melhor essa ideia quando analisamos a 

seguinte indagação e suas possíveis respostas, a saber: 

 

Questão: por que colocar seres humanos que cometeram crimes em um 

isolamento punitivo, por tempo determinado para reabitá-los?  

 

Possíveis respostas e indagações:  

 

1 - para não aplicar uma pena pior do que o mal que o criminoso cometeu; 

 

2- para fazer com que após o cumprimento da pena aqueles que praticaram 

crimes estejam aptos a conviver em sociedade; 

 

3- para fazer com que a pena não torne seres humanos maus ainda piores; 

 

4- conduzir ao progresso da humanidade; 

 

Claramente essas respostas não finalizam a discussão sobre a questão. 

Não obstante, geram diversas outras questões e outras possíveis respostas que 

são coerentes com a ideia de que a reabilitação pode ser compatível com a 



justificação da pena como retribuição. Por isso, passamos a detalhar o que 

delimitamos como elementos essenciais da discussão, a fim de chegarmos ao 

alargamento da justificativa ao aprimoramento do criminoso em função da nossa 

proposta de reabilitação.  

Pelo primeiro ponto, a aplicação da pena não deve ser uma violação aos 

direitos dos presos. Por isso, a punição deverá ser justa. Isso não quer dizer que a 

punição deverá ser branda ou um bem, que beneficiará os maus. O critério básico 

da retribuição que é: ao criminoso que pratica um mal enquanto crime se impõe 

uma pena como um mal proporcional ao mal que ele praticou. Essa delimitação do 

mal causado, ou seja, o crime, na consequência enquanto um mal, leia-se, pena, 

determina o limite da punição. Isso impõe a garantia de que em determinadas 

situações a pena não deverá deixar o criminoso incapaz de viver em sociedade. 

Neste sentido, o preso que praticou um determinado delito terá que ter, como 

consequência ao que praticou, uma pena que não seja excessiva, ou seja, que 

não ultrapasse o mal causado pelo crime cometido. Essa noção atrelada à ideia 

da retribuição constitui um elemento justificante também para reabilitação. Isso 

condiz com o nosso entendimento de que para crimes qualificados pela gravidade 

e crueldade das ações dos criminosos, é cabível a imputação da pena de morte. 

Queremos dizer com isso que, na medida em que ao crime deve ser aplicada uma 

punição proporcional ao mal causado, se subsume que deve ser oportunizando ao 

apenado, com privação de liberdade temporária, o direito de após cumprimento da 

pena coexistir livremente em sociedade. Quando pelo mal que ele praticou não 

receba uma pena que o impossibilite de existir. Portanto, a ideia de reabilitação 

também é coerente com a ideia de retribuição, pois a retribuição pressupõe o 

limite de aplicação de uma pena. Isso é algo muito importante para o pensamento 

de Kant. Se, por um lado, no parágrafo 49 da seção E Kant esclarece que a 

punição deve retribuir com a mesma medida o mal praticado e isso implica que as 

penas sejam equivalentes a esse mal, não há que se falar simplesmente em uma 

punição rigorosa, mas deve-se pensar em uma justa punição que não supere os 

limites do mal causado pelo crime. Por isso, o limite serve tanto para que não seja 



inferior ao mal causado, quanto para que não seja superior a esse mal62. Dessa 

maneira, o Estado deve oportunizar ao criminoso o retorno à sociedade sem 

qualquer restrição, exceto o do impedimento de cometer crimes. Além disso, com 

a obrigação de respeitar os direitos e cumprir seus deveres.   

Pelo segundo ponto, a aplicação da pena de privação da liberdade limitada 

exige que os criminosos sejam punidos dentro do limite determinado por lei. 

Assim, com o cumprimento da pena o criminoso deve deixar de ser considerado 

punido “aos olhos do Estado” e para a sociedade, já que não possui mais sob 

seus ombros o peso do mal que causou aos seres humanos, representados pelo 

Estado, e a vítima63. Na medida, em que a punição deixa de existir o mal causado 

pelo criminoso deixa de justificar o isolamento que o privava de sua liberdade, 

razão pela qual deve o Estado ocupar-se, durante o cumprimento da pena, em 

reintegrá-lo a sociedade64. Neste sentido, a privação da liberdade limitada de um 

criminoso deve conduzir à coexistência da liberdade dos seres humanos. Na 

medida em que o criminoso terá por determinado tempo sua liberdade cerceada 

deverá ter também sua liberdade garantida, a fim de que possa conviver 

novamente com os outros seres humanos, já que sua pena não o levará a deixar 

de existir, o que levaria a sua impossibilidade de coexistir. Durante o cumprimento 

da pena, o criminoso terá de aprimorar-se em um processo de educação, o que o 

possibilitará, o fim do cumprimento de sua pena, e permitirá guiar suas ações pela 

moral, distintamente do que o motivava à prática criminosa.  

                                                 
62 Alcançar a aplicação da pena está nas mãos do magistrado, que deve a partir da Lei penal 
aplicar a pena como dever de justiça. Esse postulado do direito foi construído desde os gregos. 
Especialmente os romanos estabeleceram as primeiras regras sobre isso.  
63 Com o cometimento de crime o criminoso viola aos direitos de todos os outros seres humanos e 
por sua vez fere o pacto social que justifica a coexistência da liberdade de todos. Além de ferir o 
direito de todos viola o direito da vitima imediata que pode ser qualquer ser individualmente ou em 
grupo.     
64 Segundo Merle: Não deve haver duração determinada com o julgamento para o 
encarceramento. Ao invés de determinar uma certa duração, o grau de punição deve ser 
determinado por objetivo. O criminoso deve permanecer em punição pelo tempo que ele ou ela 
ainda represente um perigo à commonwealth maior que os demais cidadãos representam. Para 
que isso ocorra, o critério usado para suspender a punição pode não ser a segurança absoluta da 
sociedade, porque todo cidadão normal que permanece fiel à lei pode, a qualquer momento, 
cometer um crime. Mesmo agora, punições estão sendo reduzidas com sentenças de detenções 
condicionais, e em casos de bom comportamento prisioneiros estão sendo liberados antes que 
suas sentenças terminem. A outros é permitido trabalhar fora da prisão durante o dia. Tal 
tendência, já um costume em nossos dias, deve ser expandida à abolição geral de toda 
designação de duração. (MERLE 2009, p.188) 



Pelo terceiro ponto, o Estado deverá providenciar as condições necessárias 

ao processo de reabilitação que justifique, com o cumprimento da pena, também o 

retorno dele à sociedade. Ao final da execução da pena, o apenado deve deixar 

de ser criminoso e, por sua vez, poder ser considerado livre. Assim, com a 

restauração da liberdade do ser reabilitado, o exercício da liberdade dele 

compartilhada com a liberdade dos outros permite a coexistência das liberdades. 

Neste sentido, a ideia de que a pena deverá reabilitar o criminoso está atrelada 

tanto ao interesse do Estado, representando o interesse da sociedade, bem como 

ao desejo do próprio criminoso, sem o qual, seria impossível alcançar 

aprimoramento moral, salvo em um processo forçado de aprimoramento 

biotecnológico. Sobre isso iremos discorrer nos próximos tópicos deste capítulo.  

Como Já dissemos, a liberdade do criminoso está garantida pela sua 

dignidade como ser racional. Significa dizer que por sermos racionais somos 

dignos e nosso agir é livre. Ao passo que deixamos de agir racionalmente e 

buscamos agir por impulsos sensíveis nos distanciamos da dignidade. Quando o 

criminoso pratica o crime, perde o direito de escolher, o que leva a imposição pelo 

Estado de uma punição como forma de proteger e restaurar a liberdade. Neste 

sentido, impõe-se aos criminosos a força do Estado como forma de proteger a 

sociedade civil. Por isso, a punição deve reabilitar, se não construirá uma 

contradição no Sistema Penal Público, ou seja, conduzirá os seres humanos a 

autodestruir-se, na medida em que produzirá condições para que a liberdade não 

alcance sua realização. Por isso, o Estado deve criar na execução penal as 

condições de restauração da liberdade dos criminosos que ainda merecem a 

chance de coexistir com os seus semelhantes após o cumprimento de uma 

punição, já que a pena, nos casos em que cabe reabilitação, restringe apenas 

temporariamente o direito à liberdade dos transgressores.     

 

Para Kant: 

 

A falta do uso da razão mostra o afastamento do homem de sua 
condição de humanidade. Por esse motivo, Kant pode afirmar que 
é necessário levar o homem, desde o princípio, a submeter-se à 



razão. Ora, a disciplina, ausente nos povos primitivos, é 
fundamental no processo que conduz ao conhecimento dos 
deveres e à idéia de humanidade. É, por isso, necessário que 
desde cedo a criança seja submetida a disciplina. Para Kant, a 
disciplina surge como o primeiro e fundamental momento do 
processo de educação. Graças a ela, o homem é impedido de 
desviar de seu destino. A disciplina constitui “o tratamento através 
do qual se tira do homem a selvageria”. (PINHEIRO p.125) 

 

 

O ser humano que praticou crime terá a oportunidade de se redimir do mal 

que causou buscando ser melhor para o próximo e para a sociedade. Assim, a 

ideia de que ao criminoso deve ser dada uma chance é o mesmo que dizer este 

criminoso deverá ter oportunidades de agir sob outra motivação ao contrário 

daquela que o levou a praticar crimes.  

Neste ponto, um leitor desatento pode entender que a reabilitação seria 

aqui uma fórmula pronta para execução penal e que todos os presos que se 

submetessem não voltariam a praticar crimes. Isso não se pode provar. E não é o 

que à luz da filosofia de Kant seria correto pensar. A tese de reabilitação não 

possibilita que cheguemos à garantia de que qualquer apenado65, ao final da 

execução penal, alcance a condição moral, que o impossibilitará com absoluta 

certeza de, novamente, praticar crimes. Ocorre que a questão da reabilitação 

neste ponto possui um impasse que é o da impossibilidade da superação dos 

riscos, pois como saber que o sujeito que antes cometeu o crime não irá cometê-

los mais? Isso se dá pela natureza dual do ser humano, que por um lado possui 

uma condição racional vinculada ao exercício moral de liberdade e pelo outro 

possui uma condição sensível que o impulsiona a agir pelos impulsos, pelo mero 

arbítrio. Como tratamos de pensar o ser humano temos que pressupor o 

improvável, especialmente no tocante às ações, já que não é possível adentrar o 

plano da consciência das pessoas e torná-las seres absolutamente morais. Na 

                                                 
65 “Apenado” designa o condenado por uma sentença penal condenatória com transito em julgado, 
quando não cabe mais recurso. Importante destacar a ideia de que a definição de apenado passa 
por uma nova designação quando relacionada à perspectiva do cumprimento da pena de privação 
temporária da liberdade, em um contexto de reabilitação, então se tem a designação de 
“reeducando” ou “reabilitando”. Tais definições ampliam o significado daqueles que cumprem a 
pena para a finalidade da punição, que é o processo de recondução dos punidos por meio da 
restauração das suas liberdades ao retorno à sociedade civil. 



verdade, o que pode ocorrer é a minimização dos riscos. Lembrando que pela 

natureza humana qualquer pessoa pode agir por impulsos ou pelo crivo da razão. 

Neste sentido, alguém que nunca agiu ilicitamente poderá praticar crimes. Por 

isso, o crime é algo passível pela primeira vez de ser praticado por qualquer 

pessoa. Nesse sentido não podemos provar a reabilitação absoluta conduzida 

pelo Estado a partir de um processo de aprimoramento humano. O que está em 

questão aqui não é a comprovação da não reincidência, mas a justificação de um 

processo de reabilitação do criminoso a partir do pressuposto de que ele, ao final 

do cumprimento da pena, deve estar consciente de sua condição moral, o que o 

conduzirá a não mais praticar crimes.  

No quarto ponto, a reabilitação deve ser compreendida como uma 

necessidade pública. A sociedade não pode recepcionar transgressores. A ideia 

de que o crime deve ser superado pela punição através da restauração da 

liberdade violada se submete à noção de liberdade como coexistência recíproca. 

Nesta medida, a liberdade enquanto liberdade prática impõe que os criminosos 

sejam reabilitados restaurando-os à sociedade civil. Nessa ordem, a liberdade 

individual é o critério elementar para se chegar à liberdade coletiva. Assim, os 

crimes devem ser repudiados e combatidos pelo Estado, o que gera a obrigação 

cogente do poder de polícia, bem como a imposição da jurisdição penal66. A 

persecutio criminis visa construir um sistema racional de controle das possíveis 

transposições dos limites da liberdade no âmbito externo, a fim de conduzir os 

seres humanos ao que é lícito e combater o ilícito. Mas, como dissemos, para 

Kant, a ideia de Sistema Penal Público é muito mais ampla que impor a 

prevenção, geral ou especial. A necessidade do direito de punir pauta-se no 

critério de justificação da retribuição do mal pelo mal para satisfazer o caminho da 

razão rumo à liberdade. Por isso, a punição se sustenta, em última análise, como 

instrumento da liberdade para o progresso humano. A sociedade civil é o substrato 

essencial da liberdade, na qual se sustentam todos os outros direitos e, por sua 

vez, a finalidade do Estado.   

                                                 
66 Iuris dictionis: leia-se, dizer o direito por um magistrado ou o poder de o magistrado aplicar o direito em 

uma sentença. 



Desse entendimento, retiramos a noção de que a sociedade deve pautar-se 

pela civilidade dos seres humanos. Para isso, os crimes devem ser combatidos 

para que os indivíduos sejam conduzidos pela moral rumo ao progresso da 

humanidade. 

Na construção da teoria moral de Kant, a ideia de um princípio universal 

que garante a liberdade de todos está firmada como uma máxima da moralidade, 

cujo objetivo é conduzir os homens a serem um fim em si mesmos.  

 

Sobre isso Pinheiro afirma: 

 

É pensando na espécie humana como um todo, que Kant 
estabelece a finalidade última do processo de educação. Apenas a 
humanidade poderá atingir a inteira destinação do homem. Cada 
indivíduo trabalha para a consecução desse fim, que não será 
apenas seu, mas de todos. A humanidade em cada indivíduo 
possibilita postulação desse ideal de homem, perseguido pela 
educação. E a ideia de moral será a norteadora de todo processo 
(PINHEIRO p. 51-52). 

 

 

Tal questão se coloca como uma descrição do projeto kantiano da moral, 

que informa o melhor caminho das ações humanas rumo ao aprimoramento, como 

um processo para toda a humanidade.  A restauração da liberdade dos criminosos 

é a restauração da liberdade de todos, tanto de quem cometeu o crime como das 

pessoas que nunca violaram a liberdade, e implica a superação do mal no 

contexto social amplo, conduzindo ao progresso da humanidade. 

Assim, estes quatro pontos conduzem à ideia de que a justificação da pena 

caminha para a restauração da liberdade. Nesta medida, em que seres humanos 

privados da liberdade por tempo determinado não serão punidos perpetuamente, 

pressupõe-se a ideia de mudança no sentido de garantir o interesse da sociedade 

como um todo para satisfazer a dignidade do criminoso e de todas as outras 

pessoas, com a garantia de que ele retorne à sociedade civil com os mesmos 

direitos e deveres que ele possuía antes de praticar os crimes. Tal afirmação 

contradiz o argumento de alguns teóricos que defendem que a aceitação da 



punição nestes moldes seria o mesmo que ir contra o imperativo categórico da 

humanidade em Kant67. Ao contrário, este imperativo pressupõe pensar não só o 

ser humano como um fim em si mesmo, mas sempre como um projeto da 

humanidade a fim de que a liberdade de cada um possa coexistir com a liberdade 

de todos. 

Passemos então a expor a ideia de que a justificação da pena repousa em 

sua aplicação in abstracto e o tratamento do preso na execução da pena em 

concreto. Quando uma pena não é letal, racionalmente, reduzir todos os direitos 

do apenado seria deixá-lo sofrer além do mal que ele praticou com a sua conduta 

criminosa, impossibilitando-o de retornar à sociedade. Este mal ultrapassaria a 

imputação e condenação do criminoso, colocando toda a sociedade em risco, pois 

negaria a ideia de sociedade de direitos.  

A reabilitação deve ser pensada como elemento secundário da aplicação da 

pena. O tratamento do preso deve ser coerente com a ideia de que o Estado não é 

cruel nem desumano. O criminoso deve ser tratado com rigor, mas sem o excesso 

da violência desmedida, cuja imposição colocaria o Estado como a representação 

do mal, que não é coerente com nossa proposta, nem tampouco com a visão 

kantiana. Lembrando que o Estado só possui legitimidade para punir a fim de fazer 

valer o bem comum, na proteção dos bens jurídicos mais relevantes. A lógica de 

punir está atrelada à persecução do bem e, por isso, por mais que a execução da 

pena seja dolorosa, deve servir, como instrumento, para garantir que os direitos 

humanos sejam preservados. Isso não coloca o ser humano na posição de meio, 

mas o eleva à condição de destinatário do interesse da liberdade, que impõe a 

                                                 
67 Sobre isso Merle afirma que: o imperativo categórico legal da integração ou da reintegração à 
commonwealth também tem um profundo enraizamento na fundação kantiana da moralidade, 
sobretudo nas circunstâncias empíricas do exercício da autonomia em um ser limitado capaz de 
razão que pode também agir contra a sua função e dever, irracionalmente. Por um lado, o ser 
humano deve arcar com a responsabilidade pelos seus atos porque ele tem liberdade de ação. Por 
outro lado, as conseqüências das ações perpetradas no passado não devem levar à conseqüência 
de que a pessoa não possa mais agir livremente no futuro. Essas duas dimensões não limitam 
uma a outra. As conseqüências das ações feitas até o momento são limitadas pelo mandamento 
que exige que tratemos cada ser humano como um ser capaz de razão com uma inalienável 
liberdade de ação. Agora, esta inalienável liberdade de ação não é limitada pelas conseqüências 
das ações passadas. Ao invés, é limitada pela mesma inalienável liberdade de ação de outros 
seres humanos. É apenas por esta razão que o conceito kantiano do direito é objeto do imperativo 
categórico, que nós também podemos chamar de “imperativo categórico do direito”, para usar as 
palavras de Otfried Hoffe (MERLE 2009, p.195)  



realização da razão, no âmbito do direito de punir. Para isso, é necessário que a 

execução da pena seja aspecto concreto e possibilite a realização da razão no 

Sistema de Justiça Pública. Kant não descreve protótipos ou elementos 

específicos de unidades prisionais68, a exemplo de alguns autores como Benthan, 

Foucault e outros. Na verdade Kant não desenvolve uma construção teórica 

específica sobre tratamento do preso em sede de execução da pena, como o fez 

no tocante à justificação da pena na seção E do parágrafo 49 da MC. Assim, a 

proposta de uma reabilitação como dissemos, desde o capítulo segundo, perpassa 

a ideia de uma construção teórica baseada na teoria moral de Kant vista como um 

todo e ultrapassa alguns argumentos da teoria de Kant do direito de punir. 

No capítulo anterior, quando descrevemos alguns argumentos que Merle 

utilizou em seus textos, percebemos que a ideia de uma reabilitação na proposta 

merleana, a partir da teoria de Kant, se pauta na ideia do perdão69. A justificação 

do perdão pode ser aceita, mas ela não constitui um critério isolado que justifica 

um tratamento mais ou menos rigoroso do apenado na execução de sua pena. 

Não defendemos a imposição da punição como instrumento de guerra em que o 

objetivo principal seria superar os inimigos, como na teoria de Günter Jakobs, que 

                                                 
68 As ideias desses autores especialmente o pensamento de Benthan que deu origem ao  
panopticismo, serviu de base para a construção dos sistemas penitenciários clássicos, a saber: 
Pensilvânico, Auburniano, Progressivo Inglês, Progressivo Irlandês, Elmira, Montesinos, Borstal e 
dentre outros. Estes sistemas Penitenciários Clássicos serviram de base para a orientação 
prisional desenvolvida no sec. XX. A partir das teorias clássicas de execução da pena estabeleceu-
se amplo debate que culminou com a construção da teoria da privação da liberdade alicerçada em 
três níveis de regimes de prisão, a saber: regime fechado, regime semi-aberto e regime aberto. A 
privação temporária da liberdade para cada regime deve em geral ser cumprida em 
estabelecimento prisional distinto ou na residência do apenado. Há quem defenda, como já 
dissemos o abolicionismo penal e sugira que o Estado deve oportunizar punições alternativas para 
não ter que constringir a liberdade dos seres humanos, o que em uma visão minimalista seria uma 
violação dos direitos humanos pela agressão aos direitos mais essenciais.   
69 A dimensão da ética legal da tese retributivista kantiana contradiz a exigência da coexistência de 

todas as liberdades, na qual a liberdade do criminoso é uma parte também, e na qual deve 
novamente se tornar uma parte – pelo menos na forma mais direta. A dimensão da ética pessoal 
contradiz o postulado do bem mais elevado, que antes exige perdão para o criminoso contanto que 
esse perdão seja compatível com a preocupação pela segurança dos outros cidadãos. Dessa 
forma, o conceito de Kant de direito como também o seu conceito de virtude exige a reabilitação ao 
invés da retaliação, que deve ocorrer após o período mais curto possível de uma detenção 
preventiva específica, isto é, após um período de incapacitação (MERLE 2009, p. 192). 
 



Merle discute em sua critica ao retributivismo70. Na nossa visão, reabilitação é 

coerente com a justificação da pena dentro de um contexto de execução da pena 

de privação temporária da liberdade. Esta ideia supera a noção de incapacitação 

dos seres humanos que são punidos por cometerem crimes. Pois o Estado, na 

medida em que não neutralizou o criminoso, deixando que ele continue a existir, 

oportuniza-lhe uma nova chance. Assim, a privação temporária da liberdade 

reconduz à sociedade civil os seres racionais finitos. 

A reabilitação pode ser pensada a partir da ideia de Kant, por meio da ideia 

de aprimoramento moral, por via de um processo pedagógico, podendo ser 

pensada ainda a partir do aprimoramento moral biotecnológico. Desse modo, 

descreveremos o que pode ser aceito quanto ao aprimoramento humano em 

processo de reabilitação do apenado na fase de execução da pena em coerência 

com a teoria moral kantiana, bem com o que pode ser pensado para além da 

teoria de Kant na possibilidade de reabilitação pelo aprimoramento moral 

biotecnológico.   

Para tanto, é necessário primeiro descrever o que entendemos por 

aprimoramento humano e suas possibilidades, para então tratarmos do 

aprimoramento moral e suas perspectivas no contexto da execução da pena.   

Essa ideia pressupõe a noção de que na aplicação da pena para reabilitar 

deve haver um aprimoramento moral dos apenados durante o cumprimento da 

pena. Mas, o que entendemos por aprimoramento moral? A ideia de 

aprimoramento é o mesmo que melhorar o que já existe no ser humano. Não 

estamos falando de criar algo novo, mas de fazer com que um atributo ou 

condição preexistente passe a ser melhor que era. Assim, para pensarmos em 

melhorar alguém, sob qualquer ponto de vista, é preciso partir de algo que já se 

tem como base. É possível tratar de aprimoramento físico, estético, intelectual, 

                                                 
70 Essa “punição” do inimigo conquistado é pensada pelos teóricos da guerra justa com a intenção 
de significar temor – por exemplo, Hugo Grotius, Samuel Von Pufendorf, Emer de Vattel, etc. O 
objetivo é a paz que é justa para ambas as partes. Nesse sentido, a punição é permitida apenas e 
enquanto trouxer segurança para o vencedor. Essa teoria persegue o objetivo de garantir que 
nenhuma injustiça futura seja perpetrada de modo que venha a instalar um clima justo para uma 
futura guerra. Se esse temor foi pensado com a intenção de ser eficaz, então haverá um 
continuamente decrescente número de guerras. Desde que o vencedor tenha já obtido 
supremacia, a punição é geralmente amena. Nisto repousa a teoria da guerra justa para a 
preservação da paz (MERLE 2009, p. 195). 



atlético, moral, dentre outras possibilidades. Notadamente, quando falamos de 

aprimorar alguma habilidade física humana logo nos lembramos dos super heróis 

especialmente, dos seres biônicos, criados pela ficção científica, que possuem 

força além do comum, ou dos que possuem sentidos potencialmente superiores 

aos seres naturais. No entanto, na prática, longe, pelo menos ainda, do que está 

nos quadrinhos ou nas estórias dos desenhos animados e em alguns filmes de 

ficção, podemos visualizar alguns aprimoramentos físicos reais. Na atualidade, 

podemos citar como exemplo o desenvolvimento dos atletas de alto desempenho 

por meio do uso de anabolizantes ou do uso de outras substâncias diversas, bem 

como no tocante ao aprimoramento intelectual dos sujeitos que aperfeiçoa suas 

habilidades matemáticas ou lingüísticas . Peguemos por exemplo o caso dos 

atletas de halterofilismo. Há aqueles que evoluem fisicamente com treinamento e 

suprimentos alimentares exclusivamente naturais, e outros que tomam 

anabolizantes para aprimorar suas condições físicas. No primeiro caso, há um 

aprimoramento físico natural; no segundo há um aprimoramento físico 

biotecnológico. O uso de fármacos para construção de uma cadeia metabólica 

eleva o desenvolvimento físico normal para níveis surpreendentes, o que não 

ocorreria naturalmente. Alguns medicamentos são utilizados para curar doenças e, 

ao mesmo tempo melhorar o que já se considera normal e ampliar suas condições 

físicas. 

Passemos agora, após tratarmos do aprimoramento em geral e da 

possibilidade de aprimoramento físico, discorrendo sobre o aprimoramento voltado 

ao aspecto moral. Neste sentido, esclareceremos, de início, como pode haver 

aprimoramento moral. Para isso, devemos dizer que o ser humano, em 

decorrência de sua natureza, possui uma condição moral que é a capacidade, 

segundo Kant, de os sujeitos agirem por dever ético ou em conformidade ao dever 

externo. A moralidade perpassa a noção de liberdade dos impulsos, seja no 

âmbito do agir a partir de motivos internos ou vinculado a móbeis externos. 

Segundo a teoria kantiana da moral, um sujeito que age com liberdade age 

contrário a suas inclinações sensíveis, que destoam da razão. Uma ação moral 

deve servir para garantir a coexistência da liberdade dos seres humanos. 



 

Kant afirma que: 

 

O arbítrio humano, (...), é de índole tal que é sem dúvida, afetado 
pelos impulsos, mas não determinado; portanto, não é puro por si 
(sem um hábito racional adquirido) (...). A Liberdade do arbítrio é a 
independência da sua determinação por impulsos sensíveis; este é 
o conceito negativo da mesma (MC p.19/AA6:214). 

 
 

O ser humano pode, por sua natureza racional, escolher por obedecer à 

norma ou mesmo transgredi-la, quando não leva em consideração o dever 

derivado de uma vontade boa. Para nosso entendimento, o aprimoramento moral 

é, a partir de Kant, um processo de esclarecimento e elevação da consciência, 

que possibilitaria, em uma visão kantiana, a elevação moral do ser para fazer boas 

ações, motivadas pelo dever, do ponto de vista interno. Toda via, a ideia de 

aprimoramento moral deve ser relacionada também à liberdade externa. As ações 

dos seres aprimorados moralmente tendem à correção, ao cumprimento da 

norma, independente do móbil. Dessa maneira, entendemos que os sujeitos 

aprimorados são aqueles que ascendem de um estado de ignorância para um 

estado de racionalidade. Segundo Kant, a menoridade do homem está vinculada a 

sua ignorância ou ausência de esclarecimento. O processo de superação dessa 

condição decorre da reflexão racional que conduz os seres racionais a sua 

condição mais elevada, ou seja, à racionalidade pensada no âmbito prático da 

liberdade como autonomia. Como já dissemos, Kant atesta à condição humana 

duas vertentes: a de homem fenômeno e a de homem noumenon. A partir dessa 

ideia podemos afirmar que as ações criminosas estão vinculadas à condição 

fenomênica do homem, em que a moral é deixada de lado e o ser humano passa 

a agir conforme o arbítrio sensível e não conforme o uso da razão. As ações de 

um criminoso quando da prática de ilícito penal constituem a realização dos 

impulsos sensíveis, sendo o avesso do que é a autônoma. O crime está no âmbito 

da ignorância porque viola a razão e nesta medida viola a liberdade. Assim, na 

ordem prática, o crime é a comprovação imanente de uma humanidade 

fenomênica. Neste sentido, o ser humano transgride a norma por conduzir-se pelo 



lado imperfeito de sua natureza, levando-o a contrariar sua condição mais 

elevada, que é a racionalidade.  Ao contrário, a repulsa aos desvios declinantes da 

racionalidade dos ilícitos penais é o exercício da razão no homem,a partir de  sua 

condição noumênica, que possibilita a elevação moral da humanidade. Deste lado 

humano está a condição mais evoluída do homem dada a qualquer pessoa, mas 

nem sempre esse é o caminho escolhido a seguir. A liberdade dos seres humanos 

pressupõe autonomia e, por sua vez, consciência e voluntariedade. Nesta medida, 

só há crime se o ser humano que o praticou possui condições de agir 

racionalmente por sua consciência e voluntariedade. Neste ponto, a relação de 

reprovação da conduta de alguém está atrelada a sua condição racional, por sua 

responsabilidade imanente, decorrente de sua condição inata, que justifica a 

imputabilidade natural dos seres humanos. Nesta seara reside o que os juristas 

chamam de culpabilidade, que é o critério definidor de imposição da pena para os 

sujeitos como condição de imputação. Em uma visão kantiana, a ideia de 

responsabilidade está atrelada à condição racional humana. Nesta medida o 

homem possui a sua realidade racional com requisito especial que lhe permite ser 

imputado por suas ações. Assim, somente pode ser considerado racional no 

âmbito prático o homem que possui o controle de suas escolhas. Neste sentido, a 

liberdade do homem está vinculada à imposição da pena por ser a abertura e ao 

mesmo tempo o limite que permite agir conforme ou disforme a norma. 

Partindo deste aspecto, podemos dizer que a elevação moral do homem em 

uma perspectiva kantiana deve reduzir a possibilidade de que o ser humano 

conduza suas ações pelos impulsos sensíveis. Esta possibilidade pela natureza 

humana sempre irá existir, e por isso sobre ele recai imputação. Isso significa 

dizer que somente por poder escolher entre o bem e o mal é dada ao homem 

possibilidade de cometer crimes. A ideia de aprimorar o ser humano neste aspecto 

parte da noção de que é possível ao ser humano, por sua condição racional, 

superar sua condição fenomênica, submetida a causas naturais e impulsos, 

alcançando o mais próximo de um “homem noumenon” , ou seja, a realização do 

homem livre e moral. Toda essa conceituação kantiana nos leva a pensar como 



alcançar o homem racional em um processo de execução da pena, que impõe 

pensar a reabilitação a partir da ideia de aprimoramento moral.  

Retiramos também da ideia de progresso humano na teoria kantiana a 

noção de aprimoramento moral, a qual remete à compreensão de uma elevação 

moral dos homens. Para alcançar essa ascensão é preciso um processo de 

transformação de um homem em outro homem mais evoluído.   

Este progresso para Kant é possível ao homem pela educação. Diante 

disso, descrever em nossa ótica, como em uma visão kantiana homens que 

praticaram crimes podem encontrar a reabilitação é pensar também a 

possibilidade pela educação do aprimoramento moral dos homens. Para Kant, a 

educação é o processo necessário para que os seres humanos realizem a 

liberdade. A passagem do homem do estado da ignorância ao esclarecimento 

pressupõe a educação. Em sua obra intitulada Sobre a Pedagogia Kant 

desenvolve a ideia de que a educação torna o ser humano completamente 

responsável pelo seu destino, consciente dos valores morais, do dever de sua 

natureza como um fim em si mesma, como veremos a seguir. 

 

 

3.2 – Educação como Processo de Reabilitação  

 

Neste ponto, trataremos da ideia de uma educação como aprimoramento 

moral, o que é objetivo da reabilitação do criminoso em execução penal. A teoria 

kantiana sobre a educação não está restrita à Pedagogia, pois podemos abstrair a 

noção de educação do conjunto da obra de Kant a partir da ideia de 

esclarecimento.   

Para Kant, a razão impõe ao ser humano civilizar-se a partir da imposição 

de um limite ao arbítrio de cada um, no sentido de garantir que este mesmo 

arbítrio se submeta a uma lei universal da liberdade, regulada pela razão, de modo 

a conduzir os seres humanos à coexistência de suas liberdades. Neste sentido, 

devemos fazer a distinção entre a liberdade interna e a liberdade externa. Esta 

separação do conceito de interno e externo é fundamental para a compreensão do 



aprimoramento possível no processo de reabilitação de um criminoso. 

Inicialmente, existe uma diferença básica entre cumprir as normas por aceitação 

interna, o que aqui podemos definir como agir em conformidade com leis e 

deveres éticos, no qual o sujeito age por dever a partir da liberdade interna, e 

quando cumpre as regras em conformidade com as normas externas em função 

da coerção, da liberdade externa, ou seja, em conformidade com leis morais 

jurídicas.    

A distinção entre os pontos de vista “externo” e “interno” da liberdade das 

ações deriva aqui da seguinte noção básica: se o fundamento da minha liberdade 

não está na obediência a uma norma racional que obriga internamente meu 

arbítrio, mas sim na obediência a uma norma que se apresenta como a condição 

externa do meu agir, a saber, como uma legislação exterior, a liberdade é externa, 

e seu móbil é a legalidade. Sua orientação é a lei fora de si, ou seja, a lei prescrita 

no texto ou ordenamento jurídico; por isso, esta liberdade pode e tem que ser 

definida como liberdade jurídica. Entretanto, se o fundamento da minha ação 

encontra-se em minha razão (“a lei moral em mim”, CRPrat. A288, p. 183), i. é, “é 

determinada por leis da razão” (MC p.21 AA6: 225), a ação não procura nada 

externo, mas tão somente a conformidade à lei que em si mesma se apresenta, 

“internamente”, como a consciência moral da obrigação de agir por dever. Neste 

caso, a liberdade é interna e pode ser definida como liberdade do ponto de vista 

moral.  

 

Para Kant nos ensina Pinheiro:  

 

Kant, em suas observações sobre os processos de 
esclarecimentos e de educação, faz-nos ver que a educação 
supõe que as disposições naturais de um homem podem ser 
determinadas de tal maneira a cumprir a totalidade de suas 
finalidades, estando sempre conformes à ideia de seu fim. A 
primeira afirmação que encontramos no texto Sobre a pedagogia, 
indica que o homem é “a única criatura que precisa ser educada” 
(PINHEIRO, p. 33) 

 
 



O ser humano, por sua natureza, necessita educar-se. A ideia de Kant é 

essencial para compreendermos a importância da educação na condução do ser 

humano rumo ao agir moral. O desenvolvimento da mentalidade crítica e o 

desvelamento da ignorância levam, na visão kantiana, à construção do homem 

moral, o qual direciona sua existência ao respeito pelo semelhante e à aceitação 

das normas, sejam elas internas ou externas.  

 

A educação para Kant deve estar entrelaçada à vida do homem. A proposta 

de Kant é que a melhor educação produz homens melhores e, por isso, é preciso 

educar pelo meio mais eficaz e ao mesmo tempo insistir na educação.  

 

Kant define a pedagogia ou doutrina da educação da seguinte forma, a 

saber: 

 

[...] a pedagogia ou doutrina da educação, se divide em física e 
prática. A educação física é aquela que o homem tem em comum 
com os animais, ou seja, os cuidados com a vida corporal. A 
educação prática ou moral (chama- se prático tudo que se refere á 
liberdade) é aquela que diz respeito à construção (cultura) do 
homem, para que ele possa viver como um ser livre (PEDAGOGIA, 
p. 34-35) 

 

Assim, a teoria kantiana da educação divide a pedagogia em duas formas 

de educação, a que estabelece os cuidados com o corpo, essa sendo possível 

tanto para os homens como para os animais, e a educação prática ou moral 

responsável pela construção da cultura da elevação moral do homem. Essa 

educação somente é possível aos seres humanos e constitui algo essencial que 

dignifica, pois é a característica humana de fazer valer o uso da razão.    

Kant afirma que não somos animais que devem apenas ser “adestrados”, 

repetindo os ditames repassados pelos outros, mas sim seres pensantes que 

devem ser disciplinados e também instruídos.  

 

 

 



 

Afirma Kant: 

 

Através da disciplina, o homem (no caso a criança) se torna capaz 
de extrair de si todas as suas qualidades naturais, abandonando 
assim a selvageria. Segundo as palavras de Kant: “A disciplina é o 
que impede ao homem de desviar-se de seu destino, de desviar-se 
da humanidade através de suas inclinações animais” (KANT, 1996, 
p. 12). 

 

 

A pedagogia pensada por Kant é ampla e serve para o ser humano em 

geral. Nesta medida, pensar o processo pedagógico na existência é pensar o 

humano em sua destinação. Isso significa que a proposta kantiana na pedagogia é 

o aprimoramento dos seres humanos que por sua condição racional evoluem em 

meio ao cultivo desta razão, o que conduz ao progresso moral da humanidade. 

Mas aqui, defendemos que a educação serve para algo específico, ou seja, para 

reabilitar criminosos.  

 

Segundo Kant: 

 

Vê-se nas orelhas-de-urso, por exemplo, quando as plantamos por 
estaca, que são de uma mesma cor; quando as semeamos, pelo 
contrário, são de cores totalmente diferentes e variadas. A 
natureza colocou nelas, pois, os germes, e tudo depende de serem 
devidamente semeadas ou plantadas para os desenvolverem em 
si. O mesmo se passa com os homens (PEDAGOGIA p.13). 

 

 

Kant discorreu na pedagogia sobre uma educação ampla. Essa permite 

pensar a liberdade do homem desde a educação das crianças a partir do processo 

de disciplina, no qual os homens deveriam se empenhar para construir uma 

sociedade de seres humanos livres. Kant não fala especificamente da educação 

de presos. No entanto, a ideia de educação pensada por ele é compatível com a 

possibilidade de aprimoramento e a aceitação de um processo de reabilitação dos 

presos. 



No processo de execução penal, os apenados devem ser guiados por força 

de lei para agir em conformidade com as normas. A coação, assim, torna-se 

fundamental no curso da execução penal. Por isso, os apenados não são 

convidados a seguir as regras da sua punição, o que seria uma contradição, como 

nos ensina Kant: “ninguém sofre uma pena por ter querido uma ação punível” (MC 

p.215 MS p. 335). Na verdade, toda e qualquer pena pressupõe uma conduta 

reprovável que está descrita em lei como um crime, Lex criminalis. Este critério de 

legalidade é o arcabouço jurídico que sustenta a regularidade das ações em um 

sistema prisional. Os apenados devem cumprir regras, independente de suas 

vontades. Assim, a força do Estado faz com que os presos cumpram as 

determinações legalmente emanadas de seus agentes públicos. Querendo ou não 

os apenados são compelidos, pelo fato de não terem controle sobre suas 

escolhas, a se disciplinarem no cumprimento das normas. A disciplina é a base 

para o processo de mudança dos presos, pois a partir dela podemos vislumbrar a 

mudança de um homem velho, criminoso para um homem novo, aprimorado 

moralmente.  

 

Afirma Kant: 

 

[...] a disciplina submete o homem às leis da humanidade e 
começa a fazê-lo sentir a força[coerção] das próprias leis. Assim, 
as crianças são mandadas cedo à escola, não para que aí 
aprendam alguma coisa, mas para que aí se acostumem a ficar 
sentadas tranquilamente e a obedecer pontualmente àquilo que 
lhes é mandado, a fim de que no futuro elas não sigam de fato e 
imediatamente cada um de seus caprichos (...). Assim, é preciso 
acostumá-lo logo a submeter-se aos preceitos da razão 
(PEDAGOGIA p.12-13) 

 

 

Kant nos esclarece sobre a importância da disciplina, como pedagogia, 

apesar de não relacioná-la à execução da pena. Desse modo, a teoria kantiana, 

quanto à disciplina, é tratada na Pedagogia para a vida em geral, nada impedindo 

que, segundo nossa visão, seja estendida também, por analogia e com coerência, 

ao disciplinamento no cárcere. É preciso deixar claro que o exercício da punição 



não é algo que produz uma boa sensação, mas isso não significa que ele seja 

ruim. Os presos, em um primeiro momento, não terão motivação para agirem 

conforme as regras da execução da pena, as quais decorrem da imposição da 

disciplina. Mas, a partir do uso adequado da coerção estatal, os presos podem 

iniciar um processo de reabilitação. 

O que está em jogo quando o Estado executa uma pena, primariamente, é 

a regularidade do cumprimento da punição. Os apenados possuem direitos e 

deveres. Devem obedecer no cárcere todos os ditames legais e regulamentares, 

pois se não o fizerem responderão por novas transgressões. De outro lado, o 

Estado também é obrigado a garantir aos apenados condições dignas para o 

cumprimento da pena. E essa ideia se fundamenta na justificação racional de que 

o Estado somente cerceará a liberdade de alguém por tempo determinado 

(compatível com a retribuição) se ao final da privação da liberdade ele puder ser 

reconduzido à sociedade civil. Assim, o Estado deve garantir que a punição não 

seja excessiva e que o preso seja tratado com dignidade, independente do crime 

que ele praticou71. Isso não quer dizer, como falamos, que o apenado terá que se 

sentir bem com as exigências do cumprimento da pena. O fato é que, se, o 

apenado deve ser tratado com o rigor que o cumprimento de sua pena requer, 

também deve ter respeitados todos os seus direitos, porquanto pensar em direitos 

dos apenados é também pensar no direito de todos. Nessa lógica, surge a ideia de 

que o Estado deve impor a lei, mas também deve cultivar, no contexto de 

aplicação da pena, o aprimoramento, para que seja possível restaurar por inteiro a 

liberdade de quem transgrediu a norma penal – restituindo no fim do processo e 

liberdade do criminoso. 

Assim, é possível pensar em reabilitação a partir da educação pela ideia de 

que é possível superar os ditames dos impulsos sensíveis pela razão, através do 

                                                 
71 Há quem diga que existem dois tipos de expressão da dignidade humana deduzida a partir do 

imperativo moral de Kant, a saber: a primeira, sendo a que decorre da ideia de que os seres 
humanos são, em geral, dignos por sua condição racional e não podem ser tratados como um 
meio, mas como um fim em si mesmo, e a segunda, na medida em que os seres humanos 
racionais e finitos, transgridem as normas morais violando a liberdade pela prática de algum ilícito 
penal, deixam de ser dignos proporcionalmente ao crime que praticaram. Isso também levaria a 
pensar a ideia de que a liberdade é condição da dignidade humana, conquanto a violação da 
liberdade limita a liberdade de outrem e, por sua vez, a dignidade de quem violou a liberdade 
também seria limitada em uma mesma medida.  



cultivo das obrigações humanas, sejam elas internas ou externas. Portanto, 

podemos dizer que o aprimoramento moral do apenado é necessário e que a 

privação da liberdade como punição não destitui o direito de o punido, após o 

cumprimento da pena,tornar a viver em sociedade. Dessa forma, passemos, 

então, a tratar sobre a ideia de aprimoramento moral atinente ao processo de 

reabilitação dos presos como medida de justificação da pena de privação 

temporária da liberdade.  

 

 

3.3 - O aprimoramento como educação moral no âmbito punitivo 

 

Logo nas primeiras frases da sua obra Sobre a Pedagogia, Kant esclarece 

que o homem é o único ser que necessita ser educado.72 Para ele, a ideia de 

educação está vinculada ao processo de esclarecimento humano. Nesse sentido, 

na Obra Aufklärung73 sobre o que é o “esclarecimento”, o filósofo informa que, 

pela razão os homens podem deixar sua menoridade para alcançar sua 

maioridade pelo esclarecimento.  

 

“Esclarecimento” nas palavras de Kant é: 

 

(...) a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é 
culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu 
entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o 
próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se 
encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e 

                                                 
72“Ora afirmação parecida é encontrada em A religião nos limites da simples razão. Também na 
Antropologia de um ponto de vista pragmático podemos encontrar algo que nos leva nessa 
direção” (PINHEIRO p. 13). 
73 Na síntese introdutória do conceito de esclarecimento, Kant afirma que “o homem é o próprio 

culpado” de sua menoridade. Causas como a preguiça e a covardia fazem com que grande parte 
dos homens prefira estar submetida e tutelada por outros, a enfrentar os perigos e as dificuldades 
advindas caso optem pelo pensamento livre. Os preceitos e as fórmulas, instrumentos mecânicos 
do uso racional, são aceitos como uma segunda natureza, tornando-se “grilhões de uma perpétua 
menoridade” (KANT, 1985, p.102). A falta de ousadia leva os homens ao embrutecimento, inclusive 
a criarem amor à menoridade, acreditando que são incapazes de utilizarem seu próprio 
entendimento e empreenderem uma marcha segura em direção à liberdade. 
 
 



coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. 
Sapere aude ! Tem coragem de fazer uso de teu próprio 
entendimento, tal é o lema do esclarecimento 
(ESCLARECIMENTO, p.100) 

 

Para Kant a educação visa ao esclarecimento, que possibilita aos homens 

ultrapassar seu estado inicial de imperfeição, no qual vigora a ignorância, para um 

estágio de sabedoria rumo à perfeição. O esclarecimento é um processo de 

ruptura em que o ser humano deixa de guiar-se pelos seus instintos e passa a ser 

direcionado pela razão. Essa ideia é coerente com o que entendemos ser 

aprimoramento moral, já que a partir do esclarecimento os homens ascendem 

moralmente a um nível de humanidade superior ao que tinham antes de 

esclarecer-se. Nesta medida, o aprimoramento moral, aqui entendido como 

processo de elevação do homem, está atrelado à educação moral, pois o homem 

em sua condição sensível é, por meio do uso da razão levado a um progresso, 

evoluindo rumo à realização de um humanidade74.  

 

Para Pinheiro:  

 
O ideal perseguido pela educação é, ao mesmo tempo, o ideal de 
toda humanidade. A educação busca garantir a cada individuo a 
condição para que possa compreender-se e esclarecer-se como 
humanidade, isto é, cada homem se torna e se reconhece no 
conceito de humanidade. Para tanto se faz necessário o 
progresso, pois, por meio dele está garantida a possibilidade de 
vislumbrarmos a finalidade moral do homem, não sob um aspecto 
individualista, mas universal. (PINHEIRO p.16) 

 

A necessidade de o ser humano se reconhecer como humanidade é dada 

pela sua condição racional. Os homens, a partir do cultivo da razão, caminham 

rumo ao progresso moral. Nessa medida, os homens têm a possibilidade de 

alcançar o esclarecimento, descobrindo, nesse contexto, a importância da 

                                                 
74 Segundo Rohden “O relacionamento entre razão e liberdade permitiu ainda descobrir um 
interesse prático da razão em geral, não só devido à sua fundamentação na liberdade, mas devido 
também a sua própria necessidade imanente de auto-realização (...) o que funda esta 
possibilidade,descobrindo a possibilidade da liberdade como objeto da razão, permitiu que a razão 
desse inicio a sua história”( ROHDEN 1981 p,172). A construção de história é a realização da 
humanidade, o que implica em afirmá-la como realização da própria razão, porquanto do seu 
objeto universal é a liberdade.         



sociedade. A barreira natural leva o homem a ter de romper limites imanentes à 

condição humana falível e ao mesmo tempo de perfeição.   

Como já dissemos, a condição dual humana remete à necessidade do 

cultivo da razão para que os seres racionais possam, limitando os impulsos 

sensíveis, alcançar a coexistência das liberdades. Por isso, somente através 

desse empenho, por meio do qual o homem deixa suas limitações para atingir a 

perfeição, é que se pode pensar em uma associação civil, garantia de direitos 

impera sob o mal.  

A educação moral é um instrumento que visa à finalidade última do 

processo de educação proposto por Kant. Esse fim é o da própria destinação da 

humanidade, ou seja, o progresso rumo à perfeição moral. 

Para compreendermos a ideia de aprimoramento pelo cultivo da educação 

moral, precisamos fazer uma pequena “experiência” de laboratório. Queremos 

dizer com isso que, faremos duas exposições, descrevendo penitenciárias 

fictícias, para depois tirarmos conclusões sobre elas. Neste sentido, 

descreveremos o que seria uma penitenciária, cujos presos não passam por 

qualquer cultivo da moral, e outra penitenciária em que os apenados passam por 

um processo de aprimoramento. 

Faremos, primeiramente, uma descrição das duas hipóteses, para então 

fazermos a análise de cada uma delas. Mas, desde já, esclarecemos que essas 

descrições apenas servem como ponte, para os questionamentos futuros e que 

qualquer identificação com unidades penitenciárias existentes é mera 

coincidência.  

 

Exemplo 01 

 

Imaginemos a penitenciária fictícia da nominada de “Abafador”. Nesta, 

consta como estrutura física um conjunto de quatro pavilhões, local em que ficam 

as celas, com capacidade para duzentos apenados em cada pavilhão.  Nesse 

local, o espaço para abrigar os presos é precário e não há lugar para lazer, banho 

de sol, nem para aprendizado, como salas de aula e bibliotecas. Os agentes 



públicos que cuidam da unidade substituem o nome dos apenados por um 

número. Os reclusos ficam separados em pavilhões pelo grau de periculosidade e 

a lotação das celas. Cada uma delas de três metros quadrado, aloja cinco 

pessoas em média. Eles passam o dia sem mudança de rotina, acordam na hora 

que querem, fazem o que desejam, dentro dos limites permitidos pela restrição da 

liberdade. Entre a porta dos pavilhões e roll de entrada da unidade ficam os 

agentes. Estes apenas organizam quem entra e quem sai. Mas, dentro dos 

pavilhões, os apenados são quem se organizam e comandam.  Durante a noite, 

não há toque de recolher; os apenados decidem a hora do seu repouso noturno e 

do despertar no dia seguinte. Os agentes quase não intervêm no âmbito da 

convivência dos apenados, salvo quando adentram para fazerem as revistas e nos 

dias de visita em que são obrigados a vigiar como podem o contato dos apenados 

com seus familiares, amigos, advogados, prostitutas, e outros que legalmente 

queiram adentrar no presídio. Atrelado a isso, pela ausência do Estado, os presos 

são quem ditam as regras, definem o que pode e não pode, determinam suas 

lideranças, estabelecem os limites e mais ainda, quando podem, articulam e 

executam o comércio ilegal dentro da unidade prisional, seja pela venda ou pelo 

escambo de drogas lícitas e ilícitas, chegando até à comercialização da 

prostituição e de armas. Nesta unidade, os presos ditam suas punições, 

exercendo eles mesmos o papel de polícia e justiça dentro dos pavilhões, dentro 

de um regime inquisitório, arbitrário e sem respaldo legal algum. A pena para 

quem descumpre as ordens é severa e cruel, podendo ser aplicada inclusive a 

pena de morte.  Esse cenário é de uma penitenciária controlada pelas facções 

criminosas, característico nos países da America latina e América central. 75 

 

 

                                                 
75 O Sistema prisional da America latina é baseado na ideia de reabilitação. Em geral nos países 
desta parte do continente não há penas que ultrapassem a privação temporária da liberdade. 
Especificamente no século XXI como descrevemos no inicio deste trabalho, há forte tendência dos 
países desta região ao minimalismo punitivo e também a defesa do abolicionismo pena. Parecendo 
um contra-senso as instituições de prisão em diversos países latinos, medievais mesmo, com a 
defesa de que o sistema punitivo deve punir minimamente os criminosos e que a , reconciliação 
deve ser a base para alcançar a finalidade do sistema punitivo. Na prática, boa parte das unidades 
prisionais contradizem todos os argumentos neste sentido.     



 

 

Exemplo 02 

 

Imaginemos a penitenciária fictícia de um lugar chamado “Reciclador”. 

Nessa unidade há quatro pavilhões, todos comportam uma média de cem 

apenados alocados em espaços de cela individual. Os presos são chamados de 

reeducandos76. Há quatro pavilhões com 100 celas divididas em oito blocos por 

pavilhão.  As celas são individuais, com 4 metros quadrados. A alimentação da 

unidade é excelente, os presos são chamados pelo sobrenome. As instalações 

físicas em Reciclador são bem amplas, possuindo um parque esportivo, com 

capacidade para diversas modalidades de esporte. Há também um centro 

educacional, dividido em três vertentes de ensino: o ensino básico, o ensino 

técnico e o ensino superior. Nesse local, há salas de aula que comportam a 

quantidade de reeducandos que a unidade pode receber. Nas instalações físicas 

da escola existem laboratórios de informática, uma extensa biblioteca, espaço 

para ensino das diversas ciências e também local para trabalhar o lado artístico 

dos cumprem pena. Durante o horário das 6h às 12h, os reeducandos estão 

inseridos nas atividades do centro educacional. No turno da tarde, a partir das 

14h, os reeducandos se voltam para as atividades lúdicas ou para o trabalho, nas 

oficinas de reciclagem e criação. Todas as atividades são acompanhadas pelos 

diretores da penitenciária e um colegiado de professores do centro educacional, 

os quais acompanham a evolução dos reeducados nos espaços de convivência da 

unidade prisional. 

Iniciemos nossas reflexões sobre estes modelos de unidade prisional. É 

incoerente um sistema de justiça criminal como no primeiro caso, em que na 

execução da pena força os presos a serem piores para que possam sobreviver. 

Se olharmos com cautela, há um discurso no qual a execução da pena deve ser 

firmada no rigor em razão do mal que o criminoso exerceu sobre a vítima. Essa 

                                                 
76 Termo reeducando é utilizado no contexto das unidades prisionais contemporâneas como forma 
de designar os apenados ao processo educativo que os leva, em tese, à efetiva reabilitação.  



ideia é totalmente contrária ao que postulamos. Em um primeiro momento, pode 

parecer coerente que um criminoso seja tratado conforme o mal que ele cometeu 

à vítima. No critério de aplicação da punição, em abstrato, o magistrado deverá 

deduzir a punição através da legalidade que, por sua vez, deve estabelecer a 

retribuição para o crime por meio de uma pena que seja proporcional ao mal 

praticado. Noutra visão, após a aplicação da pena pelo magistrado, o seu 

cumprimento pelo preso deve ser executado racionalmente, com o objetivo 

decorrente da retribuição, mas também que alcançe outro sentido. Lembremos, 

conforme esclarecido, que retribuição para Kant possui dois critérios, sendo o 

primeiro a simples ideia de retorno, a saber: a todo mal crime se impõe como 

retorno consequencial, um mal pena, e o segundo a ideia de proporcionalidade, ou 

seja, o ius tanionis, o mal aplicado como punição deve ser na mesma medida do 

mal praticado pelo criminoso. Essa visão retribucionista kantiana participa da 

justificação da pena, mas não é o critério que comanda a sua execução, apesar de 

atrelar-se a esta ideia como ponto direcionador, ou seja, somente a partir da 

aplicação da pena se pode estabelecer qual forma de execução será observada 

na concretização do punir efetivamente. Por isso, o magistrado define a punição, 

mas é o Estado quem a executa. A retribuição não condiz com excessos de uma 

punição injusta. Na visão kantiana até mesmo a aplicação da pena de morte deve 

ser realizada através de condições racionais, depois de um processo justo, em 

que não haja dúvida de que quem praticou o crime para que seja punido. Sobre a 

execução da pena lembramos que há duas possibilidades básicas, a saber: a 

pena de morte e as penas privativas da liberdade. Na primeira situação não cabe 

a reabilitação, já que haverá a neutralização do criminoso, que não poderá mais 

viver qualquer que seja a maneira. Na segunda situação, o criminoso terá a 

privação da liberdade. Nessa situação os criminosos podem ficar pelo resto de 

suas vidas no cárcere, em caso de prisão perpétua, bem como poderão ficar 

apenas temporariamente privados de sua liberdade. Nestes dois casos os presos 

ainda continuam vivos e, por sua vez, enquanto seres humanos detentores de 

direitos, ainda que parcialmente limitados, em razão do crime que cometeram, 

resguardando-se a dignidade humana.  



No primeiro exemplo de unidade prisional verificamos que os apenados 

cumprem suas penas em desacordo com o que preceitua o direito. Para Kant “o 

direito é, pois, o conjunto das condições sob as quais o arbítrio de cada um pode 

conciliar-se com o arbítrio de outrem segundo uma lei universal da liberdade” (MC 

p.43 /AA6:231). Lembremos mais uma vez que Kant não descreve a realidade de 

uma execução penal, mas através da MC podemos compreender o que é, 

racionalmente, aceitável para iuris executionis das punições, a partir do conceito 

de Direito.  

Assim, pelo conceito de Direito, a punição deve respeitar a dignidade 

humana, na medida em que o ser humano não pode ser tratado como um meio, 

mas sim como um fim em si mesmo, conforme já descrevemos no capítulo 

anterior. É que ao Direito não é dado usurpar a liberdade das pessoas, mas ao 

contrário, o Direito tem como função proteger a liberdade. Neste sentido, até 

mesmo no caso da privação da liberdade dos apenados dentro de um presídio, 

temos que as limitações das liberdades também são, ao mesmo tempo, a 

realização das liberdades dos seres humanos em um sentido mais amplo. Em 

uma visão preambular pode parecer uma contradição dizer que a limitação da 

liberdade de alguém garanta a liberdade dela e de todas as outras pessoas, no 

contexto da execução da pena. Na verdade, a finalidade da execução da punição 

está atrelada muito mais à ideia de coexistência das liberdades do que à 

justificação da aplicação da pena pela retribuição. Nesse sentido, é que podemos 

dizer que a punição não é simplesmente retribuir, pois se em um primeiro 

momento o critério da retribuição é chamado para garantir que o criminoso seja 

punido com justiça, em um segundo momento a punição somente se concretiza 

quando o apenado tem sua pena executada com a garantia de que a sociedade 

não seja conduzida à barbárie. O apenado dentro da unidade prisional deverá 

cumprir o que o Estado, de acordo com a sentença do magistrado, decidiu ser 

justo. Dessa feita, o Estado deverá conduzir a aplicação da pena ao exercício 

efetivo da punição. Assim, a execução da pena deixa de ser a penalidade descrita 

em um texto jurídico da punição do criminoso, para ser execução da punição de 

um apenado. O direito de punir também é o dever do Estado de punir. Ao mesmo 



tempo em que o ius puniendi se realiza na construção da norma penal em 

abstrato, a execução da pena constitui o ius puniendi em concreto e impõe o 

exercício racional do direito.  

Na visão kantiana, o apenado é um ser humano que por suas ações perdeu 

seu direito de coexistir na sociedade civil. No caso dos criminosos que são 

punidos com restrição temporária da liberdade a perda desse direito é limitada ao 

tempo de cumprimento da pena. Não se pressupõe perder o direito de conviver 

em sociedade, e ao mesmo tempo deixar de ser considerado digno para ter sua 

condição humana colocada ao mais baixo nível. Como já dissemos, até mesmo 

em uma pena capital deverá ser respeitado o direito de execução da pena com 

dignidade para quem terá sua vida extinta por determinação legal. No contexto da 

privação temporária da liberdade, o apenado apesar de ter sua liberdade constrita 

não deve ser tratado sem limites, a partir do uso da violência, sem que seus 

direitos sejam respeitados. O tratamento de um apenado deve integrar a máxima 

geral do imperativo categórico que impõe: age de tal forma que a máxima de tua 

ação se torne uma lei universal (FMC). Seria, então, irracional aceitar que os seres 

humanos pudessem passar à condição de total indignidade dentro de uma 

unidade prisional, na medida em que a sua existência fosse forçada a ser a mais 

repugnante possível? Além disso, ao mesmo tempo, poderia ser aceita como uma 

máxima colocar um preso em condições desumanas, para que fosse reabilitado ou 

conduzido novamente a sua condição de humanidade? No primeiro exemplo, a 

ausência das normas conduz os homens à condição insociável à destruição pela 

barbárie. Por isso, a execução penal deve ser pautada na racionalidade que impõe 

o respeito à dignidade humana. 

Imaginando o exemplo da unidade “abafador” à luz da teoria do direito, 

temos uma unidade prisional incompatível com a racionalidade pública, em que as 

regras devem ser cumpridas, e que a força da norma cogente impõe controle do 

Estado para garantir que a sociedade civil seja preservada. Nesse tipo de unidade, 

o tratamento do apenado não condiz com qualquer regra jurídica firmada na razão, 

dado que os presos são tratados como objetos, sem que lhes seja dada uma 

punição compatível com o crime por eles praticado, e não são tratados como 



seres humanos. Assim, se os apenados não exercem seus direitos e não 

cumprem regras, inexiste qualquer garantia de que a pena seja cumprida. A 

punição em uma visão racional deve ser deduzida da razão, em um primeiro 

momento, pela retribuição; e depois, conforme a pena aplicada, de acordo e 

racionalmente com o tipo de punição. Neste sentido, para a privação temporária 

da liberdade é necessária uma pena que satisfaça a lógica do retorno do apenado 

como egresso na sociedade civil. Por isso, o cumprimento da pena não pode 

deixar de conduzir o apenado ao aprimoramento moral, à “reabilitação”. Outro 

ponto retirado do exemplo é que com total descontrole e sem qualquer mecanismo 

de disciplina os apenados são conduzidos a concluir o tempo de cumprimento de 

suas penas como seres piores do que quando ingressaram na unidade prisional.  

Como já dissemos, o direito se estabelece para que possamos coexistir 

livremente. Na execução da pena sem o controle do Estado vigora o agir sem 

limites, e as ações dos homens estão firmadas no mero arbítrio. A condução do 

modelo tipo “abafador” não se sustenta na racionalidade. Em uma unidade 

prisional, os presos devem ser punidos com justiça, sob pena de que toda a 

sociedade seja punida, porque os presos não terão efetivamente sido punidos sem 

uma punição adequada ou porque os presos poderão, por ausência do Estado em 

não aplicar a pena correta, tornarem-se piores e retornar ao final da pena para 

praticar novos crimes.   

No exemplo tipo “reciclador” temos uma ideia de execução da pena 

compatível com a razão. Devemos lembrar que a pena de privação temporária da 

liberdade só é racional na medida em que satisfaz tanto o imperativo categórico da 

humanidade como o princípio da coexistência das liberdades humanas. Dessa 

forma, a finalidade da pena deve conduzir o ser humano ao seu projeto de 

aperfeiçoamento moral proposto pela liberdade. Para Kant, a ideia de que somos 

seres racionais nos impulsiona a agir livremente, buscando através do uso da 

razão a liberdade em um sentido amplo. A punição deve conduzir os seres 

humanos a esse projeto de liberdade, ou seja, os seres devem ter após a privação 

temporária de suas liberdades a oportunidade de coexistir livremente com seus 

semelhantes. Nessa linha de pensamento, a teoria kantiana nos mostra um 



instrumento para que os seres humanos alcancem a liberdade: é a educação. 

Assim, em uma estrutura prisional em que a educação do apenado é valorizada, 

alcançamos a ideia de reabilitação efetiva do transgressor. Por essa ideia, 

podemos, através da teoria kantiana, defender a execução de pena como um 

processo pedagógico que visa criar no apenado a condição de superação de sua 

condição não moral para um patamar moral no qual a prática do crime não é mais 

uma opção aceitável. No exemplo da “unidade reciclador”, a visão kantiana 

sustenta tanto a ideia da obrigatoriedade disciplinar pelo exercício cotidiano do 

cumprimento das regras do dia-a-dia, como também a realização da educação 

pela construção de um sistema de aprendizagem dentro da unidade, favorecendo 

o esclarecimento dos reeducandos, criando a valorização moral de quem antes 

estava determinando seu arbítrio para prática de crimes. Na obra Sobre a 

Pedagogia Kant alerta sobre essa necessidade de valorização do homem pela 

educação.  

 

Segundo Kant: 

 

Na educação actual, o homem não alcança a finalidade da sua 
existência. Pois quão distintamente vivem os homens! Só pode ter 
lugar uma uniformidade entre eles, quando agirem segundo os 
mesmos princípios se tornarem para si outra natureza. Podemos 
trabalhar no plano de uma educação mais adequada e entregar os 
preceitos para tal aos vindouros, que a podem realizar a pouco e 
pouco. Vê-se nas orelhas-de-urso, por exemplo, quando as 
plantamos por estaca, que são de uma mesma cor; quando as 
semeamos, pelo contrário, são de cores totalmente diferentes e 
variadas. A natureza colocou nelas, pois, os germes, e tudo 
depende de serem devidamente semeadas ou plantadas para os 
desenvolverem em si. O mesmo se passa com os homens! 
(PEDAGOGIA p. 13) 
 

 

Podemos perceber, nessa passagem que Kant nos ensina que é necessário 

semear nos seres humanos a moral através da educação. A necessidade de 

educar não é algo direcionado apenas para quem está no sistema de punição. 

Essa é a nossa leitura da possibilidade de reabilitação pelo aprimoramento moral 

em uma visão kantiana. Como já destacamos, o sistema de justiça criminal possui 



uma justificativa da punição tanto pela retribuição na definição da pena a ser 

aplicada em concreto como na execução da pena propriamente no processo de 

reabilitação, no contexto da privação temporária da liberdade. Assim, apesar de a 

educação pertencer à condição humana e estar vinculada ao processo de 

formação e aprimoramento de qualquer ser humano, aqui tratamos dessa 

necessidade dentro do processo de execução da pena. Nessa medida, o modelo  

de tipo reciclador constitui pela educação a razão necessária, a fim de que os 

presos sejam conduzidos ao esclarecimento, o que constitui um passo necessário 

para a restauração da liberdade, e para que os transgressores da lei deixam de 

sê-lo para retomar a liberdade como egressos. Nessa medida, é um equivoco 

deduzir que a execução de uma pena que visa reabilitar os presos pela educação 

é o mesmo que presentear a maldade de quem praticou um crime. Esse discurso 

é uma leitura incompatível com a execução da pena, que confunde a ideia de 

justificação a priori da punição pela retribuição, com a ideia de reabilitação, que 

deve ser entendida como critério secundário da punição no contexto da execução 

da pena de privação temporária da liberdade. O processo de valorização dos 

apenados dentro do contexto prisional possibilita aquilo que antes parecia algo 

impensado aos que cometeram crimes, a saber: a criação de uma consciência 

ampla sobre a sociedade e os limites impostos à liberdade individual, como 

requisito para coexistência das liberdades recíprocas. Neste ponto, devemos 

atentar para a ideia de educação que estamos defendendo como condição do 

processo de aprimoramento moral. Para Kant a educação não é aquela que 

apenas faz com que compreendamos algo. Na verdade, a educação em uma 

visão kantiana favorece o esclarecimento e conduz aos seres humanos a agirem 

moralmente. Nessa ótica, a educação dentro de um presídio, não serve apenas 

para pessoas que nunca estudaram algo, mas é aquela condutora da liberdade, a 

qual produz efeitos morais para pessoas que possuem conhecimento científico ou 

não. A finalidade é racional, possibilita aos presos a correção moral para que não 

pratiquem mais crimes.   

Lembramos que a “moral” que estamos defendendo é aquela que comporta 

tanto a ideia de agir conforme as regras, ou seja, de acordo com o direito; como a 



ideia de que é preciso agir por dever sem qualquer móbil externo, enquanto agir 

ético. Nessa medida, o aprimoramento moral dentro de uma unidade prisional está 

atrelado à ideia de que os apenados serão reabilitados moralmente. Esse 

processo de reabilitação deve levar à conscientização do preso, de que devem 

cumprir as regras de convivência humana, seja por conformidade ao dever, 

normas em respeito à legislação externa, jurídicas, como por dever, normas 

internas, éticas. Seria exigir demais dos cidadãos que nunca praticaram crimes, 

que aceitassem simplesmente a ideia de uma retribuição punitiva sem que a 

liberdade, no contexto de execução da pena, fosse levada em consideração. O 

criminoso violou a liberdade e a sociedade necessita que a liberdade seja 

reestabelecida. Por isso, o Estado deve punir, e como punir é também algo que 

deve ser colocado sob o crivo da razão, a reabilitação torna-se necessária mesmo 

com o critério da retribuição, sendo usado em abstrato para definir a pena 

aplicada.  

Como dissemos, a reabilitação faz-se necessária por respeito à dignidade 

humana e pela característica da pena. Neste caso a punição sendo a do tipo de 

privação temporária não irá impossibilitar que os seres humanos punidos retornem 

a viver em sociedade, ao final do cumprimento da pena. Por isso, a característica 

da pena conduz à necessidade de formação moral dos apenados, razão pela qual 

a execução penal tem como finalidade o aprimoramento dos seres humanos que 

transgrediram a norma e passaram, após condenação, pelo cumprimento de uma 

pena, alcançando o direito à liberdade sem as restrições do cárcere.  

No modelo tipo reciclador imaginamos uma execução firmada na 

racionalidade, que busca a reabilitação dos presos. Nessa forma, o exercício da 

retribuição penal é satisfeito em um primeiro momento pelo que foi definido em 

sentença como pena a ser aplicada, a saber: privação temporária da liberdade. 

Assim, os presos terão uma unidade prisional firmada na racionalidade, em que 

serão considerados reeducandos, onde deverão ser tratados como presos, mas 

também como seres dignos a retornarem à sociedade civil, possibilitada  pela 

educação condutora do esclarecimento que eleva os seres à condição moral, 

visando a coexistência das liberdades recíprocas. Os reeducandos devem, 



durante o cumprimento da pena, passar por um período de estudos 

desenvolvendo através do aprendizado a sua condição racional para que cada um 

seja homem melhor. Neste contexto, o reeducando terá como foco o estudo do 

conhecimento humano, bem como poderá ser orientado através de uma formação 

técnica para o exercício de uma profissão, para os que não possuem esse tipo de 

instrução. Já para os que são formados com conhecimento técnico ou científico, a 

educação deve ser ministrada desde o básico, e em seguida o reeducando 

poderia ser empregado nas oficinas da unidade prisional para trabalho. O mais 

importante são as regras de convivência, que são a base para formação do 

caráter, como nos orienta Kant (PEDAGOGIA p.57). Os reeducandos devem ser 

instruídos através das normas de direito, a partir do estudo de disciplinas jurídicas, 

que nos orientam ao exercício da cidadania. Toda essa construção pedagógica 

em que o reeducando deve estar inserido é um encaminhamento para o 

aprimoramento moral, que na visão de Kant é o fim último para os seres humanos, 

ou seja, a ideia de perfeição. 

 

Para Kant o processo de aprimoramento moral é criado a partir da 

educação. Sobre isso diz Pinheiro:  

 

A educação tem como tarefa própria, encaminhar o homem em 
direção ao fim último, que é sua ideia de perfeição. Assim, uma 
educação que atinja sua finalidade da filosofia moral e política. O 
homem moral é ideal de ser seguido no processo de educação, e 
apenas uma sociedade politicamente justa está apta a capacitá-lo 
a cumprir sua inteira destinação. Ora, a fim de obtermos uma 
sociedade justa, faz se necessário um conjunto de cidadãos justos, 
vale dizer, morais. (PINHEIRO p. 52)   

 
 

A destinação moral do homem é sua condição mais preciosa, sua dignidade 

propriamente. Nessa medida, o direito a uma punição justa também é o direito de 

que o preso possa na execução penal ser educado a fim de que alcance, como 

reeducando, o aprimoramento. Kant nunca definiu as questões de reabilitação e 

de aprimoramento atreladas à ideia da retribuição em um texto específico, o que 

também já foi dito, que reiteramos para destacar. Para alguns teóricos, como já 



citamos, seria dizer o que Kant nunca disse quando se afirma esse tipo de 

conclusão sobre a punição. Mas, como já expusemos, a visão reducionista 

defendida pelos que defendem teorias absolutas da retribuição, bem como a tese 

de Merle, que dispõe sobre uma teoria isolada da reabilitação, a qual rechaça 

qualquer fundamento da retribuição para justificação da pena, não é coerente com 

uma proposta de justiça na visão de Kant. Por isso, fazemos neste texto 

referências a textos diversos de Kant. Aqui, neste ultimo capítulo, esclarecemos a 

importância da ideia de educação como proposta de esclarecimento e 

aprimoramento como elementos essenciais para ratio puniendi.  Kant não abordou 

a ideia de educação voltada para o sistema prisional como defendemos aqui, mas 

como é um bem geral para o homem, em qualquer situação, a educação no 

sentido kantiano pode ser facilmente relacionada ao sistema prisional como 

instrumento para uma punição que reabilitará os transgressores. Assim, é fácil 

deduzir que dentro de uma unidade prisional, no contexto do cumprimento da 

privação temporária da liberdade, a educação possa servir para mudar a condição 

pretérita do preso, na qual ele é visto como um ser mau, para uma visão, 

alcançada pela educação, de que os egressos da punição são seres respeitáveis 

que podem conviver em sociedade. Por isso, a reabilitação se reveste na 

execução da pena pela educação como um direito mais elementar que não 

pertence apenas ao próprio condenado, mas a toda a sociedade, já que o maior 

beneficiado não será o preso, mas a sociedade civil.  

Para Kant educação está vinculada ao ser humano como característica 

essencial. Os seres racionais finitos caminham rumo à realização de sua 

racionalidade e superação de seus instintos, consoante o progresso moral por sua 

capacidade de educar-se, ou seja, de alcançar o esclarecimento a partir da razão. 

Não seria condizente com o projeto da liberdade de Kant, mesmo aceitando os 

critérios primários de definição da pena pela retribuição e a possibilidade de que 

criminosos que praticaram crimes qualificados possam ser punidos com a pena de 

morte, afirmar que presos, privados temporariamente da liberdade, não possam 

retornar à sociedade reabilitados. A prisão na forma do “modelo Abafador” conduz 

os seres humanos à barbárie, já que a realidade desse tipo de execução penal 



contradiz a razão. Por outro lado, a punição pensada nos moldes do modelo 

Reciclador denota a racionalidade que justifica a restauração da liberdade como 

ponto fundamental que constitui a justificação da punição. 

Outra questão que pode ser considerada num questionamento relevante 

sobre a reabilitação é a possibilidade de garantir ou não com absoluta certeza que 

alguém possa de fato ser reabilitado efetivamente após o cumprimento de uma 

pena. Essa questão levada ao contexto da execução da pena gera duas questões 

básicas que devemos tentar responder, a saber: 

 

1- Os seres humanos, quando praticam crimes, podem ser reabilitados 

para não mais praticá-los? 

 

2- Até que ponto o Estado pode garantir com absoluta certeza que 

seres humanos que cometeram crimes nunca mais irão praticá-los? 

 

Sobre a primeira questão é importante lembrar que Kant nos ensina que 

somos seres racionais finitos. Isso quer dizer que apesar de possuirmos a razão, 

não temos a razão como um atributo absoluto; ou seja, não somos seres 

absolutamente racionais, somos falíveis, pois não somos determinados ao agir 

racional. Como já tratamos, os seres humanos possuem uma condição noumênica 

e outra fenomênica. Ambas são imanentes ao homem e não podem ser 

superadas. Essa dicotomia imanente ao homem é o que o faz caminhar para o 

bem ou para o mal. Os homens possuem arbítrio, que enquanto faculdade de 

escolhas possibilita que as ações sejam guiadas pelos móbeis conduzidos pela 

vontade humana. Mas, a realização da moral está atrelada à ideia de que a razão 

se sobrepõe o arbítrio e, por isso, deve direcioná-lo. Assim, a possibilidade de os 

seres humanos transgredirem é inerente a sua condição e, do mesmo modo, 

também é imanente ao ser humano a possibilidade de agir com correção, 

cumprindo as normas moralmente.  A noção de que a privação da liberdade pode 

alcançar a finalidade pública possui raízes nesta ideia, ou seja, em satisfazer o 

interesse da sociedade civil, garantindo a reabilitação do preso, para que seja 



preservada a coexistência das liberdades recíprocas. A punição parte dessa 

dualidade do homem, a fim de que este seja conduzido ao bem, satisfazendo o 

interesse da liberdade.  

Para responder à segunda indagação podemos dizer que a reabilitação 

está voltada tanto para restaurar a liberdade do criminoso como para restaurar a 

liberdade de todos os membros da sociedade civil. Logo, a execução penal se 

sustenta dentro da ideia de que é possível que alguém tenha sua liberdade 

restaurada pelo cultivo da razão durante o cumprimento da pena. Nesta mesma 

linha de raciocínio, temos que os homens que nunca praticaram crimes são os que 

irão praticar crimes pela primeira vez e, ao mesmo tempo, os homens que 

praticaram crimes podem reincidir a prática de crimes, e isso não implica dizer que 

com absoluta certeza que ocorrerá por ação de quem quer que seja a prática de 

crimes; ou seja, qualquer ser humano por sua condição racional finita pode 

praticar crimes. Por outro lado, é necessário atentar para o fato de que a 

reincidência de crimes praticados por egressos do sistema penitenciário no âmbito 

da práxis não pode servir como norte para deduzirmos que seres humanos não 

podem reabilitar-se. A ideia de que os criminosos sem o cumprimento adequado 

da pena não chegaram à reabilitação é clara. Isso é plenamente perceptível em 

qualquer experiência de sistema prisional que não funciona ou não funcionou. E 

nesse caso é fácil perceber que, em um contexto de valorização da razão a partir 

de um processo educativo, o contrário também poderia ser verdadeiro. Isto é, que 

em unidades prisionais com condições adequadas, com o processo de educação 

rumo ao aprimoramento moral dos presos, poderemos ter reabilitações. Mesmo 

assim, temos que aceitar que não há uma prova absoluta de que os homens não 

voltaram a transgredir depois de terem ficado presos, mesmo em uma unidade 

como a que exemplificamos no tipo “reciclador”. 

Por isso, mesmo com a probabilidade pela educação de satisfação na 

reabilitação dos presos, o Estado não pode garantir com a absoluta certeza que os 

criminosos não reincidirão. Isso é uma ideia que parte da indeterminação das 

escolhas humanas e é algo que faz parte da condição humana.  



Ocorre que se o Estado conduz os seres humanos ao exercício da 

racionalidade, podemos dizer que é provável que estes não pratiquem crimes 

porque o exercício da razão poderá levá-los ao aprimoramento moral. Logo, 

mesmo não sendo possível dizer que quem praticou crimes após um processo 

pedagógico de valorização do uso da razão não irá mais cometer crimes, 

podemos afirmar que o Estado contribuiu para que os crimes não ocorressem. 

Assim, é racionalmente aceito que o Estado cumpra com o seu objetivo de 

conduzir os seres humanos à racionalidade dentro de um processo de execução 

da pena, pois mesmo que não haja absoluta certeza de que crimes não mais 

ocorrerão, temos que presumir que estes não aconteçam na mesma forma ou que 

pelo menos a possibilidade de que eles ocorram seja significativamente reduzida.   

Diante dessa impossibilidade de provar com absoluta certeza, pelo meio 

natural, que os criminosos serão reabilitados, surge a questão sobre a 

compatibilidade do aprimoramento moral “biotecnológico” no âmbito do sistema 

prisional já que este nos propõe meios científicos de garantir a eliminação da 

reincidência. 

 

 

 

3.4 – Aprimoramento moral biotecnológico no contexto da justiça criminal e 

sua compatibilidade com os fins da pena. 

   

 

O aprimoramento moral de que discorremos até agora é o que naturalmente 

podemos alcançar a partir da educação. E toda esta discussão tem como foco a 

indagação sobre a possibilidade ou não da reabilitação de presos, já que no 

segundo capítulo demonstramos que é possível justificar a pena pela retribuição e 

aceitar a reabilitação como compatível a essa justificação na execução da pena, 

que é em nossa tese o critério secundário de aplicação do ius puniendi.  Partimos 

desde o início de nosso texto de uma visão kantiana para justificar a ideia de 



retribuição como critério primário de justificação da pena e a prevenção e 

reabilitação como critérios secundários. 

No contexto de nossa discussão sobre como executar a pena, surge o 

questionamento sobre qual a maneira correta de executar a reabilitação e se esta 

cumpre com a ideia que se propõe, ou seja, de que os apenados poderão em 

razão do tipo da pena retornar à sociedade civil para coexistir livremente com seus 

semelhantes. Por esse motivo, pensamos como reabilitar e partimos da ideia de 

que se deve aprimorar. A nossa razão nos faz inicialmente aceitar que o processo 

de aprimoramento nos é dado pela via natural através do esclarecimento por uma 

pedagogia, como já dissemos. No entanto, se nos debruçarmos sobre a 

criminologia77 e aceitarmos ser improvável a reabilitação, mesmo que possível 

pela via natural, podemos aceitar que buscar outros alternativas seja coerente 

como a justificação da pena. 

A alternativa biotecnológica parece ser uma tendência natural, pelo avanço 

científico em geral, no século XXI, na era da biotecnologia. A grande polêmica é 

que ela esbarra em algumas teorias da moral e mesmo em algumas normas de 

diversos ordenamentos jurídicos. Na nossa argumentação o problema passa por 

uma perspectiva em que a inserção da biotecnologia seja coerente com qualquer 

teoria moral, por não ultrapassar o limite da liberdade humana, especificamente no 

caso da punibilidade, já que presos, quando da aplicação da pena em um sistema 

de justiça penal pública, possuem a constrição de sua liberdade e ela é justificada 

quando pela lei. Ao mesmo tempo, a ideia de aprimoramento com uso da 

tecnologia que defendemos não alcançaria senão a limitação possível para reduzir 

a agressividade de criminosos no cumprimento da pena. Isso nos faz aceitar que 

impor essa biotecnologia pode ser algo coerente com o que defendemos e nos 

ajudaria a levar a humanidade rumo ao progresso.  

Assim, o aprimoramento moral biotecnológico poderia parecer incoerente, 

sem advertir sobre alguns problemas, já que para um kantiano clássico pensar o 

                                                 
77 Aqui este termo designa estudo da ciência do crime mas também a estudo da ciência que 
descreve a prática das ações criminais dos homens; e do mesmo modo; a verificação dos métodos 
de combate ao crime através das escolas penais e outras tendências teóricas que tentam por fazê-
lo.   



aprimoramento biotecnológico poderia ser pensado como inaceitável, já que 

defender kantianamente a justificativa do aprimoramento moral biotecnológico, 

sobretudo, pela ideia de que o ser humano não pode ser um meio, mas deve ser 

um fim em si mesmo, como Kant nos ensina nos termos do imperativo categórico 

da humanidade. Mas, por outro lado devemos lembrar que Kant nos diz quando 

está a tratar da punição, no parágrafo 49 da seção E da doutrina do Direito: que a 

violação da liberdade pela prática do crime faz com que o ser humano perca seu 

status de sujeito de direitos. E, por isso, em um primeiro momento, podemos 

defender que, com o crime, a dignidade do ser humano se restringe, a fim de que 

seja garantida a dignidade de todos. Por isso, é possível, antes mesmo de 

chegarmos a nossas considerações, afirmar que neste ponto do nosso trabalho 

também utilizaremos a teoria kantiana. No entanto, nos colocaremos para além 

dos argumentos de Kant do ius puniendi relacionados à possibilidade de 

aprimoramento moral biotecnológico.   

Para iniciarmos, é preciso destacar que o aprimoramento moral do ser 

humano é também o objetivo da pena, no contexto da privação temporária da 

liberdade, mesmo porque a punição, conforme dissemos, deve buscar restaurar a 

liberdade. Isso significa dizer que o criminoso deve ser reconduzido, pelo 

cumprimento da pena, através de um processo de aprimoramento da condição 

moral que o permita novamente coexistir livremente em sociedade. 

A ideia de aprimoramento moral biotecnológico surge, na nossa proposta, a 

partir da impossibilidade de poder comprovar que o aprimoramento moral natural 

possa efetivamente ser alcançado e que, de forma determinante, por meio da 

tecnologia seria possível, através da redução da agressividade, reabilitar 

apenados. Neste sentido, devemos também advertir que não estamos discorrendo 

sobre um aprimoramento moral qualquer. Estamos tratando de um aspecto do 

aprimoramento sustentado na redução da agressividade de sujeitos propensos à 

prática de crimes. Além disso, não estamos falando em qualquer aspecto de 

estatísticas de redução de reincidência, o que já foi comprovada no contexto da 

execução penal existente, mesmo porque a biotecnologia discutida aqui parte de 

construções teóricas, e de alguns testes iniciais, que não foram em geral 



comprovados. Não obstante, há alguns argumentos que nos fazem suscitar essa 

possibilidade de reabilitação pelo meio biotecnológico, os quais iremos 

desenvolver ao longo do texto. Neste sentido, a possibilidade de impor o 

aprimoramento pela via biotecnológica pode ser pensada como uma alternativa 

para a preservação da associação civil, mas não algo que possamos desde já 

implementar.  

Como forma de alcançarmos a compreensão de que estamos a tratar 

imaginemos que um criminoso tenha sido condenado a uma pena de privação 

temporária da liberdade. E, ainda, que este, enquanto punido, devesse passar por 

um processo de aprimoramento moral natural, a partir da execução pedagógica no 

cumprimento da pena, com ensino de disciplina e de outras matérias que o 

permitiria evoluir moralmente. Essa situação natural, apesar de ser possível no 

plano prático não pode ser provada, ou seja, não há comprovação de que um 

apenado seja aprimorado naturalmente através de um processo pedagógico 

dentro de uma unidade prisional. Do mesmo modo, imaginemos que um criminoso 

tenha sido condenado a uma pena de privação temporária da liberdade. E, ainda, 

que este, enquanto punido, devesse passar por um processo de aprimoramento 

biotecnológico, a fim de que ao final do cumprimento da pena efetivamente 

estivesse reabilitado, já que a punição o colocaria sem escolha, pela determinação 

do próprio Estado na condição de submissão ao aprimoramento biotecnológico. 

Neste sentido, o apenado seria submetido à inserção em seu organismo vital de 

algum meio que o levasse a não mais praticar crimes e que, por isso, depois do 

tempo de privação temporária da liberdade, reconduziria à sociedade civil. Nessa 

medida, surge a questão a se pensar, a saber: é compatível com o sistema penal 

público, no processo de execução da pena de privação temporária, visando 

reabilitar os criminosos, usar a biotecnologia para aprimorá-los moralmente? 

Antes de adentrarmos nessa questão, devemos desde logo delimitar em 

qual ideia sobre aprimoramento biotecnológico nos baseamos. Não alargaremos o 

debate sobre o tema, já que ele é algo complementar de nossa tese, e 

direcionaremos nossa argumentação com um foco próprio, a saber: a justificação 

de aplicação da pena e a compatibilidade do aprimoramento biotecnológico no 



contexto da reabilitação possível. Para buscarmos compreender o aprimoramento 

de que aqui discorremos, partimos do pensamento de Thomas Douglas sobre o 

assunto. Esse autor, em 2008, publicou um artigo na universidade de Oxford sobre 

o aprimoramento moral intitulado “Moral Enhancement”.  

 

 Conforme nos esclarece Nahra, a proposta de Thomas Douglas, a saber:      

 

Propõe um novo conceito, o de moral enhancement, dentro de 
uma estratégia de se opor a tese bioconservadora, apresentando o 
moral enhancement biotecnológico é sempre não permissível. 
Para Douglas enhancement moral é um tipo de aprimoramento 
que evidencia que uma das principais objeções ao enhancement – 
a de que ele seria ruim para a sociedade porque colocaria as 
pessoas que não fossem aprimoradas em desvantagem em 
relação aos aprimorados, exarcebando as desigualdades sociais – 
não se sustenta já que a existência de pessoas moralmente 
aprimoradas tenderia a ser ago vantajoso para todos. (NAHRA p. 
05) 

 

 

A ideia de aprimoramento moral pensada por Douglas parte de dois 

pressupostos básicos: o da redução da violência e o da diminuição da 

agressividade das pessoas. Essa ideia relaciona-se com o aprimoramento moral 

que desejamos no contexto da execução da punição. E nesta medida ele passa a 

nos fornecer argumentos compatíveis com o ius execuionis, sobretudo por nos 

permitir pensar a efetividade da reabilitação de criminosos pela via do 

aprimoramento moral.  

 

Segundo Thomas Douglas:  

  

Uma pessoa aprimora moralmente a si própria se ela altera a si 
mesma de um modo que podemos razoavelmente esperar que 
resulte em que ela tenha melhores motivos Morais futuros, 
tomados em conjunto, do que ela teria sem essa alteração. 
(DOUGLAS p. 13)  
 
 

 



Enquanto o aprimoramento moral biotecnológico é aquele em que, a partir 

do uso da biotecnologia, o ser humano altera o comportamento distanciando-se 

motivos não morais, alcançando a elevação racional do exercício da liberdade 

através de melhores motivos para o agir.  O que significa dizer que a motivação 

das ações, que antes o fazia agir de forma errada, possibilita através de novos 

motivos agir acertadamente, mas sendo que o mecanismo ou instrumento que 

altera estes motivos seria o “biotecnológico”.  

Então essa ideia pensada biotecnologicamente está relacionada à alteração 

a partir do uso de tecnologia no ser humano, como por exemplo, uso de 

medicamentos programados para mudar o comportamento. O modelo que 

estamos pensando aqui sugerido com base no pensamento de Douglas pode ser 

a implantação de um sistema de inserção de medicamentos que aprimorem 

moralmente a conduta dos apenados no processo de execução da pena. 

Agora, após do breve esclarecimento acerca do aprimoramento moral 

biotecnológico a que nos referimos aqui, podemos retomar a questão construída 

no inicio desse subcapítulo.   

Assim, para sabermos se é compatível no processo de execução da pena 

de privação temporária o aprimoramento biotecnológico passemos a tratar sobre o 

direito de ser ou não ser aprimorado moralmente no âmbito da execução penal. 

 

 

3.4.1 Direito de escolher ser aprimorado moralmente no contexto 

da execução penal 

 

O apenado em um processo de punição concreta está submetido ao 

interesse público, que visa salvaguardar a liberdade de todos. Nessa medida, a 

liberdade individual pode ser reduzida como forma de satisfazer a sua liberdade e 

ao mesmo tempo a liberdade dos outros após o cumprimento da pena. Dessa 

forma, a imposição de um tratamento biotecnológico para alterar o comportamento 

criminoso do apenado não fere o direito de escolha já que esse, especialmente no 

cumprimento da pena, não pode ser maior que o interesse público, o qual 



estabelece a necessidade de reabilitação do criminoso para garantir a 

coexistência da liberdade de todos. 

Três questões são essenciais neste ponto para entendermos se os seres 

humanos em uma execução penal podem escolher ou não quanto aprimorar-se, a 

saber: 

 

 

1- O criminoso, ao ser condenado à pena de privação temporária da 

liberdade, deve alterar seu comportamento durante a execução da 

pena? 

 

2- O aprimoramento moral no contexto da execução da pena deve 

seguir como um imperativo da justiça pública? 

 

3- A sociedade necessita que os criminosos sejam aprimorados durante 

o cumprimento de suas penas ou apenas a reclusão pode satisfazer 

o interesse público, na medida em que o criminoso sofrerá pela 

constrição de seus direitos? 

 

Sobre o primeiro ponto devemos lembrar o que já discorremos antes no 

texto, que a privação temporária da liberdade tem começo e fim. Na medida em 

que o apenado ingressa na execução da pena é, dado a ele, como um direito, o 

detalhamento de sua pena com o tempo em que ele deverá passar recluso. O 

lapso temporal da privação da liberdade para este tipo de pena possui um 

significado claro, ou seja, se a pena deve cessar, então o apenado não perdeu 

totalmente a liberdade. Durante a execução da pena fica restrita para que o mal 

que o criminoso praticou não seja reconhecido como um bem e ao mesmo tempo, 

seja retribuído na proporção merecida o mal praticado. Por outro lado, a aceitação 

de que alguém, por ter cometido crime deve submeter-se a uma pena, e após seu 

cumprimento voltar à sociedade, é também um direito de retorno. Esse se justifica 

pela possibilidade de restauração da liberdade pelo processo de mudança do 



apenado, para que ele não tenha escolhas futuras que visem à prática de crimes. 

Portanto, a execução dessa privação por tempo determinado da liberdade denota 

que a pena deve alterar o comportamento do criminoso para que ele não mais 

torne a praticar crimes. Nesta medida, aprimorar é dever do Estado e ao apenado 

não é dado o direto de escolher não reabilitar-se, porque se o fosse, dada tal 

possibilidade de escolha, a pena de privação temporária da liberdade não teria 

sentido; ou melhor, não seria coerente com a justificação da punição. 

Para responder o segundo questionamento temos que definir o que é o 

imperativo da justiça pública. Podemos defini-lo como garantia de que todos os 

sujeitos possam participar da sociedade civil a partir da proteção do Estado. 

Passemos então para a resposta à indagação. O Estado de direito é instituído 

para que as pessoas possam confiar uma nas outras. Essa confiança decorre da 

imposição da norma agendi que impõe limites recíprocos ao arbítrio humano 

conduzindo ao exercício coexistência das liberdades humanas como uma máxima. 

Isso decorre do imperativo da justiça pública que direciona a todos os seres 

humanos respeitarem-se reciprocamente nos limites das suas liberdades. 

Na execução da pena, a Justiça penal pública impõe o direcionamento 

efetivo do cumprimento da sentença condenatória. Isso, no sentido de estabelecer 

racionalmente a justiça como garantia de que as normas efetivamente serão 

cumpridas. Tudo isso a fim de fazer valer que os sujeitos no cumprimento da pena 

alcancem condição de novamente coexistirem em sociedade. 

Neste sentido, o criminoso se submete à norma penal como a um 

imperativo e, por isso, o mandamento, pela negação de uma conduta proibitiva, é 

o direcionamento para o transgressor agir racionalmente e não desviar-se do 

caminho da correção moral. Com isso, a execução da pena se reveste da 

obrigatoriedade para fazer o ser humano moralmente melhor do que era antes. Na 

medida em que o apenado se submete ao Estado, o imperativo da norma penal se 

faz valer para garantir o direito de todos os membros da sociedade civil. 

O Estado posiciona-se como um condutor que é na verdade o imperador e, 

nos dizeres de Kant, representado pelo Soberano, que é inviolável. Este Estado 

conduz o processo de valorização do apenado a partir efetivação da razão como 



norte para atingir a reabilitação no curso do cumprimento da pena. Portanto, o 

aprimoramento moral é parte do interesse público, partindo da ideia de que por ele 

a sociedade terá seres humanos melhores, que não praticarão crimes e irão 

contribuir para a justiça. A punição nesse contexto constitui-se como o elemento 

de “refinamento” dos seres que escolhem agir pelo mero arbítrio em detrimento 

das ações morais. Para um leitor desatento pode parecer que estamos afirmando 

que o criminoso deverá ser tratado melhor do que ele merece, em razão do crime 

que cometeu. Mas não é isso que está em jogo. Na verdade, o Estado estabelece 

os mecanismos legais em nome da razão pública para que o mal cometido não 

seja maior do que o interesse da sociedade civil e isso é fundamental para que a 

sociedade alcance o progresso. Aqui a liberdade é o ponto de partida, e como o 

Estado é o guardião da liberdade, deve criar condições reais para que ela seja 

preservada, e se preciso, restaurada. Assim, o aprimoramento do criminoso no 

contexto de execução penal é parte de um projeto racional que tem no Estado o 

garantia da sua efetivação. Na medida em que o apenado participa desse 

processo, o Estado estabelece as condições necessárias para que haja realmente 

a reabilitação de quem não irá perpetuamente deixar de exercer seus direitos de 

cidadão. Nisso a possibilidade do uso da tecnologia seria um meio de conduzir os 

seres humanos a sua destinação, que é a harmonia de suas liberdades. Nesta 

medida, a tese do aprimoramento moral biotecnológico seria coerente com a 

proposta de justificação da pena que defendemos.  

Para responder o terceiro ponto temos que partir da ideia de que os 

homens são seres sociais, conquanto necessitem conviver e estabelecer 

mecanismos para um bem viver. A sociedade é a conquista da razão humana em 

nome da convivência e da preservação dos direitos e deveres rumo ao homem 

aprimorado, ou seja, ao progresso da humanidade. Essa sociedade é o trilho da 

ordem pública, na qual as particularidades dos seres humanos são respeitadas, 

mas não devem interferir no bem maior, que é o interesse de todos, como um fim. 

Nela os seres humanos, na visão kantiana, alcançam o progresso, na medida em 

que a liberdade, que é a base para o Estado e a sociedade civil, conduz à 

realização do reino dos fins. Um conjunto de fatores que estão atrelados à 



racionalidade orientam os homens caminham no exercício da moralidade para 

uma possível perfeição. Nesse processo, a transgressão é uma possibilidade, 

dado que os homens são seres racionais, mas também são finitos, possuidores da 

condição sensíveis, que permitem o deslocamento da vontade rumo a ações 

contrárias à moral. Nesta linha de pensamento, a razão cuida ao mesmo tempo de 

podar as arestas da falibilidade humana criando através das instituições os 

mecanismos que visam restabelecer o limite transposto pela violação da liberdade. 

Essa liberdade, em um primeiro momento, é pensada para o indivíduo, mas  

somente se sustenta no conjunto quando construímos a ideia de que a 

reciprocidade da coexistência dos sujeitos livres está pautada em uma liberdade 

em sentido amplo. Neste sentido, a sociedade é a maior interessada no 

aprimoramento dos apenados, não por ser o crime o mais importante, mas pelo 

seu contrário, a moral, para reestabelecer a liberdade em âmbito público. Assim, o 

aprimoramento moral biotecnológico é compatível com a justificativa da pena, já 

que a sociedade necessita que seres humanos possam coexistir no âmbito social 

e também para que, no processo de cumprimento da pena, a possibilidade de 

retorno à sociedade civil se torne algo provável. 

Assim, a biotecnologia passa a ser uma alternativa, já que nos faz por 

diversos motivos acreditar na efetiva reabilitação dos criminosos, que em um 

processo de execução, no qual o aprimoramento natural é empregado, a partir de 

práticas educativas isoladas, não temos a certeza de que os egressos mais 

agressivos do sistema penal possam alcançar a efetiva reabilitação. E por outro 

lado, temos uma alternativa que traz a probabilidade de seres humanos com 

melhores motivos porque aprimorados biotecnologicamente, e quê retornando a 

sociedade não reincidiriam na prática de crimes.  

 

3.4.2 Aprimoramento Biotecnológico e sua inserção no sistema de 

execução penal para pena de privação temporária da liberdade  

 

Neste ponto, tratamos da possibilidade ou não de compatibilizar a 

justificação da pena, defendida ao longo deste texto, com o aprimoramento moral 



biotecnológico. Primeiro devemos advertir que essa discussão não é definidora no 

tocante à justificativa de aplicação da pena, ou seja, a pedra de toque, a questão 

principal tese aqui defendida. No entanto, é um ponto de destaque de nosso 

trabalho por ser algo dotado de ineditismo, pois está relacionada aos avanços das 

biociências, do uso da biotecnologia em apenados para reabilitá-los. Neste caso, 

discorremos sobre a justificativa teórica da hipótese de que procedimentos 

biomédicos podem ser utilizados no curso da execução da pena de privação 

temporária da liberdade.  

O aprimoramento moral biotecnológico atualmente vem sendo debatido no 

âmbito acadêmico, já que a ciência demonstra que a possibilidade de uso da 

biotecnologia não é algo impossível. Ademais, já há alguns usos biomédicos no 

sentido de ampliar as capacidades físicas diversas dos seres humanos, mas ainda 

não há comprovação de que seja possível o aprimoramento moral biotecnológico 

em seres humanos. Além disso, também há a problemática dos efeitos colaterais, 

que poderiam ser óbices para a implementação de alguma intervenção biomédica 

em seres humanos. 

Mas precisamos avançar conceitualmente debatendo sobre essa 

possibilidade. Mesmo que não tenhamos à mão facilmente a tecnologia para a 

implementação desse tipo de procedimento a ser utilizado em apenados, isso não 

significa que não devamos pensar sobre isso. E aqui é preciso deixar claro que 

não defendemos a utilização de algo já pronto, mas a possibilidade racional de 

implementação do aprimoramento biotecnológico no âmbito do Sistema Penal 

Público, que poderá ocorrer ou não, mas em todo como não acreditamos ser a 

curto prazo.  

 

Douglas, afirma haver duas razões óbvias para duvidar de que o 

aprimoramento biomédico seja aplicado no médio prazo. A primeira é que há 

aspectos em nossa psicologia moral que não podem a princípio ser alterados. 

Segundo, é que a nossa psicologia moral é bastante complexa e temos que 

duvidar de que em pouco tempo, com o avanço atual da neurociência, teríamos 

condições de alcançar tal façanha (DOUGLAS p.18). 



Nossa questão não é aprofundar o debate sobre essa possibilidade desse 

tipo de procedimento para aprimoramento. Queremos, na verdade, discorrer sobre 

o processo de reabilitação dos presos. Por isso, a importância de questionar se 

seria compatível com a justificativa da pena que defendemos a utilização da 

biotecnologia na execução da pena.  

Utilizamos o pensamento de Douglas para iniciar nossa compreensão sobre 

o aprimoramento moral biotecnológico, em razão deste autor trazer argumentos 

que nos ajudam a pensar a reabilitação de presos, especificamente quando 

Douglas defende que é possível aprimorar seres humanos que agem com 

violência.  Para Douglas, os trabalhos de genética comportamental e da 

neurociência vêm evoluindo no conhecimento sobre as bases biológicas dos 

impulsos de agressão violenta nos seres humanos e também na aversão a certos 

grupos raciais.  

 

 

Douglas nos afirma: 

 
Há muito tempo existe evidência da contribuição genética para a 
agressão, a partir de estudos sobre adoção de gêmeos, e agora há 
evidência crescente de um polimorfismo no gene da monoamina 
oxidase A, e, no nível neurofisiológico, transtornos no sistema 
neurotransmissor serotonérgico. A aversão racial tem sido menos 
estudada. No entanto, uma série de estudos recentes de imagem 
de ressonância magnética funcional sugere que a amígdala – parte 
do cérebro já implicada na regulação de emoções – tem um papel 
importante. Dado esse progresso da neurociência, parece razoável 
supor que a tecnologia de aprimoramento moral que operem sobre 
impulsos emocionais relativamente simples possa ser 
desenvolvida a médio prazo. (DOUGLAS p. 19)      
 

 
Para esse autor, pensar o aprimoramento moral complexo que ultrapassa a 

regulação das emoções é algo distante e que não se pode provar. Os avanços 

científicos atuais demonstram a possibilidade de redução da agressividade 

humana a partir de inserção nos seres humanos de fármacos que podem controlar 

o ímpeto do agir sem limites.  



A questão crucial nisso tudo é sobre a moralidade do uso do procedimento 

biotecnológico, que parece violar critérios básicos da moral, como a intimidade e o 

livre arbítrio. Em uma visão preliminar a partir de Kant, defenderíamos que é 

incoerente com a dignidade humana, tendo em vista que estaríamos retirando a 

autonomia dos seres e, ao mesmo tempo, estaríamos violando o imperativo 

categórico da humanidade, tratando o ser humano como um meio, violando a ideia 

de que o homem deve ser um fim em si mesmo.  

Por outro lado, em uma visão utilitarista talvez alcançássemos mais 

respaldo, conquanto o procedimento de diminuição da agressividade de pessoas 

que cometem eventualmente ou regularmente crimes poderia efetivamente ser 

alcançado. Nesta medida, de forma utilitária poderia se dizer que um bem maior, 

diminuição da violência, se efetivaria ao contrário de um bem menor, proteção do 

arbítrio, no tocante à violação das escolhas de quem não quisesse se submeter ao 

processo de aprimoramento moral biotecnológico.  

Neste aspecto, uma questão polêmica, que envolve o uso da tecnologia em 

um processo de aprimoramento moral, está na interferência no direito de escolha 

das pessoas. A não voluntariedade no progresso rumo à reabilitação do criminoso 

é um dilema quando discutimos a possibilidade de aprimoramento ou não de 

apenados no curso da execução da pena. A questão passa pela ideia de que nem 

todos os presos irão aceitar, voluntariamente, que devem mudar para não mais 

praticar crimes. Além disso, há aqueles presos que irão dizer que se submetem 

para mudar, mas não querem intimamente essa mudança. Por isso, defendo que 

os apenados deveriam passar por inserção involuntária do procedimento. A 

voluntariedade deixaria de ser um ponto essencial, pois os apenados não 

poderiam escolher ser ou não reabilitados. De toda sorte, a utilização da 

tecnologia faria, atrelado ao processo natural de aprimoramento, com que os 

pretéritos criminosos não tivessem como conduzir sua vontade a superar o 

interesse da vontade de todos, burlando os procedimentos para aprimorá-los. 

Essa ideia é coerente com o direito de punir em Kant, por conduzir a liberdade da 

restauração da liberdade de todos.  



Dentro da análise do sistema de execução da pena, especificamente da 

privação temporária da liberdade, temos que o apenado terá que se submeter, 

mesmo que não queira, ao cumprimento da pena e, por isso, será 

involuntariamente, se não quiser voluntariamente, conduzido à reabilitação.  

 

 Para Kant : 

 

O voluntário é distinto da impetuosidade. Voluntarioso (strennus) é 
aquele que tem prazer no querer. A isto pertence moderação do 
afecto. A prudência mundana diz respeito ao temperamento. 
(PEDAGOGIA p.66) 
 

 

 A voluntariedade para Kant é o pressuposto básico para se pensar a 

responsabilização pelos atos dos seres humanos. No âmbito penal, a imputação 

decorre em uma visão kantiana quando o sujeito era consciente e voluntário para 

escolher praticar o crime. Nisso, impõe-se a autonomia na imputabilidade dos 

seres racionais que somente devem responder pelos seus atos por estes serem 

determinados por sua condição de sujeitos racionais e livres. Kant não fala sobre a 

voluntariedade em um processo de execução da pena para que os apenados 

sejam submetidos ao Estado em razão do cumprimento da punição. Podemos 

deduzir que é algo coerente com a teoria do Estado para impor punição, que a 

execução da pena impõe que a vontade do apenado seja limitada a cumprir o que 

o Estado determina.  

Em uma visão mais emocional, talvez a maioria das pessoas possa 

defender que submeter pessoas que praticaram crimes a procedimentos a que 

elas não desejam submeter-se seria algo natural já, que, neste caso, elas 

possuem a liberdade constrita pela prática de crimes. Ao passo que o criminoso 

praticou um mal, ele deverá ser submetido a uma situação que a escolha dele não 

vai ser considerada para efeito de determinação da pena, mas ao contrário o que 

será importante para isso é o interesse da sociedade civil. Neste caso, o interesse 

público é o mais importante. Assim, a questão sobre a possibilidade ou não de 

impor a biotecnologia para reduzir a agressividade dos presos que é 



possivelmente o mais viável, em curto prazo, meio de aprimoramento 

biotecnológico, passa a ser um ponto central na discussão sobre a reabilitação de 

presos. 

Outro detalhe é que não estamos aptos a afirmar que esse tipo de 

aprimoramento não ocasionaria efeitos colaterais. No entanto, seria possível 

justificar utilitariamente que a necessidade de reabilitação de presos é um bem 

maior do que a integridade de algum dos apenados que eventualmente não 

suporte tratamento ou de qualquer efeito outro, mesmo que danoso, que em 

conjunto traga a reabilitação dos apenados. Neste sentido, o mais importante é a 

satisfação do interesse público que estabeleceria a condição de que seres 

aprimorados biotecnologicamente pudessem retornar à sociedade para coexistir 

com os outros.  

Não é fácil, e para alguns até incoerente, afirmar que em condições ideais 

de um sistema de execução seria necessário utilizar a biotecnologia para alcançar 

a reabilitação dos apenados. Isso devido a essa tamanha necessidade de 

afirmarmos algo que irá violar a moral. Mas isso é uma falácia do discurso. Na 

prática, sem a implementação de algo que conduza efetivamente criminosos a 

reabilitação, não podemos defender a privação temporária da liberdade para 

criminosos, pois estaríamos defendendo novos crimes praticados no futuro.  Por 

outro lado, essa questão pode ser amplamente debatida e podemos chegar a 

compreensão de que o aprimoramento moral natural e o aprimoramento moral 

biotecnológico podem servir em conjunto na execução da pena para a reabilitação 

de presos. 

Isso significa dizer que não é incoerente pensar em uma unidade prisional 

na qual presos passam por um processo pedagógico para o aprimoramento, que 

deveria ser utilizado também estes métodos biotecnológicos, em razão da sua 

coerência com a justificação da pena e sua compatibilidade com as regras do 

Estado de Direito. Em um futuro não tão distante, creio que o que escrevemos 

aqui será uma alternativa aceita para a sobrevivência da humanidade. Com o 

avanço da tecnologia, se o uso da maldade humana, não for combatido, 

poderemos perder o domínio da harmonia em que vivemos para convivermos em 



um caos. Neste sentido, a justificação da aplicação da biotecnologia passa a ser 

um modelo que deve ser estudado para a execução das penas de privação 

temporária da liberdade no curso da história da humanidade atual.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Falar sobre direito de punir é instigador, algo prazeroso, mas pode ser 

também doloroso. A condição falível do homem remete por vezes aos sentimentos 

mais angustiantes. Então, quando começamos nosso trabalho a motivação 

parecia nos contagiar, mas durante nossa jornada,  na pesquisa, no 

desenvolvimento das ideias, nos ajustes, nas negações e aceitações sobre o que 

descobríamos e mesmo na escrita, estávamos sempre visualizando um mundo 

cheio de conflitos, um puniendi exarcebado visto à luz do olhar globalizado, 

amplamente divulgado pelas mídias em geral,  especialmente enaltecido nas 

redes sociais da internet. Então, como em um toque de inspiração, como 

libertação da visão simplista tendente ao ofuscamento do ser, desvelamo-nos de 

toda essa realidade de sangue e amorosamente pensamos nas palavras de Kant 

sobre a moralidade e a relacionamos com a ideia de punição, que cruamente pode 

parecer tão fria deslocada de nossa humanidade e, ao mesmo tempo, tão racional 

e bondosa para superar nossos conflitos mais devastadores. Ao passo que 

construíamos o texto pudemos reconhecer o direito de punir, como aquele que nos 

conduz a nossa maior realização pela pena, através de um mal consequencial, 

decorrente do crime, um mal em si, para o bem que é a coexistência de nossa 

liberdade com a dos outros. 



Agora chegamos as nossas palavras finais da nossa proposta de 

justificação da punição a partir de Kant. Desde já afirmamos que apesar de 

parecer uma tarefa inalcançável conseguir êxito no que nos propusemos a 

defender, alcançamos o que pretendíamos, a saber: a justificação primária da 

punição pela retribuição compatibilizada com a proposta de prevenção penal e 

reabilitação a partir de uma visão kantiana. 

 A nossa compreensão sobre a filosofia do direito em Kant nos abriu a 

possibilidade não restritiva da teoria penal que descrevemos aqui. Os autores do 

direito, especialmente da criminologia, entendem pelas teorias absolutas que Kant 

e Hegel são os mais rudimentares teóricos que discorrem sobre o direito de punir. 

Essa disposição inapropriada decorre de uma leitura imprecisa, ou de ausência de 

leitura, e da necessidade de apresentar um pensamento próprio. Tratamos nessa 

tese de romper com essa perspectiva inadequada sobre a teoria penal de Kant e 

de mostrar o direito de punir kantiano vai além da seção E do parágrafo 49 da 

Doutrina do Direito. Por isso, não nos furtamos de declarar que a proposta penal 

em um texto de filosofia não é algo limitado ao que os juristas discorrem em seus 

manuais jurídicos. A fundamentação teórica dos filósofos do direito serve de 

alicerce para as construções práticas, por isso também apesar de conceituarmos a 

punição com toda abstração necessária desenvolvemos a ideia de que a teoria 

penal está vinculada à prática jurídica, a fim de tornarmos nossa construção algo 

mais próximo do que nós necessitamos. Assim, escrevemos um trabalho a partir 

de Kant, mas não fizemos uma reprodução kantiana da teoria penal, pois a 

inserimos no nosso tempo e nas perspectivas futuras para o aprimoramento 

humano. Neste sentido, iniciamos sustentando a fundamentação da justificativa da 

retribuição penal, algo que para as teorias penais atuais, em geral, é o mais 

rudimentar e chegamos a um pensamento prático futurista, em que a execução 

penal pode ou poderá ser conduzida, quando da privação temporária da liberdade, 

ao aprimoramento moral, com vistas à reabilitação dos apenados, seja pelo 

aprimoramento natural seja pelo meio biotecnológico.  

Recapitulemos brevemente o que desenvolvemos neste trabalho. No 

primeiro capítulo, examinamos a construção kantiana do ius puniendi, definida no 



parágrafo 49 da seção E da Doutrina do Direito, e também desenvolvemos a ideia 

de que o Direito de punir em Kant deve ser compreendido para além do texto do 

“direito de punir e conceder clemência” de Kant . Sobre a punição na visão de 

Kant tratamos inicialmente da ideia da retribuição como sendo a justificativa 

primeira da pena, na qual o direito de punir estabelece o critério de definição da 

punição ao caso concreto ou, conforme o direito, aplicação da punição no sentido 

jurídico. Segundo Kant o mal que comete enquanto crime é o mesmo que o 

criminoso deve receber enquanto pena. A retribuição é o parâmetro de imposição 

da pena para Kant.  

 

 

Afirma Kant: 

 
Mas que tipo e que quantidade de punição correspondem ao 
princípio e medida da Justiça Pública? Nada além do princípio de 
igualdade (na posição do ponteiro na balança da justiça) inclinar-
se não mais para um lado do que para outro. Em conformidade 
com isso, seja qual for o mal imerecido que infliges a outra pessoa 
no seio do povo, o infliges a ti mesmo. Se o insultas, insultas a ti 
mesmo, se furtas dele, furtas de ti mesmo; se feres, feres a ti 
mesmo; se matas, matas a ti mesmo. Mas somente a lei de talião 
(ius talionis) (MC p.210 AA6: 333) 

 

 

Neste sentido, Kant defende que ao crime deve ser imposta a pena. A 

ideia de que a todo mal causado enquanto crime, por consequência, deve ser 

aplicada uma pena, que terá de ser proporcional ao crime praticado.  Nessa 

medida, todo criminoso é merecedor de uma punição pura e simplesmente por ter 

praticado o crime, critério primário da retribuição, sendo a proporção da pena 

equivalente ao mal do crime praticado, ou seja, nada a mais que isso, critério 

secundário da retribuição. Na visão kantiana o ius talionis é a justificação prima 

facie da punição, cuja realização no mundo do direito se dá na forma de 

imputação efetiva ao criminoso de uma pena decorrente do crime por ele 

cometido, na medida do valor do mal que ele praticou. Dessa maneira, a sentença 



condenatória deve estabelecer a pena retribuindo ao criminoso pelo mallus 

puniendi em decorrência mallus criminalis a devida proporção do mal praticado.  

Kant define que as punições podem restringir direitos, para crimes mais 

brandos, podem também cercear a liberdade para crimes graves e para crimes 

gravíssimos podem chegar à pena capital. Isso significa que ele estabelece um 

critério de gradação de retribuição pelo valor do mal causado praticado pelo 

criminoso.  Kant não descreve detalhadamente como será a execução das 

punições, mas estabelece que racionalmente a prática criminosa decorrente da 

violação (de mais branda à mais gravosa) impõe por sucedâneo punições mais 

leves a mais severas. Por isso, em nosso trabalho demonstramos que a ideia de 

Kant sobre a retribuição impõe pensar o aspecto básico de uma sentença, que é a 

relação de enquadramento, subsunção da norma pela imputação do criminoso 

com base no crime que ele praticou. Não significa que não possamos por isso 

desenvolver a partir de Kant um entendimento sobre a maneira racional do ius 

executionis penalis, o que passamos a desenvolver nos capítulos segundo e 

terceiro. Por isso, deixamos claro no primeiro capítulo que Kant não restringe o 

Direito de punir à retribuição, sendo possível pensar outros critérios como 

complementares ao direito de punir mais uma vez: pelo menos quanto a punição o 

crime não merece a pena capital.   

No segundo Capítulo, demonstramos que é possível pensar além da 

retribuição como critério de aplicação da pena. Desenvolvemos a ideia de que a 

retribuição define a punição pela imputação que é, por sua vez, o critério de 

aplicação da punição em abstrato da pena, o ius adjudicationis, como definição da 

punição pela imputação do criminoso pelo crime que ele praticou. Mas isso não 

significa dizer que o Direito de Punir esteja limitado ao direito de aplicar a pena em 

abstrato, definição da punição em uma sentença criminal. Por isso, os critérios da 

prevenção especial e prevenção geral, bem como da reabilitação podem ser 

compatibilizados como critérios complementares do direito de punir, no contexto 

anterior à aplicação da punição, no caso da prevenção pela coerção inerente ao 

direito como um todo e no ius executionis, como aplicação em concreto quando a 

pena deixa de ser apenas uma definição de imputação direcionada a um criminoso 



para realizar-se no caso da reabilitação, quando a pena é de privação temporária 

da liberdade. Além disso, discorremos que para alcançar uma teoria da punição 

coerente com a proposta kantiana a tese de retribuição deve ser pensada dentro 

do conjunto da obra de Kant, na qual a proposta de reabilitação é possível como 

garantia da ideia de restauração da liberdade.   

A retribuição e a reabilitação podem ser compatibilizadas em uma visão 

kantiana, na medida em que o direito de punir deixa de simplesmente ser 

pensado, em uma visão reducionista, como já citamos sobre os que entendem que 

a teoria kantiana acerca do direito de punir estaria limitada a seção E do parágrafo 

49 da Doutrina do Direito em MC, pois o ius puniendi é algo que está imerso no 

conjunto da obra da filosofia moral de Kant. A liberdade é o direito a ser 

resguardado para que os seres humanos possam coexistir livremente na 

sociedade civil.  A retribuição se sustenta pela liberdade, pois o crime ultrapassa o 

limite estabelecido das liberdades em coexistência recíproca, ou seja, a liberdade 

de quem quer que seja não pode ultrapassar as liberdades dos outros. Se isso 

ocorre é necessário reestabelecer o limite transposto com a aplicação da pena. O 

direito de punir como retribuição impõe a pena proporcional ao mal causado e 

conduz a liberdade a sua restauração, um retorno à liberdade transposta, como a 

restauração da liberdade de todos. Não há um retorno ao estado pretérito dos 

fatos, como se o crime não tivesse ocorrido, mas há, na verdade, a restauração da 

liberdade através do direito de punir. Neste sentido, a liberdade impõe a limitação 

ao arbítrio impondo  racionalmente a pena, a fim de que o mal criminal não seja 

aceito e vivenciado no mundo dos homens. Dessa forma, a sentença criminal 

estabelece uma pena, o que representa a recondução da ordem pela imposição 

do mal racionalmente a satisfazer a liberdade, que não mais deverá ser violada.  

 Na medida em que a transgressão criminal acontece, ocorre a violação 

da liberdade constituindo um mal para vítima, e ainda mais para a sociedade. Por 

isso, a liberdade, quando colocada em cheque, constitui óbice para que os seres 

humanos possam conviver e confiar que serão respeitados.  Assim, o Estado, 

como detentor do poder de punir, é chamado para impor a pena. O poder estatal 

se apresenta como força cogente limitadora das transgressões, e ostensivamente 



pela polícia, em um primeiro momento, como agente de coerção que impossibilita 

o crime e, ao mesmo tempo, como agente de captura, que apreende o suposto 

criminoso a ser conduzido ao Estado-juiz, a fim de que como réu a partir de um 

processo justo seja sentenciado condenado ou absolvido pela pratica de um 

crime. Por isso, a razão impõe a realização da justiça penal pública através das 

instituições que representam o percurso do interesse da liberdade, que visa a 

coexistência recíproca das liberdades individuais. Nessa medida, a restauração  

da liberdade é o processo racional de realização dessa mesma liberdade; que 

quando violada caminha para retornar a sua condição inicial, que é a satisfação da 

liberdade sem qualquer violação.  

No terceiro capítulo, vimos que a reabilitação é complementar à 

retribuição para o Direito de Punir e que uma pena justa, no contexto da privação 

temporária da liberdade, depende do aprimoramento moral dos apenados. Neste 

sentido, discorremos sobre a reabilitação no contexto do aprimoramento moral 

natural pela educação e sobre a possibilidade e a compatibilidade no sistema de 

direito penal público com o aprimoramento moral biotecnológico, como forma de 

reconduzir os apenados à sociedade civil.  

A educação é segundo Kant essencial para o aprimoramento humano. 

Os seres racionais finitos levados a agir por impulsos, quando conduzidos pelos 

seus instintos, não cultuam a razão e a educação. Ao contrário, pela condição 

racional humana os seres podem optar por agir livremente através do exercício da 

razão, que possui a partir da educação um instrumento para o esclarecimento, 

conforme orienta Kant.  Assim, este filósofo  defende que a pedagogia deve servir 

para a superação da condição não moral dos homens rumo à moralidade, 

conquanto por ela o ser humano passa a ser educado e alcança o esclarecimento, 

ou seja, sua liberdade. 

Não é coerente pensar no sistema de execução de uma pena de 

privação temporária da liberdade sem o processo de reabilitação dos apenados. 

Um criminoso que fica recluso por um tempo em razão de condenação penal deve 

buscar pelo aprimoramento retornar a sociedade. Se o apenado simplesmente 

cumpre a pena e não é reabilitado, temos que aceitar a probabilidade de 



reincidência de crimes. Por isso, a educação é um instrumento que visa a 

liberdade do apenado e a liberdade em um sentido coletivo, que garantiria à 

sociedade civil a coexistência recíproca dos seres humanos após o retorno do 

egresso do sistema prisional. Tal reabilitação conduz à liberdade o criminoso,que 

passa  efetivamente a ser livre do agir pelos impulsos, conduzindo suas ações 

pela razão. Isso garante liberdade à sociedade civil, na medida em que preserva a 

liberdade de todos, restaurando-a pela proteção contra os crimes, e ao mesmo 

tempo criando obstáculos à reincidência criminal.  No entanto, apesar de existir a 

possibilidade do aprimoramento moral natural, isso não é uma garantia da 

provável mudança de comportamento de um apenado. Esta depende da vontade, 

que deixada ao arbítrio pode ser conduzida por maus motivos. Neste sentido, por 

mais que possamos pela educação aceitar que é possível em um processo 

pedagógico próprio reabilitar criminosos, não se pode ter a certeza de que 

pretéritos criminosos estão arrependidos pelo crime que cometeram e, se 

submetam sem qualquer impedimento ao processo educativo que visa reabilitá-

los. Por isso, como entendemos que não se justifica a privação temporária da 

liberdade, sem o mais efetivo empenho para reabilitação, desenvolvemos a ideia 

de um possível aprimoramento moral biotecnológico no âmbito do sistema 

prisional para apenados com punição de privação temporária da liberdade como 

uma alternativa compatível com a proposta de direito de punir que defendemos a 

partir da teoria de Kant.    

 A justificação da punição, partindo do pensamento de Kant, ilumina-nos a 

pensar pontos importantes sobre a punibilidade. A aplicação da pena pensada 

como critério definidor da punição em concreto, estabelecida em uma sentença 

criminal, parte da retribuição, mas não finaliza nesta. A execução penal e mesmo 

a possibilidade de punição desde já criada pela coerção punitiva, como elemento 

de prevenção, traz-nos à reabilitação e à prevenção como algo essencial ao direito 

pelo primado da coexistência das liberdades humanas. Podemos expor outras 

ideias do ius puniendi além das que apresentamos como pontos essências da 

justificação que defendemos. Neste ponto, esboçaremos, brevemente, como o 

sistema penal poderia ser repensado, conforme nossa proposta alternativa. Alerto 



antecipadamente que não estamos discorrendo em defesa de uma execução 

penal satisfatória para um determinado espaço geográfico.  Tratamos de uma 

alternativa que possa ser conduzida em qualquer lugar, onde haja necessidade de 

uma justiça penal pública eficiente.   

 

1 – Como dissemos, a justificação da punição em um primeiro momento é a 

retribuição, pois quando o criminoso, por exemplo, no crime de homicídio 

qualificado retirou a vida da vítima, por motivos banais e ou cruéis, terá de, por 

sua vez, ser punido, na mesma medida do mal que ele cometeu, a saber, ter como 

pena a morte, através de uma execução uma pena condizente com o crime 

praticado. A persecução penal nos crimes de homicídio deve ser a mais rigorosa e 

somente se justifica a aplicação da pena de morte em casos de crime de 

homicídio qualificado com comprovação e nunca para crimes de homicídios na 

forma culposa, já que neste caso o criminoso não queria a morte da vitima, e ao 

mesmo tempo se tivesse como impedir que ela ocorresse o faria78. Nesta medida 

há aqui um ponto crucial sobre a pena capital, que é a minúcia da prova do 

crime79, e o grau de reprovação da conduta pelo caráter mais gravoso do delito, 

que leva ao mais alto nível do ius puniendi. Dessa forma, em uma justiça penal 

pública é necessário todo rigor para que um inocente não venha a ser punido de 

forma tão severa que elimine sua possibilidade de existência após a execução 

penal.   

 

2 – A prevenção deve estar sempre atrelada à divulgação do sofrimento 

acarretado aos criminosos e a sua família. Isso decorre da ideia que o bem deve 

servir de exemplo e o mal deve ser combatido. Além disso, as consequências da 

prática de crimes devem ser amplamente divulgadas para que pessoas não 

pratiquem crimes.  Por isso, em um contexto de eficiência do sistema penal 

                                                 
78 Há quem sustente que a aplicação da pena capital na forma de homicídio simples seria 
injustificável e em geral nas legislações que aderem à gradação das penas temos que o crime de 
homicídio simples não alcançaria a cominação de pena capital. 
79 Poderia citar aqui o caso de americanos que estavam no corredor da morte e tiveram a 
comprovação de sua inocência antes da execução da pena capital, e daqueles que após morrerem 
através da revisão do processo a justiça reconheceu a falha do Estado por executar um inocente.  



público as penas devem ser publicizadas, para servir conforme a prevenção geral 

e especial de incentivo, a fim de que ninguém pratique crimes. No direito de punir, 

mesmo quem não pretende cometer crimes deve sentir a incidência dessa 

prevenção para ter a confiança de que a sua liberdade será respeitada e, ao 

mesmo tempo, que se alguém ultrapassar o limite da liberdade alheia será punido 

na medida do mal que cometeu, com uma punição proporcional ao crime 

praticado. Por isso, o Estado deve ser o divulgador de que o mal não compensa e 

que as penas são impostas aos que descumprem as normas penais.  

  

3 – O criminoso deve sentir que ao reincidir na prática criminosa acarretará um 

mal ainda maior na forma da pena, em razão de ser mais reprovável a conduta de 

quem pratica crimes reiteradamente, mesmo que já tenha sido punido por um 

crime e praticado o outro após o cumprimento da pena do fato ilícito pretérito, ou 

seja, que não pratique um novo crime no curso da execução. A reincidência em 

crimes deve ser severamente combatida no contexto das liberdades humanas, 

pois se em uma sociedade há muita reincidência é porque o sistema penal, 

especialmente nas penas de privação temporária da liberdade, não está 

funcionando. Por outro lado, a punição que não reabilita o criminoso conduz à 

prática de crimes dos egressos do sistema prisional. Nesta medida, tratando-se de 

punição de privação temporária da liberdade, os criminosos quando punidos 

devem saber que a pena, além de pretender reabilitar, possui também o alcance 

no interesse futuro do Estado na proteção da coexistência da liberdade dos seres 

humanos.  Assim, as leis devem ser criadas estabelecendo o valor da gravidade 

do mal praticado enquanto crime, elevando-se consideravelmente a punição para 

quem reincide nas práticas criminosas. 

  

4 – Toda a punição que é de privação temporária da liberdade deve demonstrar 

para o apenado a força do Estado em aplicar a lei penal. As vagas para apenados 

nas  unidades prisionais devem ser organizadas por tipos de crimes para que os 

apenados não sejam segregados em grupos ou minorias, nem organizem seus 

interesses sobrepondo-se aos do Estado. O controle do Estado no curso da 



execução penal deve ser elevado e os apenados devem sentir o efeito da força de 

vigilância do Estado, que controla e conduz suas vidas durante o cumprimento da 

punição. Qualquer desvio disciplinar no cumprimento da punição deve ser 

severamente combatido, dentro da razão do processo de recondução dos 

apenados à sociedade civil. Com um processo de execução racional o apenado 

que não caminhar para disciplina dentro do presídio deve sofrer com a suspensão 

ou mesmo retardo de alguns benefícios penais80. De igual modo, o rigor no 

cumprimento da pena deve ser elevado para não incentivar a desordem dentro da 

unidade prisional, ou seja, isso constitui o que chamamos de sistema de 

prevenção interna dentro da execução. 

 

5 – A educação deve ser um instrumento para a reabilitação. No terceiro capitulo 

discorremos sobre a execução penal compatível com a justificação da pena de 

privação temporária da liberdade. Chegamos à conclusão de que não há 

fundamento  para punir cominando pena de privação temporária da liberdade, sem 

que o processo de reabilitação possa acontecer. Nessa medida, a punição que 

defendemos, a partir da teoria kantiana, tem como condição basilar a restauração 

da liberdade violada com o crime, a fim de garantir a possibilidade do apenado de 

regressar à sociedade civil. Por isso, a educação não pode ser uma alternativa 

enquanto um prêmio para beneficiar presos com remissão de penas, visando 

simplesmente à diminuição do tempo que eles terão quando estiverem 

participando de cursos, mas deve servir para que os apenados possam ser 

reabilitados a partir da mudança de comportamento, ou seja, os presos devem 

efetivamente aprimorar-se moralmente. Então, não tratamos de defender que na 

execução penal tenhamos que instrumentalizar um projeto educacional apenas, 

pois o que importa efetivamente é o alcance da reabilitação, não atrelado às 

coisas externas, mas ao íntimo do ser humano. Por isso, deve ocorrer uma 

mudança de condução da vida dos que buscaram em um dado momento a prática 

de crimes para que não mais caminhem aos desvios.               

                                                 
80 Benefícios penais, leia-se todos os direitos que visam à redução da privação temporária da 
liberdade do apenado.   



  

6 –  A Biotecnologia tende a modificar o comportamento do ser humano, mas não 

deve alcançar a neutralização do arbítrio humano, impossibilitando que os seres 

possuam consciência e voluntariedade dos seus atos, o que levaria a 

incapacitação dos seres humanos. Em havendo a implementação do 

aprimoramento moral biotecnológico dentro das unidades prisionais, deve o 

procedimento ser conduzido com absoluta clareza, respeitando a condição moral 

dos apenados submetidos ao processo biomédico. A instrumentalização do 

aprimoramento moral biotecnológico depende de um conjunto de fatores técnicos 

que precisam de ajustes. Estes dependem para que não criemos algo contraditório 

e injusto de legislações e definições para cominação de pena, que submeta a 

utilização da medida biomédica. Como dissemos no terceiro capítulo, apenas para 

crimes ou reiteração de crimes graves podemos alcançar a justificação racional do 

uso de procedimentos biotecnológicos na execução penal.   

 

7 - O acompanhamento do preso no retorno à sociedade deve ser estabelecido 

efetivamente como dever do Estado. A política criminal do Estado deve garantir 

para as pessoas a sensação de confiança de que é possível coexistir livremente 

em sociedade. Medidas educativas representam a construção do esclarecimento 

dos seres humanos, conduzindo-os a perfeição. Isso, como política criminal, 

impulsiona a elevação da sociedade civil à realização de sua maior finalidade, que 

é a coexistência recíproca das liberdades humanas. Por isso, o Estado não pode 

limitar-se ao processo de execução da pena como se a punibilidade simplesmente 

pudesse tornar a sociedade mais segura e solucionar a condição transgressora 

dos seres humanos.   

 

 

 

 

 



Por tudo que discorremos, podemos chegar à seguinte conclusão sobre o 

direito de punir enquanto justificação da pena: a punição não reduz o direito de 

punir à retribuição penal, pois a justificação da pena como critério de aplicação da 

punição, é a definição da pena que está firmada na razão de retribuir ao criminoso 

o mal que ele praticou com o crime. Além disso, a retribuição comporta, à luz da 

teoria kantiana, a aceitação de reabilitação e prevenção por serem justificativas 

distintas para situações distintas do Direito de punir. Enquanto o critério prima 

facie da aplicação da pena em uma sentença penal é a retribuição, a prevenção, 

seja a especial ou a geral, configura a força cogente do direito, que no Direito em 

geral se sustenta como coerção das normas e no ius puniendi de forma mais 

ostensiva, impondo aos seres humanos tanto a não reincidência, como a 

exemplaridade de todos para que não pratiquem crimes. No processo de 

execução da pena podemos pensar na possibilidade de gradação de diversos 

níveis de punição e, por isso, para as punições em que não haja justificativa para 

aplicação de uma pena de morte temos que pensar na possibilidade de retorno à 

sociedade dos seres que anteriormente praticaram crimes. Neste sentido, no 

contexto de punições de privação temporária da liberdade, temos a justificação 

racional da reabilitação pelo fundamento racional que conduz à ideia de que o 

interesse da liberdade é a coexistência pacífica dos sujeitos livres. Logo, não seria 

racional a não reabilitação de presos condenados que, cumprindo privação 

temporária da liberdade, não fossem reconduzidos à sociedade civil como sujeitos 

livres efetivamente. O sistema penal racional coerente com o Estado de Direitos é 

aquele que possibilita à sociedade civil a realização da liberdade. A força cogente 

do direito só possui o efeito de impor aos seres humanos o agir com correção em 

razão do direito penal, por ser a liberdade a sustentação da garantia de que todos 

os seres humanos possam coexistir . Assim, o direito penal não é, senão o direito 

mesmo com a sua especialidade de fazer valer a norma e de impor punição para 

os que descumprem a norma jurídica penal, que na verdade é a maior violação à 

liberdade. Sendo, por outro lado, a punição a maior forma de constrição de direitos 

em razão dessa violação para fazer valer a liberdade e restaurá-la. 



Nosso entendimento não se reduz ao que Kant trouxe em suas obras, mas 

este nos deu a sustentação teórica para desenvolver um pensamento sobre o 

direito de punir, que não se limita à teoria da retribuição penal kantiana. A punição 

visa restaurar a liberdade dos seres humanos e garantir, com isso, a preservação 

da sociedade civil. Por isso, a retribuição penal é a justificativa prima facie da 

imposição de uma pena ao criminoso pela prática do mal decorrente do crime por 

ele praticado, mas o direito de punir comporta, além da imposição da pena, outros 

critérios, como dissemos. Neste sentido, podemos pensar na prevenção e na 

reabilitação como elementos do direito penal a partir de Kant, pois para este tais 

critérios são complementares à justificação da punição.    
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