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Teorias da pena, de Tatjana Hörnle
(Tatjana Hörnle, Straftheorien, Tübingen, 2011)

* Mestre e doutorando em Direito na Universidade de Munique, Alemanha.

i.

 A pergunta mais geral que anima o recente estudo da penalista alemã 
Tatjana Hörnle não é nova: quais são os pressupostos de legitimidade dos atos 
estatais de proibir condutas sob a ameaça de pena e de efetivamente aplicar 
penas a sujeitos concretos? Novas, contudo, são tanto a abordagem quanto 
as respostas que a autora oferece ao público. Na arquitetura do direito penal, 
essas perguntam localizam-se no tópico sobre as teorias da pena.

ii.

 Em termos gerais, Hörnle distingue três grupos de questionamentos 
com os quais deve lidar uma teoria da pena, a saber: (a) a legitimidade da 
edição abstrata de normas proibitivas que prevêem sanção penal1; (b) a 
justificação mais geral da condenação de sujeitos concretos (p. 15 e ss.) e, 
por fim, (c) a legitimidade da aplicação de penas criminais diante do sujeito 
que violou a norma penal (p. 45 e ss.). 

 Num plano mais conceitual e metodológico, a autora inicia 
questionando a divisão binária tradicional entre “teorias absolutas” e 
“teorias relativas” da pena, e fala em uma “difundida fixação em Kant e 

1 Tatjana Hörnle, Straftheorien, Tübingen, 2011, p. 7 e ss. A partir de agora, todas as páginas 
citadas sem a referencia do livro são da obra resenhada. Há tradução do livro para o português 
em andamento, lavrada por Adriano Teixeira e por este subscritor.
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Hegel” (p. 15 e ss.)2. O que torna uma teoria “absoluta” não está claro, de 
modo que a discussão alemã padece de imprecisão conceitual, pois rotula 
de “absoluta” toda justificação da pena que não seja de caráter “preventivo”, 
muito embora seja possível lançar mão de outros argumentos racionais, de 
caráter não preventivo, e que estão em condições de formular justificações 
para a pena diante do indivíduo e da sociedade. Estes argumentos podem 
ser melhor abrangidos pelo conceito de “teorias expressivas da pena” (p. 3 e 
ss., p. 29 e ss.). As regras da determinação judicial da pena tampouco podem 
ser simplesmente deduzidas da teoria da pena, pois esta visa a justificar a 
existência de uma instituição e não a distribuição concreta do castigo (p. 6): 
argumentos de prevenção especial, por exemplo, podem apenas ter alguma 
função na determinação e execução da pena concreta, e não na justificação 
em abstrato da pena (p. 20 e ss.). Uma teoria jurídica da pena deve formular 
suas perguntas em sentido normativo, no sentido de buscar justificações – e 
não meras descrições – para pena criminal: essas justificações têm natureza 
“complexa”, de modo que não é possível formular uma teoria unidimensional 
da pena. Deve-se sair à busca de argumentos que, em seu conjunto, respondam 
a pergunta pela legitimidade da pena (p. 2). O livro cuida apenas da pena 
criminal, e deixa de lado as questões das medidas de segurança (p. 2 e s.).

 Esclarecidos os pontos de partida de natureza conceitual e 
metodológica, a autora parte para as questões mais concretas:

 (a) Sobre a pergunta da finalidade e da legitimidade da edição de 
uma norma penal diante dos sujeitos: ela é uma “ato de comunicação” e 
não deve ser compreendida como uma “ordem ou um comando” (p. 11 e 
ss.). Hörnle serve-se da tradicional distinção da teoria das normas entre 
normas de comportamento e normas de sanção. A norma de sanção deve 
ser compreendida como uma regra prudencial que visa a evitar prejuízos 
pessoais, e não como um apelo puramente moral, e pode ser entendida 
como “razão” para não praticar o fato (p. 12 e s.)3. No mais tardar, a norma 
de sanção é que deve orientar comportamentos, de modo que o anúncio 
de pena possa ter um qualquer efeito dissuasivo, ainda que limitado e 

2 A autora já havia manifestado a sua preocupação com a fixação dos penalistas pelo “idealismo 
alemão” em Hörnle, Strafrecht und Rechtsphilosophie: Traditionen und Perspektiven, 
in: Grundmann e outros (orgs.), Festschrift 200 Jahre Juristische Fakultät der Humboldt-
Universität zu Berlin 2010, p. 1265 e ss., p. 1271 e ss.
3 Hörnle adota o posicionamento originariamente desenvolvido por Greco, Lebendiges und 
Totes in Feuerbachs Straftheorie, Berlin, 2009.

Alaor Leite*
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acompanhado de outros fatores sociais e psíquicos que não podem ser 
excluídos (p. 8). Pode-se usar nesse contexto o conceito de “prevenção 
geral comunicativa” (Ankündigungsgeneralprävention4) (p. 10). A norma 
de comportamento representa, no entanto, por si só uma limitação da 
liberdade, de modo que é necessário construir uma teoria da criminalização 
ao lado da teoria da pena (p. 11).5 

 (b) Sobre a finalidade mais geral das condenações criminais, a 
autora parte da necessidade de rechaço de qualquer teoria que não indique 
um “fim racional” à pena – as assim compreendidas tradicionalmente como 
teorias “absolutas” (p. 15 e ss.). Os argumentos de prevenção geral positiva 
e negativa são, sim, pilares de uma teoria da pena legítima, mas não devem 
ser absolutizados ou superdimensionados, pois não dão conta da diversidade 
quanto à natureza dos delitos em espécie e também da diversidade dos 
potenciais autores (p. 28 e ss.). Além disso, corre-se o risco de perder de 
vista outros aspectos fundamentais aos quais uma teoria da pena legítima 
deve se ater (p. 28 e ss.). Estes seriam o que a autora designa de “funções 
expressivas da pena” (p. 29 e ss.). Hörnle introduz nesse momento uma 
dicotomia entre “concepção orientada preventivamente” – as tradicionais 
prevenção geral e especial, positiva e negativa – e “concepção expressiva”. 
As funções expressivas podem ainda ser subdividas caso estejam “referidas 
a pessoas” ou “referidas a norma”. A função expressiva “referida a norma” 
diz com a mensagem comunicada a destinatários incertos – a sociedade 
–  de que a norma retém vigência, a despeito de violações pontuais. Esse 
ponto de vista é válido, mas deve ser complementado com a comunicação 
que ocorre entre pessoas determinadas: autor e vítima (p. 29 e ss.). A 
função expressiva “referida a pessoas” diz com a comunicação do reproche 
(Tadel) a pessoas definidas. Para uma teoria expressiva, a comunicação 
do reproche possui função autônoma, especialmente no que diz respeito 
à aplicação concreta de pena (p. 33 e ss.). Fundamental nesse contexto, 
além da comunicação diante do autor e também daqueles que tomam 
conhecimento de que um fato injusto ocorreu, é a comunicação com a 
vítima concreta do fato injusto (p. 37 e ss.). Evidentemente, há delitos sem 
vítimas concretas, mas não deve haver uma única e global justificação para 

4 A expressão Ankündigung tem o sentido de mensagem, anúncio, comunicação, e possui 
sentido mais fraco do que Androhung (ameaça), mais utilizada na doutrina.
5 Essa teoria foi construída por Hörnle em sua tese de livre-docência: Hörnle, Grob anstössiges 
Verhalten, Frankfurt am Main, 2005, na qual é desenvolvido o conceito material de delito 
como “lesão a direito alheio”, e não como “lesão a bens jurídicos”. 
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todas as condenações criminais – a tal complexidade inerente a qualquer 
teoria da pena a que se refere a autora. Apenas há pouco se discute sobre 
um interesse legítimo da vítima na punição do autor do delito (p. 37 e ss.).6 
A vítima deve ser compreendida aqui como vítima em geral, não como a 
vítima concreta, a fim de que se possa compatibilizar esse posicionamento 
com o processo penal contemporâneo (p. 38). O significado da declaração 
de desvalor (Unwerturteil) é a declaração direcionada à vitima de que o que 
ocorreu foi injusto e não produto do acaso ou trama do destino (p. 39). 
Desde esse ponto de vista, permanece por explicar a necessidade de que, 
ao lado da declaração de injusto, ocorra efetivamente a aplicação de um 
mal (Strafübel), de uma dor física. A resposta é positiva: a capacidade de 
indicar graduação do reproche por meio da mera comunicação lingüística é 
limitada. É necessário um alicerce a sustentar a comunicação, e este alicerce 
é imposição física de uma pena criminal (p. 42 e s.). 

 (c) A última questão relevante é a justificação da aplicação da pena 
diante do apenado (p. 45 e ss.). Há várias candidatas entre as justificações 
possíveis: o consentimento do autor manifestado pelo seu fato ilícito; 
o “poder-agir-de-outro-modo”; um argumento de fairness etc. (p. 50 e 
ss.). O argumento do consentimento na pena, introduzido na discussão 
por Feuerbach ainda no século XVIII, e o do “poder-agir-de-outro-modo” 
possuem capacidade de rendimento limitada, e devem ser complementados 
com um argumento de fairness a ser formulado da seguinte maneira: todos, 
inclusive o próprio autor, foram faticamente beneficiados com o fato de 
que no passado várias outras pessoas se comportaram conforme a norma 
(p. 54).

iii.

 O estudo de Hörnle apresenta uma série de virtudes. A mais relevante 
delas, de caráter metodológico, é a renúncia a preconceitos de “escola”, por 
assim dizer. A autora se desprendeu completamente de toda sorte de puro 
dedutivismo e conseguiu reformular com  precisão as perguntas que tanto 
atormentam os penalistas há séculos. Tudo em 60 páginas, sem excessos 

6 Anteriormente já em Hörnle, Die Rolle des Opfers in der Straftheorie und im materiellen 
Strafrecht, JZ 2006, p. 950 e ss.
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e com poucas citações. Recolocar as perguntas, reformulá-las de modo 
percuciente, é dos maiores méritos que um trabalho científico pode possuir.

 O foco no essencial permitiu à autora distinções analíticas 
relevantes, que servem como arsenal para o enfrentamento das questões 
materiais. A adoção, por exemplo, da distinção clássica da teoria das normas 
desde Karl Binding no século XIX entre norma de comportamento dirigida 
ao cidadãos e norma de sanção dirigida ao juiz ou aos Estado – a depender 
da teoria das normas que se adote –, permitiu à autora a distinção entre 
a intervenção na liberdade do cidadão ocorrida já com a edição de uma 
norma de conteúdo “não faça!”, que conduz à necessidade de construção 
de uma “teoria da criminalização”, e a intervenção decorrente da do anúncio 
de uma ameaça de pena, que visa a motivar os sujeitos – ou ao menos a 
eles oferecer “razões prudenciais” para se comportar conforme a norma. Os 
pressupostos de legitimidade de cada intervenção devem ser analisados de 
forma apartada. 

 Quanto às teses de Hörnle, tenho uma reserva e duas preocupações. 
A reserva é quanto ao rápido rechaço das chamadas “teorias absolutas” 
sob o argumento de que seriam “irracionais”, pois não atribuiriam uma 
finalidade real à pena. Esse conceito reducionista de racionalidade7, que 
confina o racional àquilo que pode produzir determinadas conseqüências 
no mundo real, é apenas utilizado, mas não é explicado pelo autora. A 
argumentação de que uma pena legítima apenas é aquela que persegue uma 
finalidade real é uma petição de princípio. A autora corre o risco de, assim, 
incorrer no erro que denuncia, a saber: o de abrigar sob o mesmo manto um 
grupo heterogêneo de justificações da pena que não argumentam de forma 
puramente consequencialista. 

 A primeira preocupação é com a referida “complexidade” da teoria 
da pena. Se de um lado são verdadeiras as assertivas de que a pena como 
fenômeno possui uma natureza complexa e de que os delitos aos quais se 
conectam penas possuem natureza e gravidade diversas (do homicídio à 
perturbação da paz dos mortos), não me parece aconselhável construir uma 
justificação escalonada para a pena a depender de cada delito. Em última 
análise, cada delito teria sua própria teoria da pena, o que provavelmente 

7 Cf. Greco, A Ilha de Kant, in: Greco/Martins (coords.), Direito penal como crítica da pena. 
Estudos em homenagem a Juarez Tavares por seu septuagésimo aniversário em 2 de setembro 
de 2012, Marcial Pons, Madrid/Barcelona/Buenos Aires/São Paulo, 2012, p. 263 e ss. (p. 271).
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é uma solução monstruosa. A outra saída, a meu ver pouco exeqüível, seria 
sistematizar grupos de delitos e vincular a eles determinadas justificações 
da pena. No fundo, enquanto se tratar de pena criminal, a despeito das 
inevitáveis disparidades entre os delitos, o ônus de justificação deve ser 
o mesmo. A flexibilidade indicada pela autora pode conduzir, também, 
à convivência de pressupostos normativos diversos, inserindo no plano 
da ponderação o ônus de justificação: quanto “menos grave o delito”, 
“mais fraca” pode ser a justificação da pena, o que convidaria a uma larga 
flexibilização na utilização da pena criminal. A autora não incorre nesse erro, 
mas apenas indico a preocupação com as conseqüências da argumentação8.

 Outra preocupação é com a inserção da “vítima” na teoria da pena. 
Embora a própria autora seja cautelosa com as conseqüências concretas, 
de direito material e processual, dessa argumentação, é preciso alertar 
quanto ao caráter pouco preciso dessa argumentação se confrontada com 
categorias mais concretas. As exculpações, por exemplo: A análise das causas 
de exclusão da culpabilidade ou da responsabilidade dizem essencialmente 
com o autor, e não com a vítima. A relação jurídica existente nesse âmbito é 
entre autor do delito e Estado. O que a vítima tem a “protestar” diante de um 
crime cometido por um sujeito que atuou em erro de proibição inevitável? 
A exculpação deste sujeito decorre do princípio da culpabilidade e não deve 
ser limitada por considerações ligadas às necessidades ou sensibilidades da 
vítima do delito – se essas considerações possuem algum valor, devem ser 
relevantes para aumentar ou diminuir o conteúdo do injusto da conduta. 
Como a própria autora não retirou conseqüências mais concretas para as 
causas de exculpação em espécie, essa é apenas uma especulação de minha 
parte, mas que possui a sua razão de ser.

8 Que a sua argumentação é prenhe de conseqüência “subversivas”, comprova-o outro 
estudo de Hörnle. Ela deu prosseguimento às suas reflexões, e apresentou há pouco estudo 
impactante, sugerindo alterações estruturais e revolucionárias na teoria do delito. Entre 
outras coisas, a autora propõe agora que se abra mão do conceito de “culpabilidade”, 
entendido como reprovação pessoal pelo comportamento injusto. A pena criminal mantém 
a sua legitimidade como reação a um comportamento injusto, mas perde seu caráter de 
reproche, e se transforma em uma manifestação geral de que declara o caráter injusto de um 
acontecimento (Hörnle, Kriminalstrafe ohne Schuldvorwurf, Baden-Baden, 2013, p. 10, p. 49 e 
ss., p. 69 e ss.). Hörnle sugere uma série de mudanças na estrutura da teoria do delito, como 
a análise da imputabilidade com precedência aos outros requisitos, já que ela representa a 
“competência normativa” para que se possa constituir uma reproche pelo injusto (Hörnle, 
Kriminalstrafe ohne Schuldvorwurf, p. 72 e ss.). 
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iV.

 De tudo o que foi dito, algo permanece: a contribuição indelével de 
Hörnle para a discussão em torno das teorias da pena. Um livro pequeno, 
mas grávido de novos argumentos. Deve ser lido.
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