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SÍNTESE 

 

A teoria do Direito Penal do Inimigo vem sofrendo duras críticas na doutrina acerca da sua 

aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro tendo em vista os direitos fundamentais 

previstos na CRFB/88, principalmente no que tange ao princípio da dignidade da pessoa 

humana e da isonomia. O presente trabalho aponta a viabilidade de aplicação da teoria ao 

sistema jurídico-penal brasileiro, não com base na legislação infraconstitucional atual, mas 

como instrumento de política criminal à inspirar futura modificação  do sistema Penal e 

Processual Penal. Analisar-se-á de forma crítica as contribuições que o funcionalismo penal 

trouxe para a modificação da estrutura clássica da teoria do delito, principalmente no que tange 

as funções da pena, demonstrando que dentro do modelo punitivo pátrio atual, existe a aplicação 

implícita de um verdadeiro Direito Penal do Inimigo, o que demonstra que as garantias 

constitucionais não são vistas de modo absoluto pela constituição. Sua viabilidade se dá pelo 

seu caráter de exceção, não retirando o sistema Penal e Processual Penal ordinário com todas 

as suas garantias, mas defendendo a possibilidade de tratamento diferenciado aos denominados 

inimigos do Estado ante a sua inerente periculosidade. O aumento das demandas sociais, 

culturais e econômicas, gerou novos setores de regulamentação pela via do Direito Penal, o que 

contribui para o seu processo de expansão de modo legítimo, ocorrendo uma readequação do 

conceito clássico de bem jurídico que se caracteriza como uma verdadeira desmaterialização 

do mesmo.  
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta desta pesquisa é promover a reflexão acerca das proposições sob as quais 

se pauta a teoria do Direito Penal do Inimigo e a sua contribuição jurídica para servir de 

inspiração a futura modificação da legislação infraconstitucional Penal, Processual Penal e 

correlatas.  

A teoria começa a ser discutida em 1980, em seus esboços iniciais, por Günther Jakobs, 

tendo como pano de fundo a queda do muro de Berlim e a unificação das Alemanhas Oriental 

e Ocidental. O Direito Penal do Inimigo surge como um Direito Penal do medo, principalmente 

do desconhecido, onde o mundo caminhava em um sentido democrático e as ideias até então 

difundidas pelo autor eram tidas como autoritárias por grande parte dos estudiosos.  

O avanço científico, tecnológico, social e econômico impõe uma nova realidade as 

sociedades modernas, de modo que o conteúdo merecedor de tutela pelo Direito Penal sofre 

significativa modificação, de modo a se verificar na prática uma tendência expansionista. O 

conceito de bem jurídico sai de uma visão clássica e vinculada à proteção dos interesses do 

indivíduo entendido em seu aspecto particular, para uma proteção macro social, ou seja, a tutela 

de bens jurídicos coletivos e da verificação dos efeitos do crime no seio social.  

A identificação de novos ramos merecedores de proteção pelo Direito Penal, assim 

como a modificação das legislações já existentes ao longo dos anos, demonstra um processo de 

desmaterialização do conceito de bem jurídico, de modo a viabilizar a tutela de interesses sem 

efetiva lesão verificada em concreto, assim como o adiantamento da tutela penal para atos 

preparatórios que por si só já se configuram como sendo de alta periculosidade.  

Dentro desse conceito de que o Direito Penal tem legitimidade para proteção da 

sociedade e para isso tem-se a necessidade da proteção a todo custo da norma jurídica, é que se 

sustenta o Direito Penal do Inimigo e a convivência entre os homens, segundo a teoria do 

contrato social.  

Após os atentados de 11 de setembro de 2001, Jakobs volta a escrever sobre o Direito 

Penal do Inimigo, pois nesta época o aumento do medo entre os indivíduos e a crescente 

sensação de insegurança acabou por dar força as suas proposições. A onda expansionista do 

Direito Penal tem como inimigo primário, mas não único, os terroristas, justamente pelo 

acontecimento social da época.  

A discussão acerca da aplicabilidade da teoria ao ordenamento jurídico brasileiro está 

longe de ser pacificada, tendo em vista a necessidade de tutela dos chamados Direitos 
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Humanose dos princípios previstos na CFRB/88. A teoria do Direito Penal do Inimigo, em 

linhas gerais defende um sistema penal híbrido de punição, ou seja, pautado na figura do autor 

e destinado ao chamado inimigo e o sistema penal e processual ordinário que continuaria sendo 

aplicável aos cidadãos, aqueles que dão a segurança cognitiva de continuarem se comportando 

de acordo com a norma jurídica.  

A teoria que será explicitada, embora assuste em seus conceitos, não se configura 

propriamente como uma novidade, tendo em vista que a própria legislação pátria traz 

dispositivos inspirados na mesma e tidos até o presente momento como compatíveis com a 

CFRB/88. O que se propõe é uma mudança de paradigma da legislação penal, tendo em vista a 

necessidade de consideração da personalidade daquele que pratica o crime e as consequências 

da prática delitiva na sociedade, principalmente no que tange a confiança no ordenamento 

jurídico posto.  

O presente trabalho visa desmistificar a teoria do Direito Penal do Inimigo como sendo 

prejudicial ao Estado democrático de direito e a sociedade utilizando para isso a análise 

pormenorizada das premissas lógicas e metodológicas do funcionalismo penal e principalmente 

da sua vertente sistêmica, sob a qual se pauta a mesma.  

Para tanto, aborda-se os aspectos históricos e de evolução das teorias do crime até se 

chegar ao conceito funcionalista sistêmico capitaneado por Jakobs, entendendo a construção da 

dogmática penal e a forma de se pensar a legitimidade da intervenção penal e da pena.  O estudo 

é eminentemente doutrinário, pois é onde se pauta a discussão acerca da teoria, que tem como 

característica proposições estáticas e pouco preocupadas com sua aplicabilidade prática, o que 

será explicitado no desenvolver do tema.  

Não se tem como objetivo convencer o leitor acerca do quão bom ou ruim a teoria se 

configura ao ordenamento jurídico. Trata-se de uma concepção acerca da legitimidade da 

intervenção estatal pela via do Direito Penal, e como tal, passível de discussões. Ocorre que a 

mesma traz em si, fundamentos que podem ser aproveitados para modificação legislativa e 

combate a crescente criminalidade.  

Para melhor compreensão do tema, em um primeiro momento busca-se a conceituação 

do Direito Penal do Inimigo, suas premissas de pensamento, influências filosóficas e em que 

realidade essa visão do direito se insere, para em um segundo momento trazer essa concepção 

do sistema punitivo penal para à realidade brasileira, estudando as diversas leis que 

aparentemente parecem conter traços de semelhança com a teoria aqui analisada, e a partir deste 

momento refletir acerca da viabilidade jurídica da aplicação do instituto no Brasil, considerando 

os prós e contras.  
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Inicia-se o primeiro capítulo deste trabalho demonstrando como o pensamento 

funcionalista mudou o paradigma de estudo da teoria do crime, constituindo-se como um 

avanço, visto que não se encontraria limitado a finalidade perquerida pelo agente. Eno curso 

causal percorrido até chegar ao resultado, insere-se um elemento valorativo no tipo, qual seja, 

a análise da função do Direito Penal, a influência da política criminal no modo de se fazer o 

direito e de se pensar as teorias sobre o tema.  

No segundo capítulo, com o estudo da legislação pátria tem-se a previsão expressa de 

normas pautadas na periculosidade do agente e cerceadoras de direitos fundamentais, como 

constitucionais, levando em consideração o autor do fato e não somente o que fora praticado, 

tal como apregoa o Direito Penal do Inimigo. 

No terceiro e último capítulo busca-se o estudo da viabilidade jurídica da aplicação da 

teoria de Jakobs ao ordenamento pátrio, demonstrando que direitos fundamentais são 

relativizáveis em situações excepcionais. Em que pese a subjetividade e parcialidade inerentes 

a teoria aqui explicitada, há um conteúdo mínimo de segurança na configuração do chamado 

inimigo que possibilita a adoção de um sistema de punição diferenciado ao mesmo. 

O método utilizado é o hipotético-dedutivo, pois o pesquisador formulará um conjunto 

de proposições hipotéticas para ao longo do trabalho, comprová-las ou não de modo 

argumentativo.  

Para tanto, a abordagem do objeto desta pesquisa jurídica é necessariamente 

qualitativa, porquanto a pesquisadora pretende se valer da bibliografia específica para o tema, 

sendo a base de pesquisa eminentemente doutrinária e de legislação, tendo em vista que a 

jurisprudência em quase nada explica o Direito Penal do Inimigo, que em verdade é tido por 

muitos como desconhecido. 
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1. DIREITO PENAL DO INIMIGO E FUNCIONALISMO PENAL 

 

 

A teoria do Direito Penal do Inimigo encontra-se inserida dentro da chamada doutrina 

do Direito Penal Máximo, embora não seja sua única expressão, tendo por características 

principais o caráter incondicional, ilimitado e de extrema dureza no que tange a necessidade de 

intervenção pela via do Direito Penal e das aplicações de pena per si.  

Este capítulo inaugural tem como escopo apresentar de forma sucinta,porém profunda 

as ideias defendidas por Jakobs, além de demonstrar como a teoria do Direito Penal do Inimigo 

se insere dentro da visão funcionalista sistêmica de se conceber a teoria do delito.  

1.1. Aspectos gerais 

 

O início deste trabalho sugere a necessidade de uma análise, ainda que superficial, 

acerca de alguns conceitos básicos. 

O primeiro deles diz respeito ao próprio conceito de direito.  

O conceito de direito como fenômeno jurídico sempre foi questão controvertida, sendo 

certo que na literatura é possível citar como referência, entre os principais autores, Hart1,cuja 

obra tem viés positivista, e com posições contrárias Dworkin2 e Alexy3, cujas obras iluminaram 

os principais autores pós-positivistas hodiernamente estudados. 

Apesar das tensões sobre o conceito de Direito como fenômeno jurídico, a maior parte 

da doutrina assevera, nas lições de Leoni4, que o direito só tem razão de ser dentro de uma 

sociedade. 

Nesse sentido, clássico é o exemplo encontrado nos livros de Introdução à Ciência do 

Direito a respeito da desnecessidade do direito na ilha habitada exclusivamente por Robinson 

Crusoé. Sob esse enfoque, o direito é visto como um fenômeno social.  

Diante dessa visão do Direito como fenômeno social, destaca-se, logo, ser ele fruto do 

poder, de uma ordem, um mandato, ou uma proibição, como já se teve a oportunidade de 

assinalar acima. Esse poder emana de quem tem possibilidade de fazê-lo: o Estado. Mas, cabe 

indagar qual a finalidade desse poder de determinar ou proibir, e a resposta a essa indagação 

será a de que o Direito visa à organização das relações sociais. 

                                                 
1 HART, Herbert Lionel Adolphus. O conceito de Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009,. p. 3. 
2 DWORKING, Ronald. Levando os Direitos a Sério; Tradução de Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2010, p.4. 
3 ALEXY apud ibid. 
4 LEONI, J. M. Lopes de Oliveira. Direito Civil: Introdução ao Direito Civil. V. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris 

1998, p. 5. 
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Nesse sentido, tem-se que o direito é uma forma de controle social, cujo objetivo é a 

pacificação das relações sociais. 

Entendendo o direito como forma de pacificação, é preciso analisar qual seria o papel 

da ciência penal na efetivação dessa pacificação, pois se sabe que o mesmo se configura como 

a forma mais grave de sanção em nosso ordenamento.  

Ao definir Direito Penal, o professor Francisco de Assis Toledo5 afirmou que "é 

realmente aquela parte do ordenamento jurídico que estabelece e define o fato-crime, dispõe 

sobre quem ele deva responder e, por fim, fixa as penas e medidas de segurança a serem 

aplicadas". Já nas lições de Mezger6, "Direito penal é o conjunto de normas jurídicas que 

regulam o exercício do poder punitivo do Estado, associando ao delito como pressuposto, a 

pena como consequência". 

No mesmo sentido é a obra de Juarez Cirino dos Santos7, que assevera ainda que o 

objeto do Direito Penal são as condutas descritas de forma positiva (ações) ou de forma negativa 

(omissões de ações), em tipos legais de condutas proibidas. 

Fernando Galvão8 traz a função do Direito Penal como limitadora do poder punitivo 

estatal: 

[...] o Direito Penal pode ser entendido como ramo do Direito Público que reúne os 

princípios e as normas jurídicas que limitam o poder do Estado, estabelecendo que a 

prática de determinadas condutas tenha como consequência a aplicação de penas ou 

medidas de segurança. 

 

 

É fruto de uma reflexão social contínua quanto à legitimidade de suas premissas e as 

funções da reprimenda penal para se realizar minimamente o conceito de justiça, aqui entendido 

como restabelecimento do status quo quanto à obediência ao ordenamento jurídico vigente e 

estabelecido com legitimidade social e política. 

Nesse momento em que já é possível conhecer o que é direito, Direito Penal e o objeto 

do Direito Penal, a próxima indagação aconselhada é perquirir sua função, questão divergente 

na doutrina e polarizada nas teorias funcionalistas que serão estudadas. 

No Brasil, a maior parte da doutrina, como Rogério Greco9, entende que a função do 

Direito Penal é a proteção de bens jurídicos, que assim dispõe: "é proteger os bens mais 

importantes e necessários para a própria sobrevivência da sociedade", ou segundo Luiz Regis 

                                                 
5 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal, 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 1. 
6 MEZGER, apud ibid.  
7 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 3. ed. rev., ampl. Curitiba: Lumen Juris, 2008, p. 3. 
8 GALVÃO, Fernando. Direito Penal: parte geral. 7. ed. rev., atual. ampl. Belo Horizonte: D plácido, 2016, p. 19. 
9 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. 12. ed. V. 3. Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 2. 
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Prado10, pensamento jurídico moderno reconhece que o escopo imediato e primordial do Direito 

Penal radica na proteção de bens jurídicos - essenciais ao indivíduo e a comunidade". 

Não é necessariamente atual as discussões acerca das teorias da conduta no Direito 

Penal brasileiro. Há muito tempo percebe-se a necessidade de se conceituar o que seria crime 

para criar um nexo de imputação, ou seja, se a conduta descrita abstratamente, quando praticada 

no mundo dos fatos por uma pessoa, poderia ser ou não imputada ao indivíduo. 

Hoje, em que pese não ser este o tema deste trabalho, é importante salientar quese 

adota, pelo menos legislativamente, a teoria finalista de crime. No entanto, sua aplicação é fruto 

de uma evolução, e como o direito sempre foi e sempre será dinâmico e em movimento, é certo 

que outras teorias vieram antes do finalismo, e que outras vieram após o mesmo. O 

funcionalismo se traduz como uma proposta posterior ao finalismo, mas que segundo Luís 

Greco11, pelo menos estruturalmente em nada parece modificar o conceito analítico de crime.  

Após esta necessária introdução quanto à localização do funcionalismo no modelo 

atual de conceituação do crime, é necessário apresentar, ainda que em suas premissas básicas, 

as teorias anteriormente desenvolvidas na tentativa de explicar o que se entende por conduta.  

A doutrina criou ao longo do tempo uma série de teorias para definir o fato criminoso 

e, com seu desenvolvimento, conceitos analíticos de crime, desenvolvendo categorias 

ontológicas para analisar o que é a ação ou conduta criminosa. 

A primeira teoria, da Ação Causal Naturalista, promoveu o estudo do crime sob o 

conceito de ação humana, o que perdurou até o desenvolvimento da teoria da causal- valorativa, 

onde o estudo gravitava sobre o a conduta humana (ação e omissão). Ocorre que nas teorias 

causalistas, a ação ou a conduta humana não possuíam elemento subjetivo, ou seja, o fato típico 

possuía como elementos: a conduta, o resultado e o nexo de causalidade e a tipicidade, mas não 

havia um tipo subjetivo. 

Com o finalismo de Welzel12, a conduta humana, destinada a uma finalidade passa a 

possuir elementos subjetivos e o crime passa a ser uma conduta (ação ou omissão) destinada a 

uma finalidade, sendo certo que a teorização ainda se preocupa primordialmente com a conduta.  

Entre as críticas mais comuns à teoria finalista, tem-se a questão dos crimes culposos 

e omissivos. Isto porque nos crimes culposos, em realidade, não existiria um fim entendido 

                                                 
10 PRADO, apud GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. 17. ed. V. 1. Rio de Janeiro: Impetus, 

2015, p. 2. 
11 GRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito. Disponível em: <http://felipebambirra.com. 

br/wp-content/uploads/2016/05/FuncionalismoPenal-Greco.pdf>. Acesso em: 7 set. 2017. 
12 WELZEL apud ALMEIDA, Felipe Lima. Causalidade e imputação no Direito Penal: análise crítica da moderna 

teoria da imputação objetiva no ordenamento jurídico Brasileiro. Rio de Janeiro: LJM Mundo Jurídico, 2013, p. 

42. 



17 

 

como vontade de praticar aquele resultado. O elemento fim nesse caso, fica em segundo plano 

ante a preocupação máxima que é a omissão de um dever de cuidado consubstanciado em uma 

negligência, imprudência ou imperícia. O mesmo problema existe nos crimes omissivos, pois 

o agente deixa de praticar uma conduta que lhe era exigida, porém a finalidade, aquilo que 

acontecerá no mundo dos fatos por conta da omissão não é de controle do agente e nem mesmo 

ele sabe ao certo o que acontecerá. Entender a conduta humana como finalisticamente dirigida 

a um resultado em todos os casos, levam a essas críticas. É certo que há um excesso de 

subjetivismo na teoria e isto causa reflexos na imputação penal como nos dois exemplos citados.  

Assim, tem-se que diferentemente do funcionalismo, as três primeiras teorias buscam 

sua racionalidade preocupadas com a conduta do "criminoso", enquanto as teorias 

funcionalistas, que se propõem a resolver os problemas penais não alcançados pelas teorias 

anteriores buscam sua racionalidade nas funcionalidades do Direito Penal, sua função, sua 

vocação, seu mister. 

O funcionalismo é baseado axiologicamente nos conceitos de política criminal, ou 

seja, a modificação do que se chamou de teoria do crime pelo viés da função do Direito Penal. 

A teoria causal-naturalista era uma teoria da ação e objetiva, a teoria causal- valorativa 

era teoria da conduta dotada de normatividade e, no finalismo tem-se uma teoria da conduta 

voltada necessariamente a um fim. No funcionalismo a preocupação não é com a conduta per 

si, mas com a função do Direito Penal. É importante entender que não existe um único 

funcionalismo apenas, mas uma gama do mesmo. 

No presente trabalho, o estudo se pautará no funcionalismo teleológico de Claus 

Roxin13 e no funcionalismo sistêmico de Günther Jakobs14, onde se localiza o chamado Direito 

Penal do Inimigo. Antes disso, insta salientar que existe certa simetria entre a teoria defendida 

por estes dois autores. É certo que suas conclusões são diametralmente opostas, mas o ponto de 

partida é o mesmo, qual seja, o de que é preciso analisar a função do Direito Penal para saber 

como aplicar a norma.  

O pensamento ontológico é comum aos dois funcionalistas, mas as similitudes param 

por aí. A teoria de Roxin15, que será analisada adiante, pauta-se na ideia de que o Direito Penal 

tem como função a tutela de bens jurídicos e se não há um bem jurídico afetado não é necessária 

a intervenção pela via do Direito Penal, ou seja, defende menos controle social pela via do 

                                                 
13 ROXIN apud ibid., p. 127. 
14 Ibid. 
15 Ibid., p. 127-128. 
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Direito Penal e com isso maiores espaços de liberdade do indivíduo. Jakobs16 entende que o 

Direito Penal não existe para tutelar bens jurídicos, mas tão somente para proteger a própria 

norma jurídica e o ordenamento como um todo e por este pensamento mesmo que não se tenha 

de fato lesão ao bem jurídico, é certo que o Direito Penal deve intervir do mesmo modo, pois 

uma norma foi violada e a restauração do status quo depende da sanção penal.  

As presentes notas acerca do funcionalismo servem para demonstrar que não existe 

uma unidade de pensamento entre os próprios pensadores funcionalistas quanto ao modo de 

estruturação da teoria do crime. O que se tem como base é que a constituição estabeleceu como 

objetivo do Direito Penal a proteção de bens jurídicos relevantes e isso envolve uma atuação 

antes e depois da prática delitiva. É certo que o ser humano quando em uma sociedade 

organizada precisa respeitar regras impostas e que o mesmo aderiu. Esta noção de contrato 

social vem desde o pensamento de Hobbes17, Locke18 e demais filósofos adeptos do 

contratualismo.  

O ser humano em sociedade precisa ser limitado de certa forma e isso engloba métodos 

de prevenção geral e especial. A ideia funcionalista é que só se pode dizer que uma norma é 

efetiva quando ela alcança o fim para o qual foi criada, quando dotada de efetividade em 

sociedade. Não se trata de uma existência formal tão somente, mas de uma aplicação social que 

gere os efeitos para os quais o Direito Penal foi pensado.  

Em verdade, a prevenção geral e especial ao cometimento de delitos deveria se dar em 

todas as searas existentes: civil, administrativa, etc. Pois sendo as mesmas efetivas, dificilmente 

seria preciso se valer do Direito Penal.  

É notório que a sociedade brasileira não acompanha esses parâmetros ideais e as 

teorias funcionalistas buscam através do estudo da função da pena, estabelecer uma nova forma 

de se pensar a teoria do crime.  

A grande diferença entre o pensamento finalista e o funcionalista está nas concepções 

de realidade. O primeiro entende que existe apenas uma realidade possível e que conhecendo a 

mesma resolve-se o problema da imputação do delito. Dentro da segunda visão, tem-se que a 

realidade acerca de um fato não é necessariamente única e que tudo depende de uma 

interpretação daquilo que se apresenta no mundo fatos. Logo, o que define se um crime deve 

ou não ser imputado a um indivíduo, é muito mais do que apenas saber se ele praticou todos os 

                                                 
16 JAKOBS, Gunther. Direito Penal do Inimigo: noções e críticas. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, 

p. 29. 
17 HOBBES apud ibid., p. 26. 
18 LOCKE apud ibid., p. 25. 
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elementos do tipo com uma finalidade especifica, sabendo ser ilícito, mas sim se é isso que 

realmente se espera do Direito Penal. A norma criada e que se pretende imputar ao indivíduo 

foi pensada para casos como os dele? Ou não seria papel do Direito Penal tutelar o bem jurídico 

nesse caso? Tudo depende de como se interpreta os fatos e isso jamais será uma questão única.  

O funcionalismo prevê íntima ligação entre a chamada política criminal e o Direito 

Penal, principalmente no que tange aos fins da pena. Cada categoria do conceito analítico de 

crime deve ser estudada considerando esse viés. O pensamento funcionalista, de certa forma, 

junta a teoria do delito e da pena para que se atenda as finalidades do Direito Penal.  A proposta 

não é necessariamente nova, pois em muito se assemelha ao pensamento neokantiano quanto à 

necessidade de valoração.  

No entanto como bem assevera Fernando Galvão19: 

 

[...] o funcionalismo promoveu a superação de conceitos vinculados às estruturas 

lógico-objetivas, de modo a ressaltar a necessidade de trabalhar com elementos 

axiológicos. A afirmação do crime é uma atividade essencialmente política, que se 

fundamenta na orientação valorativa do comportamento examinado. 

 

 

As teorias de Roxin20 e Jakobs21, partem dessa concepção, porém a forma como isso 

se concretiza na prática é o que torna os autores diametralmente opostos. 

1.2. Funcionalismo Teleológico de Roxin 
 

Em primeiro lugar é importante destacar sob qual conceito de função do Direito Penal 

se pauta a teoria de Roxin22, a saber: o Direito Penal existe para proteção dos bens jurídicos 

mais relevantes.  

Neste sentido tem-se as lições de Luiz Regis Prado23: 

 
[...] o legislador tipifica determinados comportamos que lesionam ou expõem a perigo 

de lesão tais bens. Tem-se, portanto, que o tipo penal desempenha função de seleção 

de comportamentos penalmente relevantes. 

 

O que se quer demonstrar é que pela teoria da causalidade adotada pelo Código Penal 

vigente e que serve de base das teorias anteriores, tem-se uma delimitação do que seria ação 

típica, porém uma causalidade baseada em um critério lógico e ontológico, gera no caso 

                                                 
19 GALVÃO, op. cit., p. 3. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 ROXIN apud ALMEIDA, op. cit., p. 147. 
23 PRADO, Luiz Regis Prado. Curso de Direito Penal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 268. 
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concreto algumas situações constrangedoras.  

A teoria teleológica racional é a base do que hoje se chama de teorias funcionalistas, 

visto que Roxin24 foi um dos precursores desta forma de pensar o Direito Penal e sua influência 

na mudança de visão quanto à teoria do delito é evidente. A sua contribuição é basicamente em 

incluir os conceitos de política criminal na concepção do que seria a teoria do delito.  Neste 

sentido é a afirmação de Felipe Lima Almeida25 em seu livro “Roxin26 propôs uma revisão total 

do sistema da teoria do delito, reconstruindo cada conceito à luz de sua função político-

criminal.” 

A novidade da teoria teleológica racional de Roxin27 não é propriamente a de criar uma 

função político criminal do Direito Penal. Como já analisado no presente trabalho, o direito 

pressupõe a existência de uma sociedade organizada em torno de um Estado e com influência 

inegável da política. É certo que toda norma traz em si um valor que, ao menos em tese, deveria 

corresponder aos anseios políticos e sociais. O que Roxin28 introduz no pensamento quanto à 

teoria do delito é a necessidade de conhecimento e análise da função político criminal do tipo 

penal para que se impute ou não o fato à pessoa.  

A função do Direito Penal não deve ser analisada somente a partir da teoria da pena, 

embora esteja nesta, uma de suas maiores influências. Entender um fato como típico ensejará a 

aplicação de pena, porém em uma análise a priori do Direito Penal e suas funções, muitas vezes 

a necessidade de imputação não se sustenta. Nestes casos é aparentemente típico quando 

analisado pelo prisma da causalidade, mas sob o prisma funcionalista não se completa o 

chamado nexo de imputação. As decisões político-criminais quando vistas dentro do Direito 

Penal trazem ao mesmo, carga valorativa. É pensar racionalmente a forma de se imputar, porém 

essa imputação leva em consideração a finalidade do tipo.  

Os valores e finalidades são importantes, porém dentro da visão empregada pelo 

funcionalismo teleológico, são fornecidas na essência pela política criminal e não meramente 

se pautam em questões de foro íntimo do ser.  

A dogmática de Roxin29 se pauta em uma necessidade de clareza quanto aos conceitos 

básicos na teoria do delito, a aproximação do ser e do dever ser, ou seja, do abstratamente 

previsto com a realidade e a observância da política criminal dentro do que se considera como 

                                                 
24 ALMEIDA, op. cit., p. 142-144. 
25 Ibid. 
26 ROXIN apud ibid., p. 142-144. 
27 Ibid. 
28 Ibid., p. 143. 
29 Ibid., p. 46. 
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fato típico.  

O autor30 entende que não se podeter um pensamento meramente ontológico, mas 

analisar o objeto do Direito Penal. Utilizar a teoria da norma pura de Kelsen, o positivismo 

jurídico não atende mais aos anseios sociais que é sem dúvida um dos elementos mais 

importantes dentro do que se considera Direito. A ideia é que não importa se existe nexo de 

causalidade com a teoria conditio sine qua non ou da teoria dos antecedentes causais, onde tudo 

que é antecedente e influi para o resultado é causa do mesmo. Essa teoria não resolve todos os 

problemas e jogar essas questões que a teoria dos antecedentes causais não resolve para o dolo 

e a culpa não é o melhor dos mundos.  

A teoria de Roxin31 resolve a questão da existência do delito na tipicidade. O nexo de 

causalidade só se completa quando há critérios materiais e normativos para que se realize o que 

o autor chama de imputação objetiva. É cediço que a algumas condutas realmente influem para 

o resultado em maior ou menor grau, mas não são todas que perfazem o chamado nexo de 

causalidade para fins de se imputar o crime a pessoa.  

A técnica de imputação da causalidade que se traduz na teoria da conditio sine qua non 

tem, entre outros problemas, a do regresso ao infinito gerando situações desproporcionais. 

Como exemplo do que se quer demonstrar, tem-se o caso da mãe de alguém de comete um 

delito. Pela teoria da conditio sine qua non - regra geral no ordenamento jurídico- a mesma, ao 

colocar no mundo seu filho, de certa forma, deu causa ao crime cometido, pois se não o tivesse 

colocado no mundo, ele não poderia ter furtado, pois nem existiria. Ocorre que a conduta da 

mãe não é ilícita e muito menos se pode imputar objetivamente à mesma o resultado única e 

exclusivamente por ser mãe do agente. É este tipo de desproporcionalidade que a teoria de 

Roxin32 busca solucionar.  

Por uma questão de política criminal é preciso analisar se a conduta influiu diretamente 

para o resultado, pois dentro do critério ontológico pregado pelo finalismo, a resposta muitas 

vezes é positiva, mas em uma análise mais profunda não se sustenta. Por isso é importância se 

entender o nexo de causalidade com elementos normativos.  

É preciso destacar que a teoria da imputação objetiva, na qual se pautará este trabalho 

para explicar a teoria de Roxin33, não é o seu único trabalho e contribuição no que tange ao 

ideal funcionalista, porém não sendo este o objeto de estudo deste trabalho, será analisada sua 

                                                 
30 Ibid. 
31 Ibid., p. 149-150. 
32 ROXIN apud ibid., p.140-141. 
33 Ibid., p. 155. 
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mais importante contribuição, a saber, teoria da imputação objetiva.  

O autor34, em linhas superficiais, defende que só se pode imputar um resultado ao 

agente se o mesmo pode ser previsto finalisticamente e sua vontade tiver sido dirigida para tal.  

A influência mais relevante é no que tange a análise do nexo de causalidade dentro do 

que se chama de fato típico, muitas questões são resolvidas nesse viés. Para tal, o autor criou o 

que se pode chamar de “critérios de imputação”, que nada mais são que estágios de análise da 

conduta praticada para saber se o resultado deve ou não ser imputado ao agente. No entanto, os 

critérios, de modo mais preciso, serão analisados a posteriori.  

Conforme bem ilustra Luís Regis Prado35“figura, portanto, como princípio geral da 

imputação objetiva a criação pela ação humana de um risco juridicamente desvalorado, 

consubstanciado em um resultado típico.” 

Em suma, a teoria de Roxin36 tem como pressuposto o que se chama de “princípio do 

risco”, que em muito tem relação com as finalidades da pena, o seu caráter de prevenção geral 

e especial que serão mais oportunamente estudados nos próximos capítulos.  

Tem como mérito, modificar a estrutura do nexo de causalidade. Ele resolve a 

existência ou não do crime na tipicidade e com isso não é preciso passar para os demais 

elementos do tipo penal para saber se é possível ou não imputar o fato ao agente. A função do 

Direito Penal é a proteção de bens jurídicos e com isso se a conduta não afeta substancialmente 

o mesmo, não há porque se impor a reprimenda penal ao indivíduo.  

A finalidade, portanto, é de restrição do tipo objetivo com a inclusão de um nexo de 

imputação sem o qual o tipo objetivo não se completa e o fato passa a ser atípico. Para Roxin37, 

só há fato típico se a conduta tiver criado o risco proibido ao bem jurídico, o risco tiver se 

realizado no resultado e se esse resultado estava previsto dentro do alcance do tipo. Esta é a sua 

forma de concretização da função do Direito Penal.  

Como bem assegura Felipe Lima de Almeida38“A imputação em Direito Penal é o 

processo pelo qual se atribui responsabilidade criminal a um determinado sujeito por um 

resultado juridicamente relevante, seja ela doloso ou culposo, comissivo ou omissivo.” 

No mesmo sentido é o autor39 ao dizer: 

 
Com o funcionalismo de Roxin a ideia de reestruturar a teoria do delito com base em 

critérios político-criminais, foi retomada a teoria da imputação objetiva de Honing e 

                                                 
34 Ibid. 
35 PRADO, op. cit., p. 268. 
36 ROXIN apud ALMEIDA, op.cit., p. 140. 
37 Ibid., p. 151. 
38 Ibid., p. 127. 
39 Ibid., p. 145. 
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o princípio do risco, dando nova feição ao tipo penal que passou a considerar-se 

realizado não apenas com a mera relação de causalidade material, mas somente na 

medida em que o autor crie risco proibido que se concretize no resultado. 

 

O crime, portanto, não é verificado apenas pelo aspecto normativo, mas também por 

critérios de política criminal.  

Neste mesmo sentido tem-se as lições de Luís Greco40, “é necessário um conjunto de 

requisitos que fazem de uma determinada causação típica, violadora da norma, esse conjunto 

de requisitos chama-se imputação objetiva.” 

Dentro do tipo penal visto até então com conteúdo objetivo tão somente, insere-se na 

valoração para caracterização do crime, não sendo mais suficiente a submeter o fato narrado à 

análise de existência de conduta comissiva ou omissiva, causalidade e resultado tal como 

ocorrida na corrente finalista. 

Para que essa valoração não se tornasse de todo casuística, Roxin41 defendeu critérios 

de imputação, ou seja, uma conduta só seria considerada como crime se ultrapassasse todos os 

critérios de imputação objetiva. Em uma análise mais simplista, os critérios se resumiriam a 

existência de um risco proibido e a realização do mesmo no resultado. Contudo, existem 

desdobramentos que serão oportunamente analisados.  

Em profunda síntese do que seria o tipo objetivo na teoria de Roxin, bem assevera Luís 

Greco42: 

 
Desta forma, de acordo com a teoria da imputação objetiva de Roxin, o tipo objetivo 

seria formado da seguinte forma: ação+ causalidade+ resultado+ criação de um risco 

juridicamente desaprovado + realização do risco. Ao passo que, o tipo subjetivo 

continuaria composto de: dolo (elemento subjetivo geral do injusto) + elementos 

subjetivos especiais do injusto.  

 

O indivíduo não precisa ter somente a conduta dirigida finalisticamente à lesão do bem 

jurídico para que se caracterize o injusto, mas lesionar o mesmo com a conduta geradora de 

risco criada por ele. Não basta somente gerar um risco proibido se o resultado no mundo dos 

fatos não se pode atribuir ao risco criado por ele. Trata-se de uma esfera de previsibilidade que 

o risco criado traz em si e, se o resultado não se insere nesse contexto, faltaria nexo de 

imputação para que se atribua ao agente o crime.  

 Segundo Felipe Lima de Almeida43·:  

 
[…] o Direito Penal tem a missão constitucional de proteger subsidiariamente os bens 

jurídicos mais fundamentais para a vida em sociedade. ``Desta sorte a finalidade do 

direito penal segundo a teoria da imputação objetiva é preventiva geral de lesão ao 

                                                 
40GRECO, Luis. Curso de Direito Penal. 9. ed. V. 1. Niterói: Impetus, 2007, p. 7. 
41 ROXIN apud ALMEIDA, op. cit., p. 152. 
42 GRECO apud ibid., p.9. 
43 ALMEIDA, op. cit., p. 147. 
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bem jurídico tutelado. 

 

Neste mesmo sentido, tem-se as lições de Roxin44 “se o Direito Penal proíbe condutas 

para proteger bens jurídicos, sendo certo que só fará sentido proibir condutas que, de alguma 

forma, os ameacem, noutras palavras: condutas perigosas”. 

Em resumo, a própria conduta praticada pelo agente deve ser na essência perigosa e 

ultrapassar a linha permissiva existente neste ordenamento, para que se justifique a utilização 

do Direito Penal visto que é a ultima ratio na proteção dos bens jurídicos. Algumas condutas 

são perigosas, porém toleradas pelo ordenamento jurídico quando sopesadas com outros 

interesses, não é destes casos que o Direito Penal deve cuidar, a essa ideia chama-se de 

funcionalização do Direito Penal. 

Neste sentido tem-se as lições de Luís Greco45 “Esta funcionalização do tipo faz com 

que só mereçam ser punidas ações ex ante perigosas, que ultrapassem o risco permitido. 

Igualmente a função preventiva só será plenamente satisfeita se o risco ex post, realizado no 

resultado, seja aquele que o autor criou, e não um outro qualquer.” 

Com relação aos critérios de imputação será feita a análise de cada um deles por 

tópicos. 

1.2.1 Criação de um risco não permitido 

 

Partindo-se da premissa finalista onde o tipo penal objetivo está satisfeito com a 

adoção da teoria da causalidade tão somente, acrescenta-se a criação de risco que supere aquele 

esperado e que deva ser suportado em sociedade. Isso porque a teoria finalista quando não 

queria atribuir um resultado ao agente46, tratava do assunto na esfera subjetiva do tipo, enquanto 

que a proposta de Roxin47 é excluir dentro do tipo em sua esfera objetiva. Por muitas vezes o 

agente tem o dolo de praticar o crime, mas sua conduta em si não causou risco além do permitido 

ou se causou, não se realizou no resultado por não estar dentro da esfera de previsibilidade. 

Aqui, trata-se do primeiro aspecto da imputação, ou seja, o risco era ou não permitido? 

Não cabe analisar se criou ou não um risco, pois dentro da teoria de Roxin48, só se 

poderia falar em atuação do Direito Penal em casos de lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico, 

                                                 
44 ROXIN apud ibid. 
45 GRECO apud ibid., p. 5. 
46 ALMEIDA, op. cit., p. 152-154. 
47 ROXIN apud ibid., p. 146. 
48 Ibid. 
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ou seja, o risco existe concretamente. O primeiro grau de imputação analisa a “legalidade” ou 

não desse risco. 

Dentro desta primeira esfera de imputação, existem algumas valorações a serem feitas, 

o que nada tem aver com aferição de dolo e culpa. 

A primeira delas, se relaciona com as hipóteses de diminuição do risco, onde o agente 

pratica o fato para não causar mal maior. Nestes casos, faltaria o elemento criação do risco para 

que se pudesse imputar o fato praticado ao agente. A ideia aqui, é que o perigo era preexistente 

à conduta do indivíduo e o mesmo agiu para diminuir o risco. Nestes casos, o fato é atípico por 

não passar do primeiro nível de imputação. 

Felipe Lima de Almeida49 diz sobre estes casos: “Assim para este critério, haverá 

exclusão da imputação sempre que uma determinada conduta, embora causa lesão ao bem 

jurídico, acabe evitando a ocorrência de lesão maior.” 

Neste sentido, tem-se o clássico exemplo dado por Roxin50 em sua obra “[…] quem 

convence o ladrão a furtar não mil, mas somente cem marcos alemães, não é punível por 

participação no furto, pois sua conduta não elevou, mas diminuiu o risco de lesão.” 

É certo que a questão poderia ser resolvida no campo das excludentes de ilicitude, mas 

isso seria considerar que dentro do conceito analítico de crime, uma conduta praticada para 

diminuir um resultado danoso ao bem jurídico é típica, o que, na visão de Roxin51, é errado. Se 

no caso o agente não criou o risco e nem com sua conduta aumentou o mesmo, não há que se 

falar em tipo objetivo completo. Neste ponto, cabe uma digressão acerca do pensamento 

finalista. Por esta teoria, o tipo penal objetivo é completo, pois tem ação praticada pelo agente 

de forma voluntária, nexo de causalidade e resultado danoso. Muito embora fosse o dolo do 

agente, praticar o resultado que lesiona o bem jurídico, o mesmo o fez para diminuir mal maior. 

Não há tipicidade. 

Segundo Roxin52, para aplicação do critério de diminuição do risco é preciso: 

 
[…] que o fato apresente um mesmo objeto jurídico, pertence a um só sujeito 

(tratando-se de bens jurídicos diversos – estado de necessidade); que a relação de risco 

seja a mesma […]; que o autor não esteja inteiramente obrigado a reduzir o risco (se 

tinha essa obrigação e poda cumpri-la, há imputação objetiva, visto que se estaria 

diante de uma omissão imprópria). 

 

                                                 
49 Ibid., p. 152. 
50 ROXIN apud ibid., p. 153. 
51 Ibid., p. 154. 
52 Ibid., p. 153. 
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A segunda valoração a ser feita diz respeito à ausência de perigo. Nesses casos não há 

uma atuação do agente para diminuir risco algum, motivo pelo qual não se enquadra na primeira 

hipótese, mas sim um ato praticado por ele que embora não crie perigo ao bem jurídico, o 

aumento de certa forma, mas está amparado pelos chamados riscos socialmente toleráveis. Este 

critério ressalta mais uma vez a necessidade de análise da função do Direito Penal para se 

considerar um fato como típico. Sendo função do Direito Penal,a proteção contra lesão ou 

ameaça juridicamente relevante ao bem jurídico, se há aumento, mas não há de forma relevante, 

não há que se falar em tipicidade. 

A importância desta valoração se dá, pois há casos onde por um critério causal, a 

conduta de fato deu causa ao resultado, mas objetivamente não se poderia imputar, pois não 

estava dentro daquilo que o agente poderia dominar. Existem desdobramentos causais que 

embora previsíveis não decorrem exclusivamente da conduta de outrem, mas sim de uma 

conjugação entre a conduta praticada e fatores externos a vontade do agente, podendo ou não 

ocorrer no mundo dos fatos. 

O mesmo ocorre nos casos em que o perigo já existia e o agente embora tenha 

contribuído, isto na prática foi irrelevante. Um exemplo clássico dado por Roxin53é “[…] 

alguém ser punido por provocar inundação por ter derramado um balde d’água nas torrentes 

que estão ultrapassando o dique.” 

Roxin54, ao analisar os chamados cursos causais hipotéticos dentro da estrutura 

causalista, os definiu como irrelevantes. Cabe ressaltar que o mesmo fez essa colocação quanto 

à utilização destes dados de forma a per si justificar a tipicidade de uma conduta. Além de 

questionar o regresso ao infinito que as relações de causalidade geram e não resolvem o caso 

concreto. Na teoria da imputação objetiva o autor retoma o estudo dos cursos causais não para 

se contradizer com relação às críticas feitas à teoria da conditio sine qua non, mas para 

considerá-los relevantes para exclusão ou não da imputação. 

Existem situações onde pelo curso causal dos fatos, o agente praticar ou não o fato, 

ensejaria o mesmo resultado posto que o perigo não foi só por ele criado e não se concretiza 

somente em sua atitude. No entanto, entende Roxin55, que não há exclusão de imputação nesses 

casos, pois não se pode alegar que o dano ao bem jurídico aconteceria de qualquer modo para 

isentar de repressão aquele que pratica em verdade fato típico. Existe nestes casos, aumento 

juridicamente relevante do risco. 

                                                 
53 Ibid., p. 155. 
54 Ibid., p. 158. 
55 Ibid., p. 160. 
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Outro aspecto a se considerar são as hipóteses onde o agente criou o risco 

juridicamente relevante, mas o mesmo é permitido pelo ordenamento.  

Neste sentido,têm-se as seguintes lições do autor56 “[…] sempre que, em virtude de 

sua preponderante utilidade social ações perigosas forem permitidas pelo legislador (em certos 

casos, sob a condição de que se respeitem determinados preceitos de segurança) e, mesmo 

assim, ocorra um resultado típico, esta causação não deve ser imputada ao tipo objetivo.” 

O legislador ao prever determinada atividade, sabe que existe um risco nela inserido e 

trata de regulá-lo de modo que deve ser suportado nas condições esperadas pelo mesmo. 

Qualquer conduta praticada é atípica57. No entanto, é preciso ter cuidado com as atividades em 

que existam condições de segurança estabelecidas. Nestes casos, a inobservância de qualquer 

ditame enseja na imputação objetiva do resultado, pois não se pode falar em risco permitido. A 

punição nesse caso, será por dolo ou culpa a depender da análise psicológica do agente 

causador. 

Atualmente, os críticos à teoria da imputação objetiva neste viés, consideram que o 

termo ‘risco permitido’ seria dotado de subjetividade e não teria sido delineado em todos os 

seus aspectos para que tivesse uma aplicação segura da teoria. A exemplo do que foi explicitado, 

tem-se as lições de Antônio Luís Chaves Camargo58“O conceito de risco permitido ainda não 

foi definitivamente delineado, havendo falta de clareza na sua sistematização, por carecer de 

conteúdo próprio.” 

Contudo, ainda que não se tenha a delimitação completa do que seriam os chamados 

riscos permitidos, é certo que há alguns consensos quanto a sua utilização e que o ordenamento 

jurídico como um todo é dotado de subjetividades. Impedir a utilização de uma teoria baseada 

em sua subjetividade é levar todo o sistema jurídico a uma inaplicabilidade, pois em maior ou 

menor grau as normas jurídicas têm essa característica. A mesma tem certamente um viés 

negativo de insegurança, porém, por outro lado, torna a teoria atual e aplicável a uma gama 

muito maior de situações, em uma sociedade dinâmica, o direito como instrumento de controle 

da mesma também tem que o ser, sob pena de ser ineficaz. Motivo pelo qual, nestes aspectos, 

em que pese o respeito aos críticos, não há muito o que se questionar.  

Em mais um paralelo com o pensamento finalista, a teoria de Roxin59 pretende 

diminuir a complexidade da análise prática das condutas, posto que existe uma gama de 

                                                 
56 Ibid., p. 156. 
57 Ibid. 
58 CAMARGO, Antônio Luís Chaves. Imputação objetiva e Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Cultural Paulista, 

2002, p. 78. 
59 ROXIN apud ALMEIDA, op. cit., p. 160-161. 
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situações em que a atipicidade se resolve no tipo objetivo sendo desnecessária a utilização de 

causas de justificação. O resultado prático até pode ser o mesmo, mas tecnicamente seria errado, 

pois se o risco é permitido não há completude do tipo objetivo. A função do tipo penal engloba 

a proteção à determinados riscos e um suportar em relação a outros, se o risco causado se 

encontra no segundo viés, não há necessidade de utilização do Direito Penal. 

Ressalta-se o resultado prático da adoção do finalismo e do funcionalismo de Roxin60. 

Nesse caso, é o resultado que tornaria inútil a digressão sobre as teorias aqui apresentadas. 

Ocorre que, mudar o olhar quanto à função do Direito Penal é em ultimaratio, mudar a visão 

de todo um sistema. 

1.2.2 Realização do risco não permitido 

 

Caracteriza-se pela previsibilidade do resultado e do curso causal que gerou o mesmo, 

ou seja, deve estar inserido dentro daquilo que a norma penal incriminadora quis evitar. 

Aplicação de um Direito Penal com força preventiva. 

Nas palavras de Wolfgang Frisch61, tem-se que: 

 
Para imputação de resultados típicos, não basta, segundo a teoria da imputação, que 

alguém os tenha provocado de modo causal e que tenha criado, mediante sua conduta, 

um risco desaprovado de produção de resultados. É necessário, ainda, que esses 

resultados se configurem como realização de um risco desaprovado pelo autor. 

 

Neste critério de imputação, é importante saber se o resultado é obra do risco 

desaprovado e criado pelo agente, e somente neste caso pode-se imputar objetivamente a ele tal 

fato. 

O autor62 defende que uma das causas de exclusão da imputação de um resultado, se 

dá na esfera da ausência de realização do perigo, ou seja, casos em que o resultado não é 

desdobramento natural ou esperado daquele que praticou a conduta que inicialmente gerou 

risco, mas em verdade trata-se de fortuito. 

O que Roxin63 defende, é que neste segundo grau de imputação não se trata de analisar 

o dolo do agente, mas sim o próprio tipo objetivo. Não se trata de tornar impune o risco criado 

inicialmente pelo agente e desaprovado pelo ordenamento, mas entender que não há ligação 

entre o resultado e o risco criado, de modo que mesmo tendo dolo de matar, por exemplo, não 

se pode atribuir o homicídio ao mesmo se a vítima morre de outra causa em hospital. É certo 

                                                 
60 Ibid. 
61 FRISH apud ibid., p. 159. 
62 ROXIN apud ibid. 
63 Ibid., p. 160. 
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que pela análise simples de um nexo causal, se o autor não tivesse tentado matar a vítima, ela 

não estaria no hospital e não teria morrido ali naquelas circunstâncias por incêndio, como bem 

exemplifica Roxin64em sua obra, porém não se pode crer que o autor pensou em matar a vítima 

a tiros e ao não conseguir, pensou que a mesma, indo para o hospital, morreria em virtude de 

incêndio. Isto é obra do acaso. 

Precisa haver similitude entre o risco criado e o risco efetivamente exteriorizado no 

resultado imputado. 

Um exemplo doutrinário corriqueiro da utilização deste grau de imputação, são os 

casos de causas preexistentes relativamente independentes, mais especificamente quanto às 

condições patológicas da vítima que influem no resultado. Em que pese à controvérsia existente 

na doutrina e jurisprudência, pela teoria da equivalência dos antecedentes causais a maioria da 

doutrina e jurisprudência, desconsidera se o autor sabia ou não da condição especial da vítima 

e imputa ao mesmo o resultado mais grave. Neste aspecto, com a utilização da teoria da 

imputação objetiva, o resultado mais grave não poderia ser imputado ao agente, mas somente 

aquele que efetivamente produziu com a conduta inicial. 

Se o resultado mais grave é oriundo das condições patológicas da vítima que são 

desconhecidas pelo autor, não se pode imputar o resultado a ele, mas somente a imputação 

daquilo que efetivamente quis praticar. 

O exemplo comumente dado65 é o do acidente de trânsito culposo, em que decorre 

lesões leves a vítima, porém a mesma é diabética, e em virtude de tal doença preexistente a 

mesma morre por disfunção renal e uremia. 

Pela primeira vertente de pensamento, tem-se Damásio de Jesus66 ao dizer que “causas 

preexistentes e concomitantes, quando relativamente independentes, não excluem o resultado.” 

O resultado desta aplicação seria a imputação de homicídio culposo ao agente. 

Diferente é a solução pela teoria da imputação objetiva onde o mesmo responderia pelas lesões 

leves que é o risco que quis praticar, sendo a morte da vítima decorrência de causa preexistente 

e sendo desconhecidas pelo autor, não podem ser imputadas ao mesmo. 

A segunda hipótese prevista por Roxin67, para exclusão da imputação em seu segundo 

grau, são os casos de não realização do risco proibido. Em profunda síntese, trata-se de casos 

onde o risco criado não influencia no resultado. Existe um risco juridicamente relevante criado 

                                                 
64 Ibid., p. 159. 
65 Ibid., p. 161. 
66 JESUS apud ALMEIDA, op. cit., p. 162. 
67 Ibid., p. 163. 
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pelo agente, mas o resultado estava totalmente fora da esfera do risco criado. Nesses casos, a 

tomada ou não de diligências que lhe eram obrigatórias ou esperadas em nada mudariam a 

concretização do resultado. Em uma análise causal, risco até tem influência no resultado, porém 

este resultado é incomum, imprevisto e não pode ser considerado como concretização de risco 

não permitido. 

Também exclui a imputação pela ausência, a realização de risco não permitido, os 

casos em que os resultados não estão compreendidos nos fins de proteção da norma. Neste 

sentido, tem-se as lições de Roxin68“[...] para o preenchimento do tipo objetivo não basta que 

haja um nexo entre o resultado e o risco não permitido criado pelo causador. É preciso, além 

disso, que o resultado esteja abrangido pelo fim de proteção da norma de cuidado.” 

A partir desta visão, é mister destacar que não se trata de risco contido na esfera de 

proteção do tipo penal, mas sim da norma de cuidado.  

Neste sentido, são as lições de Felipe Lima de Almeida69: 

 
Entretanto, vale ressaltar que, nas hipóteses de realização do risco não permitido, 

segundo Roxin, sempre se trata do fim da norma de cuidado que delimita o risco 

permitido[...] e não do fim de proteção do tipo penal. Os casos de exclusão da 

imputação através do fim de proteção do tipo são aqueles em que a norma típica 

(proibição de matar, lesionar etc.) sequer compreende determinados comportamentos 

e consequências. 

 

A última consideração a ser feita no que tange ao segundo grau de imputação são os 

chamados comportamentos conforme o direito e o aumento do risco.  Nestes casos existe um 

comportamento alternativo conforme o direito, porém não se pode precisar se a utilização do 

mesmo evitaria o resultado. 

Para essas situações,Roxin70 criou a chamada teoria do risco, que em síntese admite: 

 
[...] que o agente possa ser imputado pelo resultado danoso somente se sua conduta 

tiver aumentado (incrementado) o risco já existente ou ultrapasse os limites do risco 

permitido. Desta forma haverá exclusão da imputação somente se a conduta do autor 

não ultrapassou o risco permitido ou não aumentou o risco de o resultado vir a ocorrer.  

 

O terceiro grau de imputação da moderna teoria da imputação objetiva diz respeito ao 

alcance do tipo. O objetivo deste nível é analisar a influência de conduta da vítima ou de 

terceiros na produção do resultado. 

 

                                                 
68 Ibid., p. 163. 
69 ALMEIDA, op. cit., p. 167. 
70 ROXIN apud ibid., p. 168. 
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1.2.3 Alcance do tipo (comportamento da vítima e de terceiro para o fato) 

 

Neste sentido, tem-se os seguintes dizeres de Felipe Lima de Almeida71: 

 
Assim, o comportamento da vítima ou de terceiros, bem como o resultado daí 

decorrente, serão confrontados com a conduta inicial do agente, perquirindo, 

basicamente, se aquele resultado ocorrido, oriundo do risco juridicamente relevante 

por este criado, encontra-se dentro do alcance do tipo penal, ou seja, dentro da 

proibição estabelecida pelo Direito Penal, cujo o escopo é o de preservar bens 

jurídicos postos sob sua tutela. 

 

É importante entender a diferença entre o segundo e o terceiro grau de imputação de 

Roxin72. No segundo grau de imputação, já analisado, o fim da norma a que se refere o autor é 

a norma de cuidado enquanto que no terceiro grau de imputação o que se verifica é se o risco 

não permitido criado pelo agente e concretizado no resultado se insere ou não no fim da norma 

penal incriminadora. A ideia é de que o legislador ao criar um tipo penal incriminador, tem por 

escopo evitar e proteger o bem jurídico relevante de determinadas condutas, outros riscos que 

não abarcadas pela incidência da norma penal em tela, não geram a imputação objetiva do 

resultado ao agente. A conduta do mesmo, gera atipicidade pela ausência do terceiro grau de 

imputação desta teoria. 

Neste sentido, tem-se a lição de Luís Greco73“[...]se for afetado não esse bem jurídico, 

mas outro, ou se ele próprio for afetado, mas por curso causal completamente diverso, o que se 

realizou no resultado não foi o risco que se estava a analisar.” 

Pela teoria da imputação objetiva, só se pode impor um resultado se este além de 

preencher os demais requisitos estava na esfera de proteção da norma penal. Os atos fora deste 

âmbito não responsabilizam autor, se o tipo penal incriminador não quis desta forma. Dentro 

do critério do alcance do tipo, três são as vertentes trazidas por Roxin74 para análise: 

autocolocação em perigo, heterocolocação consentida e resultado atribuído a um âmbito de 

responsabilidade do alheio. 

Na primeira situação, a vítima é provocada por outrem a praticar situação que sabe ser 

perigosa, existe consciência e voluntariedade da vítima, de modo que o resultado não pode ser 

imputado ao agente que provoca ou contribui. O resultado quando previsto, esperado e 

consentido pela vítima não pode ser atribuído a ninguém mesmo do que a ela mesma. É 

importante destacar que a existência de voluntariedade e consciência do perigo é o que difere 

                                                 
71 Ibid., p. 170. 
72 Ibid. 
73 GRECO apud ibid., p. 171. 
74 ROXIN apud ibid., p. 172. 
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estes casos dos chamados de autoria mediata. Nestes últimos, o agente não sabe ser perigosa a 

conduta, sendo de alguma forma, enganado. 

Neste viés do terceiro nível de imputação, necessariamente é preciso ter passado pelos 

outros dois de forma positiva, ou seja, o risco não é permitido, criado pelo agente e se realiza 

no resultado. Entretanto esse resultado não pode ser imputado ao mesmo, pois a 

autocolocaçãoem perigo é conduta atípica e aquele que pratica tal ato conjuntamente com a 

vítima não poderia ser punido. 

Diversos são os exemplos que podem ser dados a título exemplificativo, porém 

trabalha-se com a chamada superdose de psicotrópico. Pela teoria da condito sine qua non, 

quando um médico prescreve tóxicos a um paciente denominado B, sabendo que este estava em 

recuperação pelo uso dos mesmos e o paciente acaba morrendo de overdose, o resultado morte 

não pode ser atribuído ao médico, pois o dever do médico se limita a doença do paciente e não 

abarca autolesões75.  

É certo que o uso de drogas é considerado crime, porém não é punível com pena 

privativa de liberdade, trata-se de uma autocolocação em risco e por si só não é punível. A ideia 

de punição do tipo penal do uso constante no art.33 da Lei no 11.343 de 200676, é a colocação 

em risco do bem jurídico, que é a saúde pública. É bem certo que aquele que coloca em risco o 

bem jurídico, é quem usa e não quem prescreveu algum tipo de psicotrópico para tratamento 

médico. São situações diferentes e a conduta do médico, segundo Roxin77, não tem amparo no 

tipo penal incriminador. 

Berned Schunemann e Claus Roxin78 bem asseguram: 

 
Contudo, frise-se que, para haver exclusão da imputação, deve ficar claro que a vítima 

tem plena consciência do perigo que corre, uma vez que se trata de autocolocação de 

perigo. Caso a consciência do risco não seja completa, ou inexistente, deverá, por 

óbvio, haver imputação do resultado. 

 

A teoria de Roxin79portanto, não pretende isentar o agente da imputação do tipo 

objetivo em toda e qualquer hipótese, mas naquelas onde de fato há uma completa noção de 

risco criado, resultado e a vítima assume com sua conduta que quer a realização do risco que é 

provável que ocorra com seu ato. No entanto, se em algum ponto a vítima erra sobre a sua 

percepção do risco ou desconhece o mesmo ou seus resultados, seria feita imputação ao agente 

                                                 
75 ROXIN apud ibid., p. 173. 
76 BRASIL. Lei no 11.343 de 23 de agosto de 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/_ato 

2004-2006/2006/lei/l11343.htm>. Acesso em: 06 ago. 2018. 
77 ROXIN apud ALMEIDA, op. cit., p. 177. 
78 SCHUNEMANN; ROXIN apud ibid., p. 178. 
79 ROXIN apud ibid. 
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provocador ou que participou, tendo que em vista que ele era quem de fato sabia todas as 

possibilidades e consequências do ato que a vítima iria praticar.  

O ser humano é livre quanto ao seu próprio corpo até um determinado grau que ainda 

é sombrio na doutrina e jurisprudência, mas é certo que o entendimento para o qual caminha a 

doutrina penal é de que não se pode punir uma terceira pessoa por ato praticado voluntaria e 

conscientemente pela vítima ainda que a conduta seja reprovável do ponto de vista moral. 

Na segunda situação descrita por Roxin, a saber, heterocolocação consentida, a vítima 

não se coloca em perigo, mas com a mesma voluntariedade e consciência dos exemplos 

supramencionados, ela permite que um terceiro a coloque em perigo. Neste sentido segundo 

Manuel Cancio Meliá80 “[...]ressalta o autor que, na verdade, o ofendido consente não com a 

produção do resultado, mas em colocar-se em situação de risco, tendo consciência deste.” 

Neste caso, o necessário é consciência e voluntariedade da vítima quanto ao risco 

consentido e o resultado ser abarcado pelo risco que se permitiu criar. 

A terceira e última situação colocada dentro do terceiro nível de imputação é a 

atribuição de um resultado ao âmbito de responsabilidade do alheio. O tipo penal não abarca as 

situações em que o dever de evitar tal resultado recaia sobre terceiro. Aqui,se tem como 

exemplo, os casos de responsabilidade de profissionais que, ao assumirem o dever de evitar o 

resultado, retiram daquele que causou o perigo, a responsabilidade pela evitação e se o resultado 

por acaso ocorre o mesmo não poderia ser atribuído ao agente. 

Juarez Tavares81 bem discorre sobre o tema, ao dizer: 

 
[...]o agente realiza a conduta arriscada, mas sobre ela interfere outra conduta de um 

agente que estava obrigado a enfrentar o perigo. Os resultados que se situem dentro 

do âmbito dessa responsabilidade de evitá-los não são alcançados pela incriminação 

típica. O fundamento de se excluir a imputação, nestas hipóteses, segundo o autor, 

reside em que a competência conferida a certos agentes de, em face de sua profissão, 

assumirem a obrigação de evitar ou impedir a manifestação de perigos para os bens 

jurídicos, afasta do âmbito do injusto, com relação a esses perigos, todas as demais 

pessoais que não estejam submetidas a essa atribuição. 

 

A ideia de política criminal está bem presente nestes casos ao entender que não se trata 

de caso onde aquele que criou o risco não deveria evitar que o resultado se produzisse, em 

condições normais até o seria, porém a partir do momento em que por política criminal essa 

competência quanto à evitabilidade do resultado é atribuída a um profissional, aquele que 

inicialmente produziu o risco proibido e que se realizou no resultado, não poderá ter este último 
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atribuído a ele. Outra pessoa foi designada como responsável. Neste caso, isento está de 

responsabilidade, aquele que o originalmente criou. 

Para fins de um melhor entendimento desta terceira situação, será analisado um caso 

simples em que em virtude de um acidente provocado dolosamente por A, cause fratura no pé 

de B, que é levado ao hospital em virtude disso. Decorrido um tempo, B morre em consequência 

de infecção generalizada por desatenção médica. A pergunta que se faz é se A poderia ser 

responsabilizado pela morte de B? 

É inquestionável que a conduta de A, contribuiu causalmente para a morte de B, uma 

vez que se não tivesse provocado o acidente, B não teria quebrado o pé e não precisaria ser 

levado ao hospital naquela ocasião. Ocorre que ao ser levado ao hospital, à esfera de 

responsabilidade de A se encerra, pois cabe aos médicos evitarem um mal maior. A lesão 

provocada por A não gerou risco de morte, mas sim a desídia dos médicos de modo que o 

resultado morte não pode ser imputado a ele pela teoria da imputação objetiva. Este caso é um 

exemplo do que seria atribuir um resultado a esfera do alheio e não aquele que deu início ao 

curso causal. 

Nesta resumida exposição acerca do que seria a teoria da imputação objetiva e seus 

resultados práticos, não se pretendeu esgotar o tema, mas apenas mostrar o viés de aplicação 

do Direito Penal pelo autor. A teoria é tida com inúmeras ressalvas e críticas como, por exemplo: 

a porosidade do sistema, falta de precisão, aspectos profundamente teóricos da exposição do 

autor que não são objeto deste trabalho.  

É certo que a teoria da imputação objetiva é contribuição de grande valia para 

demonstrar que o Direito Penal e a política criminal andam lado a lado além de demonstrar a 

necessidade de evolução quanto à forma de se pensar o sistema penal, a saber, pela perspectiva 

funcionalista do direito.  

A partir dos estudos de Roxin82 sobre o funcionalismo e sua teoria da imputação 

objetiva é que se difundiram outros modelos de funcionalismo. Entre eles, o funcionalismo 

sistêmico de Jakobs83, que será analisado a seguir. Cumpre salientar que o autor não é o 

precursor do pensamento funcionalista visto que tem sua base na teoria da imputação de 

Honing84 entre outros. Porém sob o prisma desta pesquisa, o mesmo é apresentado como o de 

conteúdo mais relevante ao tema que se quer analisar visto que sua teoria é considerada, por 

muitos, a teoria que mais se adéqua ao ordenamento jurídico na atualidade. 

                                                 
82 ROXIN apud ALMEIDA,  ibid., p. 178. 
83 JAKOBS apud ibid. 
84 HONING apud ibid., p. 133-135. 
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1.3. Funcionalismo Sistêmico de Jakobs: O Direito Penal do Inimigo 
 

A teoria do Direito Penal do Inimigo tem entre seus fundamentos, o pensamento de 

jusfilósofos essencialmente adeptos de um contrato. Cada um deles tem uma visão diferente 

quanto à definição e consequências do mesmo, mas todos baseados na noção de que o indivíduo 

se insere em sociedade e adere a um contrato social, gerando expectativa legítima no outro, de 

que será cumprido. A capacidade de oferecer essa segurança quanto ao cumprimento ou não das 

normas é que constitui o motivo de separação entre o inimigo e cidadão, o que será exposto nas 

próximas notas desta pesquisa.  

1.3.1. - O conceito de cidadão e inimigo 

 

A formação do Estado se dá com base em um contrato social, ainda que de forma 

implícita. Deste modo, aquele que delinque, acaba por infringir o mesmo.  

Nas palavras de Rousseau85: 

 
[...]qualquer malfeitor que ataque o direito social deixa de ser membro do Estado, 

posto que se encontra em guerra com este, como demonstra a pena pronunciada contra 

o malfeitor. A consequência diz assim: ao culpado se lhe faz morrer mais como 

inimigo que como cidadão. 

 

Na mesma linha de raciocínio está Fichte86, porém com algumas peculiaridades: 

 
[...] quem abandona o contrato cidadão em um ponto em que no contrato se contava 

com sua prudência, seja de modo voluntário ou por imprevisão, em sentido estrito 

perde todos os seus direitos como cidadão e como ser humano e passa a um estado de 

ausência completa de direitos. 

 

Na visão destes autores, o indivíduo que pratica delitos deve ser tratado como coisa e 

com isso, justificada estaria a privação total de direitos.  Das passagens acima descritas, é 

possível ver que aquele que se insere em sociedade adere a um contrato, ainda que 

implicitamente. Contudo, este status como na visão civil de contrato não é algo que não se possa 

perder. O indivíduo aderiu e pode agir de forma a demonstrar não querer mais participar de tal 

ato e com isso se torna um inimigo do Estado. A questão é que só se pode falar em Direito como 

conjunto de normas e princípios em uma sociedade organizada em torno de um Estado. E este 

tem mecanismo de manutenção do seu poder. 

No entanto, as visões de Fichte e Rousseau87 não são seguidas a risca por Jakobs como 

o mesmo dispõe na seguinte passagem: 

                                                 
85 ROUSSEAU apud JAKOBS, Gunther ; MELIÁ, Manuel Cancio. Manual Direito Penal do Inimigo: noções e 

críticas. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 24. 
86 FICHTE apud ibid., p. 25. 
87 ROUSSEAU; FICHTE apud ibid. 
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Não quero seguir a concepção de Rousseau e de Fichte, pois na separação radical entre 

o cidadão e seu Direito, por um lado, e o injusto do inimigo, por outro, é 

demasiadamente abstrata. Em princípio, um ordenamento jurídico deve manter dentro 

do Direito também o criminoso, e isso por uma dupla razão: por um lado, o 

delinquente tem direito a voltar a ajustar-se com a sociedade, e para isso deve manter 

status de pessoa, de cidadão, em todos caso: situação dentro do Direito. Por outro, o 

delinquente tem o dever de proceder à reparação e também os deveres têm como 

pressuposto de existência de personalidade, dito de outro modo, o delinquente não 

pode despir-se arbitrariamente da sociedade através de seu ato. 

 

Destes dois autores88 aproveitar-se-á a noção de inimigo como transgressor do contrato 

social tão somente. O filósofo que entende esta falha no pensamento que é excluir de plano o 

criminoso do conceito de cidadão, é Thomas Hobbes89, o autor também entende o Estado como 

um contrato social, porém este contrato tem como característica a submissão daqueles que o 

aderem de modo à em nada intervir negativamente na formação do Estado. 

Para os crimes em geral o mesmo defende que o criminoso ainda ostenta a qualidade 

de cidadão, porém nos crimes de alta traição, que põem em risco o próprio Estado defende que 

teria ocorrido à quebra do contrato social e com isso a volta ao estado de natureza. Esse estado 

tem como característica ser um Estado “sem lei”, de uso da força física na defesa de 

seus ”direitos”, entendidos como aquilo que o ser humano desejar. Nesta perspectiva, o outro é 

inimigo na medida em que não respeita o Estado que ali se forma.  

Jakobs bem ilustra um resumo do que seria inimigo para cada um dos filósofos citados 

“Para Rousseau e Fichte90, todo delinquente é, de per si, um inimigo; para Hobbes, ao menos o 

réu de alta traição assim o é.” 

Em complementação à contribuição destes pensadores, surgiu a influência de Kant na 

teoria do Direito Penal do Inimigo. Como bem assegura Kant91“quem ameaça constantemente 

a sociedade e o Estado, quem não aceita o Estado comunitário-legal, deve ser tratado como 

inimigo.” 

O modelo de contrato social segundo Kant92, leva em consideração que o mesmo serve 

não somente para regular a situação entre os indivíduos, mas para legitimar a própria atuação 

do Estado. Parte do pressuposto de como aquele que pretende viver em sociedade deve 

comportar-se de acordo com as normas de um Estado comunitário, essa ideia de comunidade 

                                                 
88 Ibid. 
89 HOBBES apud ALMEIDA, op. cit., p. 26. 
90 ROSSEAU; FICHTE apud JAKOBS, op. cit., p. 26.  
91 GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal do Inimigo: ou inimigos do direito penal. Disponível em: 

<https://ww .conteudojuridico.com.br/artigo,direito-penal-do-inimigo-ou-inimigos-do-direitopenal,29698.html>. 

Acesso em: 07 jul.2017, p. 2. 
92 KANT apud ibid., p. 27. 
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permite que os próprios indivíduos obriguem outrem a obedecer a uma constituição ou a se 

retirarem.  

O que leva a perda do status de cidadão e consequentemente ser visto como inimigo é 

a não aceitação das regras estatais. Vivendo em sociedade deve agir de acordo com as normas 

locais e sendo assim sua ação é lícita, mas de outro modo se negando a colaborar para 

manutenção da vida em sociedade, sua ação passa a não encontrar legitimidade dentro do 

contexto em que se insere, devendo portanto ser excluído e considerado inimigo do Estado.  

Em relação à legitimidade dada ao cidadão para “obrigar” outrem a viver em um 

Estado comunitário pautado na legalidade, tem-se as seguintes lições de Kant93 

“Consequentemente, quem não participa na vida em um estado comunitário-legal deve retirar-

se, o que significa ser expelido (ou impelido) à custódia de segurança; em todo caso, não há 

que ser tratado como pessoa, mas pode ser tratado como um inimigo.” 

Em síntese, os pensamentos de Hobbes e Kant mais se assemelham com o que Jakobs 

pretende defender na medida em que ambos entendem como existente dois direitos penais, um 

para o cidadão que não insiste em transgredir o ordenamento jurídico de forma constate e outro 

ao inimigo que, para Hobbes é o que comete crime de alta traição. Para Kant, os que ameaçam 

constantemente a paz ou se recusam a participar do chamado Estado comunitário legal94. 

Na esfera das chamadas políticas criminais, o Direito Penal do Inimigo se insere como 

um misto entre o que se chama de Direito Penal simbólico e o ressurgimento do chamado 

punitivismo. 

A teoria de Jakobs também é conhecida como funcionalismo sistêmico, pois o autor 

tem como pretensão que a construção teórica do Direito Penal seja vista como um todo dotado 

de sentido e coerência. Atualmente, o Direito Penal tem passado marcantemente por um 

processo chamado de “expansionismo” em suas mais diversas vertentes. O Direito Penal do 

Inimigo se insere dentro dessa visão expansionista, diminuindo a esfera de liberdade do 

indivíduo e aumentando assim o espaço de aplicação da norma jurídica penal, reafirmando sua 

legitimidade. 

Passa-se de um modelo de repressão penal característico por sua criminalização prévia, 

ou seja, a verificação a priori dos bens jurídicos tutelados para que então se crie normas 

incriminadoras de tais condutas com potencial lesivo a estes bens para um modelo mais atual 

comumente chamado de Direito Penal do risco. A partir do momento em que se começa a pensar 

o Direito Penal dentro desta perspectiva da periculosidade é começa a ter importância saber 

                                                 
93 KANT apud ibid., p. 27. 
94 HOBBES; KANT apud ibid., p. 28-29. 
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quem é de fato o inimigo. O mesmo como já foi visto neste trabalho, sempre existiu, porém a 

ótica do Direito Penal era no fato e nos bens jurídicos tutelados. Com os movimentos 

expansionistas, passou-se a pensar o Direito Penal em uma perspectiva mais pessoal e com isso 

as características do indivíduo passaram a fazer uma grande diferença na forma como se vê a 

punição.  

Ainda sem tecer traços valorativos quanto à necessidade ou não de um modelo 

expansionista, é certo que o mesmo tem entre outras características a confecção de normas cada 

vez mais incisivas. O Direito Penal passa a interferir em situações que até então não eram da 

sua esfera de atuação, porém a plausibilidade desta atuação está no risco que tais condutas 

impõem, na própria necessidade de tutela do ordenamento jurídico e secundariamente de bens 

jurídicos.  

A teoria do Direito Penal do Inimigo sofreu influência de dois movimentos mais 

específicos, e embora os mesmos não sejam os únicos, são eles o chamado Direito Penal 

Simbólico e o positivismo.  

O primeiro trata-se de um sistema baseado na criação de novos tipos penais dotados 

de excessivo rigor e constituídos exclusivamente como resposta ao clamor social, para que 

aqueles que legitimaram os que estão no poder tenham consciência de que os mesmos trabalham 

ao seu favor, mas que na prática padecem de efetividade ante ao exagero de seus preceitos. É 

importante destacar que toda norma jurídica ao ser criada, atende a anseios sociais ou de alguma 

parcela da população de modo específico. Desta forma, a ideia de um Direito Penal como sendo 

simbólico, não deve ser repudiada, pois as normas penais têm essa característica em sua 

essência. A escolha de bens jurídicos a serem tutelados pelo Direito Penal nada mais é do que 

escolher aquilo que, em termos de tempo e espaço, é considerado importante e simbolicamente 

deve ser protegido pelo Direito Penal. O que se demonstra é a necessidade expansionista e o 

exagero que muitas vezes ocorrem. 

A ideia defendida pelo sistema do Direito Penal Simbólico é a criação de normas como 

resposta social, gerando falsa ideia de tranquilidade pela existência de tipos penais excessivos.  

Enquanto que no Direito Penal Simbólico, tem-se normas que na prática não são 

dotadas de eficácia, mas como o nome mesmo traduz, tem caráter simbólico. O expansionismo 

penal traz a necessidade da criação de normas com efetivo cumprimento, ou seja, aplicadas na 

prática, o que reforça a ideia de maior punição. 

Neste sentido, tem-se a seguinte lição de Manuel Cancio Meliá95: 

                                                 
95 CALLEGARI, André Luís; et al. Direito Penal e Funcionalismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p.  

99-100. 
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[...] o recurso ao Direito Penal não aparece apenas como instrumento para produzir 

tranquilidade mediante mero ato de promulgação de normas evidentemente destinadas 

a não serem aplicadas, mas que em segundo lugar também existem processos de 

criminalização à moda antiga, é dizer, a introdução de normas penais novas com a 

intenção de promover sua efetiva aplicação com toda decisão, isto é, processos que 

conduzem a normas penais novas que são aplicadas. 

 

Com essas valiosas contribuições, chega-se a um ponto interessante da teoria do 

Direito Penal do Inimigo, qual seja, ela não é necessariamente inovadora como a maior parte 

das teorias estudadas em direito. A visão de um inimigo que precisa ser repelido sempre existiu 

na criação e manutenção das normas penais. É inegável a influência da política na construção 

das normas, não é à toa que hoje a atribuição para criação de leis e atos normativos é do Poder 

Legislativo e não do Poder Judiciário, ou seja, há o elemento de poder por trás das decisões 

acerca de criação de legislação. 

Diversos respeitados e estudados pensadores já defendiam esta concepção de um 

Direito Penal para cada tipo de indivíduo, ou seja, separando em duas classes, não há de ser 

absurda a ideia defendida pelo autor em que pese às críticas existentes. Um ponto a ser 

analisado, é o de que o Direito Penal do Inimigo na verdade não seria um direito, mas sim um 

não direito por defender a ausência das prerrogativas do indivíduo por não ser mais pessoa, e 

sim coisa. Existem diversas concepções de direito, como as descritas em tópicos anteriores 

deste trabalho e o Direito Penal do Inimigo é direito na medida em que é uma prerrogativa do 

Estado, repelir indivíduos que cometem delitos com frequência de modo a colocar em risco as 

demais pessoas e o próprio sistema jurídico. Direito como prerrogativa, valor. 

O direito como conjunto de normas e princípios certamente não é atribuído ao Direito 

Penal do Inimigo, mas sim ao direito do cidadão, ou seja, aquele considerado como pessoa 

sujeita ao devido processo legal. 

Luiz Flávio Gomes96, em uma reação à teoria do Direito Penal do Inimigo diz que em 

verdade o Estado não se encontra ameaçado por aquele que delinque constantemente sendo esta 

uma desculpa para se defender uma violenta repressão penal onde a vítima não aparece, mas 

sim o discurso de necessidade de defesa da ordem jurídica. Neste sentido, o autor diz97“a 

criminalidade etiquetada como inimigo não chega a colocar em risco o Estado vigente, nem 

suas instituições essenciais (afetam bens jurídicos relevantes, causa grande clamor midiático e 

às vezes popular, mas não chega a colocar em risco a própria existência do Estado).” 

                                                 
96 GOMES, op. cit., p. 4. 
97 Ibid. 
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No mesmo sentido, diz Zaffaroni98 ao alertar sobre a necessidade de não vitimização 

do Estado para justificar uma maior reprimenda penal “[...]o Estado, em um determinado 

momento passou a dizer que a vítima era ele (com isso neutralizou a verdadeira vítima do 

delito).” 

Ocorre que, em que pese o respeito às palavras dos renomados autores citados, 

Jakobs99 não pretende vitimizar o Estado, mas defender a necessidade de manutenção das suas 

normas para que a sociedade consiga se manter com todos os seus direitos e garantias. O direito 

à segurança, que seria um dos legitimadores da aplicação de medida de segurança ao inimigo 

por conta de sua periculosidade é um direito essencialmente do cidadão que se insere neste 

Estado organizado. Defendendo à ordem jurídica defende-se também o direito do cidadão de se 

manter incólume. 

A questão encontra-se bem resumida na seguinte passagem de Jakobs100: 

 
O Direito Penal do Cidadão é o Direito de todos, o Direito Penal do inimigo é daqueles 

que o constituem contra o inimigo: frente ao inimigo, é só coação física, até chegar à 

guerra. [...] O Direito Penal do Cidadão mantém a vigência da norma, o Direito Penal 

do inimigo) em sentido amplo: incluindo o Direito das medidas de segurança) 

combate perigos; com toda certeza existem múltiplas formas intermediárias. 

 

Passados os apontamentos acerca das bases jusfilosóficas da teoria estudada, é 

necessário entender como a visão de inimigo se consolidou ao longo dos tempos. A primeira 

constatação é que para existir um Direito Penal é preciso que haja um inimigo, algo ou alguém 

a ser combatido e foi assim em todas as épocas da história do país. Defender a existência de um 

inimigo no Direito Penal não é mérito exclusivo de Jakobs101 e muito menos uma inovação 

radical como se propaga aos sete ventos. Ainda que criticável, o certo é que o inimigo sempre 

existiu e sempre existirá, o que muda é quem ele é,e como será repelido. 

A teoria de Jakobs102, se insere em uma tentativa de legitimar esse tratamento 

diferenciado ao inimigo para certos fatos. Ela não cria o inimigo, mas legitima um tratamento 

diferenciado para um elemento que já existe no seio social. Esse tratamento diferenciado é a 

consequência de se considerar alguém como inimigo, mas não explica a essência dessa 

atribuição.  

A essência do inimigo vem do direito romano onde eram considerados inimigos os 

infratores necessariamente estrangeiros. Os romanos distinguiam inimicus e hostis onde o 

                                                 
98 ZAFFARONI apud ibid., p. 4. 
99 JAKOBS, op. cit., p. 29. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Ibid., p. 47. 
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primeiro era inimigo pessoal e o segundo, o chamado inimigo político. Em relação aos hostis 

era permitida a guerra e a hostilidade em seu grau máximo. Segundo assegura Zaffaroni103 sobre 

quem eramos estrangeiros para os romanos, “O estrangeiro, o estranho, o inimigo, o hostis, 

eram quem carecia de direitos em termos absolutos, quem estava fora da comunidade.” 

O mesmo autor104 reconhece que o inimigo sempre existiu no ordenamento jurídico, 

como explicita na seguinte passagem: 

 
O hostis, inimigo ou estranho, nunca desapareceu da realidade operativa do poder 

punitivo nem da teoria jurídico-penal (que poucas vezes o reconheceu abertamente e, 

quase sempre, o encobriu com os mais diversos nomes). Trata-se de conceito que, na 

versão original ou matizada, de cara limpa ou com mil máscaras, a partir de Roma, 

atravessou toda a história do direito ocidental e penetrou na modernidade, não apenas 

no pensamento de juristas como também no de alguns de seus mais destacados 

filósofos e teóricos políticos, recebendo especiais e até festejadas boas vindas no 

direito penal. 

 

Entendido o fato de que o inimigo não é criação de Jakobs105, é preciso entender como 

a teoria do Direito Penal do Inimigo se estrutura em linhas gerais. 

A teoria de Jakobs106, se baseia na concepção de que dentro da realidade fática onde 

se cometem os delitos, tem-se dois tipos de indivíduos:  o cidadão para o qual o Direito Penal 

é aplicado tal como se vê nos dias atuais, ou seja, com respeito ao devido processo legal e 

demais garantias. Para o chamado inimigo entende-se que não se aplica o Direito Processual 

Penal,pois o mesmo se configura como aquele que é por princípio, contrário ao Estado e 

constitui, portanto, uma ameaça ao mesmo. É o indivíduo que não dá qualquer garantia que 

voltará a se comportar de acordo com o que se espera dele, devido ao contrato social existente. 

O cidadão para a teoria de Jakobs107, não é aquele que não pratica delitos, mas sim 

aquele para quem o delito é um “acidente de percurso” e ao cometê-lo, o mesmo já se coloca 

em uma posição que indica que voltará a respeitar o ordenamento jurídico108. O inimigo além 

de praticar crimes de gravidade incontestável, o faz por princípio, por determinação em 

descumprir o contrato social que inicialmente aceitou e se filiou, sendo, portanto assemelhado 

a um desertor da ordem jurídica. O inimigo representa uma ameaça a ser combatida e não uma 

pessoa de direitos. Os direitos existem para aqueles que respeitam o ordenamento jurídico que 

                                                 
103 ZAFFARONI, Eugênio Raul. O inimigo no Direito Penal. Col. Pensamento Criminológico. V. 14. Rio de 

Janeiro: Revan, 2007, p. 22. 
104 Ibid., p. 24. 
105 Ibid. 
106 Ibid., p. 47. 
107 JAKOBS apud ZAFFARONI, ibid.  
108 Ibid., p. 41-42. 
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regula a sociedade no qual está inserido, a partir do momento em que decidir não mais fazer 

parte deste contrato social, não há que se falar em garantias processuais ou direitos do mesmo. 

Para o autor109, direito é aquilo que se pode e deve atribuir aos cidadãos enquanto que 

ao inimigo não há que se falar na existência de direito, mas sim de coação. Neste aspecto, a 

crítica que poderia ser feita é quanto à necessária existência de coação até mesmo nas normas 

ditas para os cidadãos, pois o que gera o respeito e a eficácia de uma norma jurídica é, entre 

outros fatores, o aspecto de intimidação que a mesma exerce em relação aos que se submetem 

a ela. Porém, este é apenas mais um dos pontos a se pensar da teoria de Jakobs110, e com toda 

certeza dificilmente se chegará à verdades absolutas. 

Em que pese este pensamento possa ensejar críticas, tendo em vista que em níveis 

concretos não seria de todo possível caracterizar ou até mesmo identificar um cidadão “puro” e 

um inimigo “puro”, pois no mundo fático eles se misturam. A ideia do autor é apresentar um 

sistema de repressão penal onde se inserem dois polos e defender uma diferenciação de 

tratamento em um caso e noutro. 

Em sendo criador do chamado Direito Penal sistêmico ou radical, que se insere dentro 

de uma das concepções de funcionalismo, o referido autor é discípulo de Welzel e, portanto tem 

sua teoria como proposta de evolução quanto aos dogmas de um finalismo penal.  

Em um primeiro momento de sua proposição, o autor111 não adotava de forma ferrenha 

a possibilidade e legitimidade de ação de um Direito Penal do Inimigo como algo que se possa 

justificar dentro do seio social. A sua postura até 2003, quando lançou a edição reformulada de 

sua obra, o mesmo se limitava em ser descritivo de sua proposta, porém a partir da referida data 

o autor passou a defender de forma ferrenha sua posição como algo que se possa de fato 

legitimar e se aplicar em sociedade. 

Neste sentido bem assevera Luiz Flávio Gomes112, em seu artigo sobre o tema: 

 
[...]no seu mais recente livro (Derecho penal del enemigo, Jakobs, Gunther e Cancio 

Meliá, Manuel Madrid: Civitas, 2003), abandonou claramente sua postura descritiva 

do denominado Direito Penal do inimigo (postura divulgada primeiramente em 1985, 

na Revista de Ciência Penal - ZStW, n.97, 1985, p.753 e ss.), passando a empunhar 

(desde 1999, mas inequivocamente a partir de 2003) a tese afirmativa, legitimadora e 

justificadora (p.47) dessa linha de pensamento. 

 

Um primeiro ponto a se entender, é que o autor não pretende desvincular o Direito 

Penal de uma realidade ao defender dois polos de aplicação do Direito Penal, que em realidade 

                                                 
109 Ibid., p. 44-46. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 GOMES, op. cit., p. 1. 



43 

 

se misturam, mas considerar que existem casos onde a ideia de cidadão e inimigo não seriam 

confusas na prática, pois o ato praticado pelo indivíduo é de tamanha barbárie que o mesmo 

não pode ser considerado como cidadão. 

A premissa sob a qual se pauta o conceito de delito, é a da existência de ordem jurídica 

constituída. Utilizando a teoria de Hobbes113, já explicitada neste trabalho, tem-se que para o 

autor “[…] na falta de uma ordem definida, de maneira vinculante, não podem ser violadas as 

normas de tal ordem.” 

O delito não deve ser pensado como ato que necessariamente leva ao fim desta 

estrutura jurídica pré-constituída, mas sim como ato de transgressão ao sistema que deve ser 

reprimido. Contudo, este indivíduo que pratica delitos de forma não reiterada, desde que os 

mesmos não atentem contra a instituição do próprio Estado, não são chamados de inimigos por 

Jakobs114.  

Neste sentido vale destacar um trecho de sua obra115: 

 
Por isso, o Estado moderno vê no autor de um fato – de novo, uso esta palavra pouco 

exata – normal, diferentemente do que ocorre nos teóricos estritos do contratualismo 

de Rousseau e de Fitche, não um inimigo que há de ser destruído, mas um cidadão, 

uma pessoa que, mediante sua conduta, tem danificado a vigência da norma e que, por 

isso, é chamado- de modo coativo, mas como cidadão(e não como inimigo) - a 

equilibrar o dano, na vigência da norma. 

 

Partindo da premissa de que Jakobs116 entende como finalidade do Direito Penal, a 

manutenção da vigência da norma, tem-se que a conduta que se espera daquele que é 

considerado “cidadão”, é a obediência estrita a mesma. Não se pode pensar um Direito Penal 

afastado da realidade fática e tampouco da análise da própria personalidade do agente, ainda 

que em linhas superficiais. A obediência normativa de que se trata o autor, nada mais é do que 

o respeito aquelas normas basilares no ordenamento jurídico em que se insere. 

Entre outras finalidades, a norma jurídica, visa possibilitar a convivência dentro de 

uma sociedade organizada. Deste modo, se no mundo dos fatos não se tem o respeito às normas 

jurídicas, não há efetividade social e a segurança que se espera ao tornar punível determinada 

conduta. Por este motivo, reafirma-se a legitimidade da atribuição de punição aos que 

transgridem a norma. Deste modo, é possível garantir alguma carga de confiabilidade e certeza 

de que pelo menos o aspecto coercitivo do sistema, existirá no plano dos fatos e com isso 

reafirmar a norma jurídica produzida. 

                                                 
113 HOBBES apud JAKOBS, op. cit., p. 31. 
114 Ibid., p. 31. 
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116 Ibid. 



44 

 

Dentro da teoria, ora analisada, cabe ressaltar que a utilização do termo “delinquente” 

não é sinônimo de inimigo. Aquele que delinque, é o ser que transgride a norma jurídica. Dentro 

deste tipo tem-se como espécies: cidadão, ou seja, aquele que não delinque por “princípio”, não 

transgrediu a norma de maneira duradoura e quer voltar a se comportar de acordo com as 

mesmas. Em contrapartida, tem-se o inimigo como sendo aquele em que117 “[…] a expectativa 

de um comportamento pessoal é defraudada de maneira duradoura[...]”. 

Estabelecido quem é o inimigo, cabe ressaltar em que âmbito se defende a aplicação 

desta teoria. O Direito Penal do Inimigo, não é pensado para todo e qualquer tipo de delito, mas 

principalmente para os delitos chamados de alta periculosidade social. Um exemplo é a 

utilização em casos de ataque terrorista, combate a organizações criminosas, crimes contra a 

liberdade sexual, etc. A aplicação de tal teoria pressupõe a conjugação, no caso concreto, dos 

elementos: personalidade do agente e circunstâncias do crime, assim como um critério objetivo, 

qual seja, o bem jurídico afetado pela conduta praticada. 

A sanção penal para o cidadão, se traduz como compensação de um dano à norma 

jurídica, porém em relação ao inimigo ela tem natureza prospectiva, pois além do aspecto de 

punição do ato praticado, visa-se evitar o perigo que o agente representa no seio social.  

Neste sentido, tem-se as seguintes lições do autor118: 

 
A reação do ordenamento jurídico, frente a esta criminalidade, se caracteriza, […], 

pela circunstância de que não se trata, em primeira linha, da compensação de um dano 

à vigência da norma, mas da eliminação de um perigo: a punibilidade avança um 

grande trecho para o âmbito da preparação, e a pena se dirige à segurança frente a 

fatos futuros, não à sanção de fatos cometidos. 

 

Se o delito só existe dentro de uma sociedade organizada e esta pressupõe um contrato 

social, qual seja a adesão a uma constituição cidadã, o indivíduo ao agir reiteradamente de modo 

a ameaçar os demais integrantes desta sociedade que ele mesmo quis se excluir, não pode gozar 

das garantias previstas àqueles que cometeram um delito, mas que pretendem voltar a obedecer 

a ordem estabelecida, tampouco merecem o mesmo tratamento dado aos que não delinquem, 

qual seja, o tratamento como pessoa de direito. 

É certo que dentro da categoria “inimigos”, cabe digressão quanto as diferenças que 

possam existir entre eles. Neste sentido, Jakobs119 se limita a destacar o inimigo puro e simples 

do chamado “terrorista”, que para o mesmo seria a corrente mais radical de confronto à norma 

jurídica, pois o mesmo delinque por princípio. Variações sempre existirão em um conceito que 
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leva em consideração aspectos subjetivos do agente. No entanto, para um ou para outro, 

defende-se a aplicação de um Direito Penal diferenciado, pois os mesmos representam perigo 

à sociedade. A periculosidade, a necessidade de proteção contra fatos futuros e prováveis ante 

a verificação de uma personalidade tendente ao crime, justifica uma sanção penal mais severa 

e diferenciada. 

O autor120 em sua obra, destaca a necessidade de se ter opções de sanção penal ante a 

diferentes tipos de delinquentes, ou seja, um Direito Penal baseado exclusivamente na 

atribuição de um fato como sendo delito, não supre os objetivos para os quais a norma foi criada. 

Em uma análise mais profunda do termo delito, tem-se que não importa se o indivíduo é 

cidadão, inimigo ou terrorista – que é inimigo, porém na vertente mais radical do termo –   todos 

cometem delito, porém as consequências jamais poderiam ser as mesmas. 

A teoria do Direito Penal do Inimigo defende duas frentes de combate à criminalidade, 

a depender do indivíduo que comete o delito e como o mesmo é “categorizado”. Para o sujeito 

considerado cidadão, tem-se a manutenção do Direito Penal tal qualse conhece, ou seja, 

aplicação frente aos atos praticados com posterior consideração da personalidade do agente para 

fins de individualização e aplicação da pena. Já para o inimigo, defende-se a antecipação da 

punição baseada na periculosidade do agente e da conduta praticada, ou seja, abre-se espaço 

para punição de atos preparatórios e demais condutas que antecedam o fato que efetivamente o 

sujeito quer praticar. 

Quanto ao exposto nas linhas anteriores, é necessário entender que o autor não defende 

a punição de atos preparatórios qualquer que seja o crime em virtude da periculosidade do 

agente. A atuação do Direito Penal nesta fase pressupõe sim, um inimigo, porém tem como 

característica complementar a gravidade do delito que se quer praticar. Nos chamados crimes 

gravíssimos, é legítima a punição de atos preparatórios ante a periculosidade da conduta e do 

agente que as pratica. Isto torna a teoria, na visão desta pesquisa, dotada de razoabilidade. 

Jakobs121 defende a punição a título de preparação qualquer que seja o delito praticado, 

quando se refere aos chamados “terroristas”, pois como já foi exposto, os mesmos deliquem 

por princípio, sendo uma ameaça a manutenção do sistema jurídico e das demais instituições 

estatais. O que se tem como referência é a dimensão do perigo que esses indivíduos 

representam. 

É neste ponto, dentre outros, que surgem os debates quanto à legalidade desta teoria e 

do quão extremista a mesma poderia ser se aplicada em um ordenamento que pressupõe a 
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existência de um Estado Democrático de Direito e consequentemente respeito aos direitos 

fundamentais. O tema será debatido oportunamente e em profundidade, nos capítulos seguintes, 

porém o que se pode adiantar é que os sistemas Penal e Processual Penal da atualidade, jáadotam 

condutas um tanto relacionadas com o Direito Penal do Inimigo sem contudo dar tal definição. 

Sendo certo que se viável ou não, legal ou não, a teoria encontra fundamentos no ordenamento 

jurídico atual. 

O Direito Penal entendido como aquele que pune a exteriorização de condutas 

tipificadas como contrárias ao ordenamento per si, não resolve o que se deve fazer com aqueles 

que deliquem de forma persistente e até mesmo por princípio (terrorista). Dentro desta visão o 

modo de repressão ao crime atualmente tem se mostrado ineficaz dentro da ótica de reafirmação 

da norma positiva e da proteção àqueles que querem e se comportam de acordo com ela. 

Um aspecto simples do que seria Direito, é a noção de que o direito de um indivíduo 

dentro de uma sociedade, tem em maior ou menor grau como limitação o direito do outro 

indivíduo que também aderiu aquelas normas. O não tratamento do inimigo como pessoa, se 

pauta na noção de que é legítimo proteger o direito à segurança dos demais em detrimento do 

suposto direito do inimigo de ser tratado como pessoa. A ele foi dada a escolha, e o mesmo 

decidiu transgredir a norma, como consequência age ilegalmente, não tendo mais a condição 

de pessoa. 

Neste sentido, tem-se as seguintes palavras de Jakobs122“Quem não presta uma 

segurança cognitiva suficiente de um comportamento pessoa não só não pode esperar ser tratado 

ainda como pessoa, mas o Estado não deve tratá-lo, como pessoa, já que do contrário vulneraria 

o direito à segurança das demais pessoas.” 

O autor123 em síntese, defende que o Direito Penal e Processual Penal atual sofrem 

grande influência da necessidade de se ir além da punição de fatos exteriorizados, onde o avanço 

da reprimenda está justamente no adianto da punição penal para que se evite danos futuros.  

Um ordenamento só pode considerar o indivíduo como pessoa, ante a garantia dada 

pelo mesmo de que seu comportamento será expressão de respeito à norma. Isto porque o 

sistema jurídico deve ser dotado de efetividade, ou seja, aplicabilidade real para que se 

considere como tal e não um conjunto de proposições ideais de conduta. 

                                                 
122 Ibid., p. 40. 
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Jakobs124 traz em sua obra o outro lado da moeda, ou seja, aqueles que defendem que 

em todo o mundo existe uma ordem jurídica mínima e vinculante. O autor125 dá como exemplo 

desta corrente, o Código Penal Internacional e o Estatuto de Roma. Esses diplomas legais, 

trariam punições a condutas que devem ser aplicadas em todos os Estados, independente de 

uma ordem jurídica interna. Ocorre que isso significaria criar norma e não entender a pena como 

necessária à manutenção da mesma. 

Tal premissa teórica pode ser rebatida com o simples fato de que esses diplomas são 

criados por Estados e aplicados em outros onde não há um regramento interno de tal conduta, 

pois se o tivessem seriam também tratados como transgressão à ordem. Entretanto, assim 

proceder, seria desconsiderar diferenças essenciais que pautam um ordenamento jurídico 

exterior e o ordenamento jurídico de cada Estado. 

Quando se trata de violação a norma prevista pelo ordenamento jurídico interno, 

entende-se que existe um Estado pré-constituído ao qual se submete o autor antes mesmo da 

prática do delito.  

Nestes termos,têm-se as seguintes lições de Jakobs126: 

 
Portanto, trata-se de um estado de certeza, de que o Estado presta segurança suficiente 

para as expectativas normativas da vítima frente ao autor, de modo que, se, apesar 

disso se produz um fato, […], pode ser neutralizado mediante a imputação ao autor e 

sua punição. 

 

Em relação ao ordenamento jurídico exterior segundo o autor não se pode afirmar que 

exista uma ordem jurídica constituída, mas a definição dos delitos e das penas tem o papel de 

criar a norma. Além disso, a conduta praticada pelo autor não é amparada por ordem pré-

constituída e com isso a pena teria o papel de estabelecer um estado comunitário. Em relação 

aos indivíduos que violam principalmente direitos humanos nas proporções definidas pelas 

normas exteriores tudo se pode fazer para assegurar a não vulneração, uma vez que não há 

garantia de conduta ou até mesmo definição de personalidade do agente127. 

Fato é que Jakobs128 não se insurge contra os direitos humanos em sua noção de 

vigência universal,mas defende que estabelecer direitos humanos é diferente de garantir os 

mesmos129. As normas penais internacionais em verdade, estabelecem normas e são dirigidas e 

aplicadas àqueles que são considerados inimigos perigosos e, portanto deve ser chamada de 
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Direito Penal do Inimigo130, não de simples garantias de Direitos Humanos, pois se há a 

aplicação dessas normas a um ordenamento jurídico interno é porque dentro dele, essa norma 

não existe ou não é dotada de efetividade de modo que acaba sendo a criação de norma a ser 

aplicada aos Estados que negam a vigência da mesma internamente. 

O autor131, ao expor os sistemas penais exteriores e nacionais demonstra que os 

mesmos, nada mais são do que traços de um Direito Penal do Inimigo na medida em que se cria 

uma ordem jurídica para combate de delitos considerados gravíssimos à ordem internacional e, 

portanto quem os comete é,per si, um indivíduo perigoso. A atribuição de pena pautada na 

periculosidade do agente é traço mais do que característico da teoria ora estudada. 

A teoria do Direito Penal do Inimigo, portanto, distingue “cidadão” e “inimigo”, onde 

sob o primeiro atua o Direito Penal e Processual Penal tal qual como conhecido hoje. A pena 

baseia-se em punir um fato contrário a norma jurídica e com isto neutralizar de modo eficaz a 

negativa existente da ordem jurídica, que ocorre sempre que há a prática de um delito. Em 

contrapartida, em relação ao inimigo, o fundamento de um Direito Penal diferenciado é a 

periculosidade e a necessidade de diminuição destes riscos. 

A teoria é chamada de estática por estabelecer dois tipos de indivíduos e diferentes 

aplicações do Direito Penal que,a priori, parecem estanques. É possível extrair da teoria de 

Jakobs132 a sensibilidade do autor quanto à impossibilidade de estabelecimento destes dois 

polos de forma estanque e que em muitos momentos, de fato eles podem se misturar dentro de 

uma mesma realidade fática. 

Contudo, ambos os sistemas têm legitimidade e sendo dos males o menor, estabelecer 

um Direito Penal do Inimigo de forma clara, é menos gravoso do que colocar dentro de um 

Direito Penal comum, atribuído a cidadãos e inimigos sem distinção, traços de regulações que 

deveriam ser próprias ao último133. 

O Direito Penal do Inimigo deve ser entendido como uma teoria alternativa para se 

pensar a aplicação do Direito Penal nos dias atuais. Suas bases não se fundamentam em penas 

sem o mínimo lastro probatório, intimidação a qualquer custo e medidas severas em todos os 

casos. A aplicação desta teoria é defendida e pensada para casos excepcionais e dentro do 

necessário. É certo que há dificuldades em se delimitar até que ponto é necessária uma ou mais 
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medidas, porém isso não inviabiliza a aplicação da teoria que deve ser pensada e aplicada de 

acordo com as peculiaridades de cada caso apresentado. 

Criticar a teoria do Direito Penal do Inimigo pela despersonalização que ela prega, é 

um tanto incoerente, pois o próprio ordenamento jurídico prevê hipóteses em que é possível, 

por exemplo, abater aeronaves que representem perigo à nação. Nestes casos, a vida de alguns 

é “sacrificada” em prol da vida dos outros. Há despersonalização neste fato, pois se todos 

sãopessoas e em nenhuma hipótese seria possível retirar essa qualidade de alguém, não se pode 

justificar o que é chamado, principalmente pelos militares, de “danos colaterais”. 

Na prática, fala-se em cumprimento de dever de cidadão entre outros nomes, mas fato 

é que existe sim, a possibilidade de supressão da perda da categoria de “cidadão” e, portanto 

pessoa em detrimento de algo considerado mais valioso no momento, a segurança de todo o 

restante da população. Na mesma linha, tem-se o Direito Penal do Inimigo ao entender que 

alguém que reiteradamente oferece risco à sociedade, possa ter direitos privados de forma 

severa, perdendo a condição de pessoa e passando a ser tratado como inimigo. Existe um bem 

maior que se quer proteger, a segurança de todos, afastar o risco que a conduta deste indivíduo 

traz. 

Neste ponto é que se deve analisar o tamanho do inimigo que se enfrenta e se justifica 

atividades consideradas por muitos como extremas, como o cerceamento de direitos 

fundamentais e investigações efetivas. Por óbvio que se tratam de situações excepcionais e de 

extrema necessidade, que foram geradas pelo próprio indivíduo que será destinatário do Direito 

Penal do Inimigo de modo que se faz justa e adequada. 

A teoria não defende a aplicação de tortura, intimidação extrema, penas 

necessariamente elevadas a toda e qualquer situação. É preciso extrema necessidade, 

excepcionalidade da conduta, ausência de condições de aplicação de meios menos gravosos de 

forma eficiente. Pensar a mesma como aquela que permite todo e qualquer tipo de violência a 

todo custo é errôneo. Mais fácil é entender a mesma como uma proposta diferenciada, 

assustadora para alguns, mas de modo algum insana. Apenas excessivamente radical? Será? 

Tudo depende de um ponto de vista, uma vez que até o final do presente trabalho, pretende-se 

chegar a alguma perspectiva acerca da mesma. 

Vale ressaltar a seguinte passagem da proposta de Jakobs134: 

 
Pode-se conduzir uma guerra contra o terror com os meios de um Direito Penal próprio 

de um Estado de Direito? Um Estado de Direito que abarque tudo não poderia 

conduzir essa guerra, pois teria que tratar seus inimigos como pessoas, e, 

correspondentemente, não poderá tratá-los como fonte de perigo. Na prática, as coisas 
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são diferentes no Estado de Direito ótimo, e isso lhe dá a possibilidade de não ser 

atingido por ataques de seus inimigos. 

 

Isso significa que entender o Direito Penal do Inimigo como compatível com o Estado 

Democrático de Direito não significa dizer que o mesmo encontra-se inserido dentro deste 

conceito ou até mesmo tem a pretensão de estar. O fato é que o Estado Democrático de Direito 

não é absoluto, pois nos regramentos atuais existem os chamados estados de exceção que se 

coadunam com o estado de direito, sobrevivem juntamente com o mesmo e jamais se igualam. 

Dentro dessa perspectiva de estados de exceção é que se defende a aplicação da teoria do Direito 

Penal do Inimigo, ou seja, situações excepcionais exigem medidas ainda mais excepcionais e 

somente por isso se legitimam. 

Em uma visão diametralmente oposta, tem-se Manuel Câncio Meliá ao dizer que 

existem duas razões para o Direito Penal do Inimigo ser entendido somente como não Direito 

Penal presentes nas legislações, são eles: ser a função da pena na perspectiva do Direito Penal 

do Inimigo diferente do que ele chama de Direito Penal verdadeiro assim como o fato da teoria 

se configurar como verdadeiro Direito Penal do autor135. 

Entre os que defendem o Direito Penal do Inimigo, o fazem ante a perigos que expõem 

e colocam em risco a existência de uma sociedade organizada, ao menos teoricamente. O 

tratamento diferenciado de determinados indivíduos se pauta neste conceito de periculosidade. 

Porém como bem assevera Meliá a ideia do que seria risco é um fenômeno estudado pela 

sociologia e, portanto não se pode avaliar as dimensões reais de ameaça senão em um 

determinado tempo e espaço e nunca de forma precisa136. 

A crítica que deve ser feita é que o Direito Penal do Inimigo se propõe como uma 

teoria defensiva do ordenamento jurídico, mas na realidade promoveria autoexclusão a 

determinados seres. Meliá entende que a periculosidade sob a qual se pauta o Direito Penal do 

Inimigo embora exista, no mundo dos fatos não se traduz como ameaça real a estrutura da 

sociedade137. Há periculosidade nas condutas que se quer combater e isso é inegável, mas não 

nas proporções que a teoria se propõe a “defender”.  

O que tornaria uma conduta perigosa para o Direito Penal do Inimigo, acaba sendo 

muito mais com o número de bens jurídicos afetados, do que com a quantidade de vezes que 

esses delitos são praticados. Um exemplo seriam os crimes contra o patrimônio que não estão 

dentro do conceito de periculosidade que a teoria quer expor, são praticados de forma massiva 
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e nem por isso a teoria se presta a dar um tratamento essencialmente mais gravoso a tais agentes. 

A categoria de delitos nos quais se inserem o Direito Penal do Inimigo, embora não seja definida 

de modo estanque, tem como característica comum o alto impacto que a conduta é capaz de 

produzir.  

Dentro dessa noção é que se insere os ideais de um Direito Penal Simbólico para a 

teoria aqui trabalhada, ou seja, a punição antecipada para evitar riscos futuros se dá porque os 

mesmos não se configuram como suportáveis pela sociedade, mas são sobremodo 

extraordinários que precisam ser evitados ainda na fase de preparação. A existência de penas 

elevadas e depuniçõesmais severas se justificam, entre outros aspectos, ante a necessidade de 

demonstrar que o ataque a esses elementos essenciais não serão tolerados caso se concretizem. 

A preocupação da teoria do Direito Penal do Inimigo vai muito além da lesão ao bem 

jurídico de determinado indivíduo concebido de forma individual. Essa é a visão daqueles que 

enxergam o Direito Penal como lesão a bem jurídico e neste aspecto, a aplicação da pena 

prevista em qualquer hipótese seria única e suficiente para o restabelecimento do status quo 

ante.   

O Direito Penal do Inimigo não desconsidera essa lesão ao bem jurídico apenas vai 

além, de modo a entender que o cometimento do delito é uma lesão a um bem jurídico tutelado 

mas também tem como efeito colocar em xeque a validade do sistema, já que ao descumprir 

aquela norma que tutela bens essenciais à sociedade, se o mesmo não tiver repressão a altura 

de coibir tal ato, a norma se mostra ineficaz e portanto sem validade perante a sociedade. Como 

bem diz Meliá “[...] afetam elementos de especial vulnerabilidade na identidade social138.” 

O Direito Penal do Inimigo deve ser entendido como uma nova fase de evolução do 

pensamento jurídico criminal, pautado em uma visão ampliativa da pretensão punitiva 

justificável ante a periculosidade do agente e o potencial risco de lesões gravíssimas. Não é 

gerado por fatores externos atuais, embora o avanço de determinados delitos de alta 

periculosidade legitimem cada vez mais pensamentos antecipatórios da sanção penal e a 

aplicação de penas mais elevadas. A ordem desta teoria está e uma evolução histórica de 

acontecimentos não sendo essencialmente uma atitude autoritária de Jakobs.  

É preciso considerar que as legislações penais atuais já se encontram “contaminadas” 

por um Direito Penal do Inimigo, porém o são de modo velado. Até que ponto isso traz menos 

horror à sociedade? 
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1.3.2 Teoria das velocidades do Direito Penal 
 

A teoria das velocidades do Direito Penal foi criada por Jesús Maria Silva Sánchez139, 

e o contexto dessa criação é a noção de que seria inevitável a expansão das normas penais ante 

ao desenvolvimento do mundo.  

Esta teoria parte do pressuposto de que existe um Estado Democrático de Direito, que 

deve ser respeitado e o Direito Penal tem íntima ligação com este, em que afeta a liberdade do 

indivíduo através da aplicação da mais rígida das penas, a saber, as penas restritivas de 

liberdade. Afeta, portanto, direitos fundamentais amplamente consagrados no âmbito interno 

do Estado, como também no cenário internacional e por isso a sua importância. 

É preciso entender que no Direito Penal existem dois blocos de ilícitos, em uma 

classificação mais simples do que outras em que se possam dividir as penas. De um lado, tem-

se delitos cominados com pena privativa de liberdade e, deste modo, exige-se um Direito Penal 

mais rígido, visto que este é o núcleo de sua atuação. De outro lado, situam-se as demais penas 

que são cominadas basicamente para delitos de menor gravidade. São exemplos destas últimas: 

penas restritivas de direito, multa, etc.  

Para cada um desses blocos, o autor atribuiu uma velocidade conforme a maior ou 

menor intervenção na esfera de liberdade do indivíduo, causada pelo tipo de sanção imposta 

pelo Direito Penal. Essas velocidades, se traduzem basicamente no que se tem como medida 

necessária de intervenção do Estado e por isso a ligação com regras de imputação e garantias.  

A primeira velocidade do Direito Penal tem em vista a existência de um estado liberal 

que pressupõe um Direito Penal no mesmo viés, ou seja, em um direito onde se tem as chamadas 

penas privativas de liberdade, tem-se como essencial a garantia de direitos individuais em sua 

vertente mais extrema, se a privação da liberdade é ato extremo, mas necessário, as garantias 

se aplicam no mesmo grau e intensidade.  

Nas palavras de Sánchez140:  

 
[...] de primeira velocidade, em que pese a rigidez da reação penal - penas privativas 

de liberdade- seria acompanhada da ampliação  das garantias individuais, seja no que 

toca às regras gerais de imputação, seja no âmbito das garantias processuais 

penais(Direito Penal Liberal)[...]141. 

 

                                                 
139 SÁNCHEZ apud PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André. Manual de Direito Penal: parte geral. São Paulo: 

Atlas, 2015,  p. 76. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 



53 

 

Os direitos de segunda velocidade seriam os que consideram penas mais brandas, 

como as restritivas de direito e pecuniárias e, neste aspecto comportaria flexibilização de 

garantias em algum aspecto.  

Como se pode observar, a grande característica diferenciadora da primeira para a 

segunda velocidade é a pena imposta e, por conseguinte, a privação ou não de liberdade. Onde 

há cerceamento da liberdade do indivíduo, é mister a aplicação do Direito Penal em sua forma 

mais rígida. Já em casos onde não há, bastaria um procedimento mais ágil, com flexibilização 

de garantias, ou seja, um Direito Penal mais ágil.  

O Direito Penal de terceira velocidade, que se insere a teoria aqui trabalhada, une as 

penas severas da primeira velocidade, qual seja, as privativas de liberdade, com a relativização 

de garantias fundamentais próprias da segunda velocidade. São exemplos dessa velocidade: a 

ampliação das regras de imputação, penas privativas de liberdade como essenciais em crimes 

de maior gravidade como o terrorismo, organizações criminosas, crimes sexuais entre outros 

considerados uma ameaça à sociedade constituída. 

Manuel CâncioMeliá142, em seus apontamentos acerca da teoria do Direito Penal do 

Inimigo, resume o que seria a proposta do autor ao estabelecer as chamadas velocidades do 

Direito Penal e porque a teoria analisada neste trabalho se insere como uma terceira velocidade:  

 
[...] a primeira velocidade seria aquele setor do ordenamento em que se impõem penas 

privativas de liberdade, e no qual, devem manter-se de modo estrito os princípios 

político-criminais, as regras de imputação e os princípios processuais clássicos. A 

segunda velocidade seria constituída por aquelas infrações em que, ao impor-se só 

penas pecuniárias ou restritivas de direito - tratando-se de figuras delitivas de cunho 

novo-, caberia flexibilizar de modo proporcional esses princípios e regras clássicos a 

menor gravidade das sanções.(...) no Direito Penal do Inimigo como terceira 

velocidade, no qual coexistiriam  a imposição de penas privativas de liberdade e, 

apesar de sua presença, a flexibilização dos princípios político-criminais e as regras 

de imputação. 

 

Em outras palavras, a teoria do Direito Penal do Inimigo se insere em um contexto de 

maior grau de punibilidade do agente, combinada com a flexibilização de princípios 

constitucionais.  

A primeira velocidade reforça o caráter impositivo das normas, de modo que se existe 

a previsão de penas privativas de liberdade - que devem ser a ultimaratio - é necessário estrito 

respeito aos princípios políticos-criminais. A segunda velocidade considera que existem delitos 

de menor gravidade, onde a aplicação de pena privativa de liberdade não se faz necessária e 

deste modo, na aplicação de outras espécies de pena, por serem necessariamente menos 

                                                 
142 Ibid., p. 92.  
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gravosas, não há que se falar em engessamento do sistema de princípios político-criminais, 

sendo eles flexibilizados. A terceira velocidade do Direito Penal é criticável na medida em que 

une a pena mais gravosa, que se pode aplicar no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a 

restrição da liberdade do indivíduo, com a relativização de garantias que certamente não serão 

feitas em favor daquele que comete o delito.  

Em que pese a aproximação do Direito Penal do Inimigo com a terceira velocidade do 

Direito Penal, segundo Pacelli e Callegari143, os conceitos não se mostram idênticos, pois a 

fundamentação e a legitimação do sistema são abordados de forma diferente por cada autor.   

Neste sentido, segue o trecho ilustrativo144: 

 
Enquanto para um (JAKOBS) o direito penal do inimigo teria que cuidar da 

significativa e duradoura ruptura  deste (inimigo) com a ordem normativa vigente, 

identificadas a partir de determinados delitos e a exigir providências para se evitar 

erosão daquela ordem(normativa), SÁNCHEZ admite a necessidade da rigidez de um 

modelo penal apenas em caráter emergencial e contingente, chegando a duvidar que 

o tratamento dado a um inimigo possa mesmo ser incluído no universo do Direito. 

 

Sánchez145 aceita a existência de uma terceira velocidade do Direito Penal que se 

traduz no Direito Penal do Inimigo, porém esta velocidade não foi criada propriamente por ele 

já que advém da teoria já mencionada. A importância da norma jurídica como fator de proteção 

social, justifica essa imposição de pena elevada e excessivamente gravosa em todos os seus 

aspectos. 

Jakobs146 acaba por unir a imposição de pena mais gravosa com a diminuição de 

garantias ante a necessidade de contenção de um risco excessivamente oneroso à sociedade e a 

necessidade de reafirmar a norma que foi violada.  

Atualmente, o autor Daniel Pastor147 ao desenvolver o neopositivismo, traz o que seria 

considerado como a quarta velocidade do Direito Penal. Esta teoria é ligada ao direito 

internacional tendo como característica a seletividade quanto a escolha de quem seria o 

criminoso e qual o tratamento a ser dado a ele, assim como a incidência em alto grau da política.  

Cléber Masson148 explica esta vertente com as seguintes palavras:  

 
[...] o neopunitivismo se destaca como movimento do panpenalismo, que busca a todo 

custo  o aumento do arsenal punitivo do Estado, inclusive de forma mais arbitrária e 

abusiva do que o Direito Penal do Inimigo. Cria-se em outras palavras um direito 

penal absoluto. [...] promove  a diminuição (ou eliminação) de garantias penais e 

                                                 
143 Ibid., p. 76. 
144 Ibid. 
145 SÁNCHEZ apud MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado: parte geral. 10. ed. V. 1. Rio de Janeiro: 

Forense: São Paulo: Método. 2016, p. 115. 
146 JAKOBS apud ibid., p. 114. 
147 PASTOR apud ibid., p. 115. 
148 Ibid., p. 116. 
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processuais, o aumento desordenado das forças policiais e a inflação legislativa 

mediante o aumento de penas, com finalidades altamente retributivas e intimidatórias. 

 

A criação da teoria das velocidades do Direito Penal é baseada em uma análise da 

sociedade, hoje considerada de risco, e os efeitos que a mesma necessariamente provoca na 

forma de se produzir e pensar o Direito Penal, sendo um estudo das tendências atuais do sistema, 

que não tema pretensão de ser um fim em si mesmo, mas uma gama de proposições possíveis 

dentro do cenário atual.  

1.3.3 Direito Penal do autor e do fato 

 

A grande discussão que se coloca frente a aceitação ou não da teoria do Direito Penal 

do Inimigo, é a sua latente dissociação do fato para ter como parâmetro de aplicação da pena o 

autor do delito. No ordenamento jurídico brasileiro, ante aos princípios constitucionais penais 

e a própria estrutura do CP e das legislações esparsas, tem-se predominantemente a aplicação 

de um Direito Penal do fato. Isso importa em ter como parâmetro aquilo que o agente praticou 

e não quem ele é. É certo que toda aplicação de pena que necessariamente incide sobre 

indivíduos diferentes entre si, leva em consideração de algum modo o aspecto subjetivo, porém 

este não é o elemento central que define a reprimenda penal.  

Quando um fato é tipificado como contrário a norma jurídica e, portanto considerado 

um delito, a preocupação do legislador brasileiro foi estabelecer a conduta praticada e quantum 

de pena para aquele que pratica tal conduta, não muito mais do que isso. A ideia é que seria 

praticamente impossível prever as condições subjetivas de todos os indivíduos existentes no 

país e, portanto uma norma que se pretende de aplicação geral no território, não pode ser dotada 

de tanta especificidade.  

Dizer que os tipos penais brasileiros são dotados apenas de uma característica objetiva, 

do fato per si, é um engano, posto que existem tipos penais em que o elemento subjetivo, 

valorativo existe como condição necessária à configuração do delito. Hoje em dia, é mais 

correto dizer que o Direito Penal é essencialmente pautado no fato, mas o viés de quem seria o 

autor do fato, não é de todo descartado nas legislações brasileiras.  

O que gera desconforto é defender uma teoria pautada essencialmente na figura do 

autor, nas suas motivações à prática do delito. Isto por serem, sobretudo, vagas e imprecisas. O 

Direito Penal entendido como ultima ratio, deve ser dotado de alguma segurança jurídica e 

quanto mais subjetividades se insere para defender penas elevadíssimas a determinados delitos, 

menos se conferiria tal segurança, pelo menos no que diz respeito aos direitos 

constitucionalmente previstos.  
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Os reflexos e a viabilidade desta teoria no ordenamento jurídico brasileiro, serão  

objeto dos demais capítulos. Deste modo, aqui é importante fixar essa mudança de paradigma 

que a teoria do Direito Penal do Inimigo propõe bem próximo do viés norte americano atual, 

por exemplo.  

Bem definindo o que se tem hoje no ordenamento brasileiro para fixação do crime, é 

a adoção de um Direito Penal do fato e, para a individualização da pena, adota-se o Direito 

Penal do autor a esteira do art.59 do CP. O Direito Penal do Inimigo não pretende excluir a 

legislação comum atribuída aos chamados cidadãos, mas defender a existência de um modelo 

repressivo paralelo a determinadas infrações e a determinados autores, sendo esses dois 

conceitos analisados de forma conjunta.  

Meliá149, traz grande contribuição para o entendimento do modelo brasileiro atual: 

 
Na doutrina tradicional, o principio do Direito Penal do fato se entende como aquele 

princípio genuinamente liberal, de acordo com o qual devem ser excluídos da 

responsabilidade jurídico- penal, os meros pensamentos, isto é, rechaçando-se um 

Direito Penal orientado na atitude interna do autor. 

 

O Direito Penal do fato se traduz como o modelo mais compatível com o Estado 

Democrático de Direito, sendo garantido, principalmente, a liberdade de pensamento. Neste 

ponto, a teoria do Direito Penal do Inimigo visa limitar estes espaços de liberdade dada pela 

norma e, portanto se traduz, pelo menos a priori, como incompatível com o ordenamento 

jurídico e a Constituição. Como já foi dito, essa compatibilidade não é o objeto de estudo no 

presente momento, de modo que essa reflexão deve ser armazenada para futura discussão. 

A exclusão de determinados indivíduos denominados “inimigos” e defender a noção 

de que os mesmos não voltarão a se comportar de acordo com a normalidade e por isso precisam 

de reprimenda diferenciada é adentrar na esfera da psique do autor do delito, e isso é deveras 

delicado de se defender.  

No entanto, não só de críticas vive o chamado Direito Penal do autor, visto que ele é 

amplamente adotado em alguns países, como por exemplo, nos Estados Unidos. Pelo menos 

em alguns aspectos, o efeito é positivo em que pese as configurações de sociedade com 

costumes diametralmente opostos à realidade brasileira. A personalidade do agente e outras 

características pessoais são importantes e podem gerar tratamento diferenciado no que tange a 

fixação de penas e não somente na fase de individualização.  

O que é preciso afastar são os radicalismos. Uma estrutura penal pensada unicamente 

no fato, não se traduz como legítima, visto que pode-se ter pessoas diferentes praticando o 

                                                 
149 MELIÁ apud MASSON, ibid., p. 108. 
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mesmo fato e a reprimenda precisar ser necessariamente maior a um do que a outro, isso pela 

teoria do Direito Penal do fato se insere na análise da culpabilidade do agente e na 

individualização da pena. Para o Direito Penal do autor a personalidade do agente, suas 

motivações e os reflexos que a prática da conduta gerariam autorizam a fixação de penas 

diferenciadas a priori, não é preciso esperar a prática do fato.  

É certo que o fundamento de uma teoria do Direito Penal do autor, como por exemplo, 

o Direito Penal do Inimigo, se pauta na periculosidade do agente sendo uma tendência ante a 

existência de delitos próprios da sociedade moderna, como por exemplo o terrorismo, as 

organizações criminosas, etc. Não que estas práticas sejam novas, ao contrário, porém a 

preocupação com a prevenção e amplitude dessas condutas se torna mais latente nos dias atuais. 

São estruturas delitivas que não afetam o indivíduo somente, mas todo o sistema jurídico, 

político e social. Essa influência na estrutura de um país, muito mais do que a consequência do 

delito visto individualmente, é que tem legitimado essa mudança de paradigma do fato para um 

Direito Penal do autor.  

Perfeito, é certo que nenhum dos dois sistemas o é, porém o que se deve analisar é o 

que se quer proteger? Qual a justificativa das penas mais elevadas? 

Neste sentido, as preocupações de quem defende um Direito Penal do autor, não se 

limitam a uma ideia de pena como retribuição tão somente, mas como instrumento de coerção 

para que o indivíduo não pratique tal ato, sendo necessariamente mais gravoso a priori, e não 

na individualização da pena somente. E o mais importante, a pena é a forma de manter o sistema 

válido e eficaz. As ameaças à esse sistema, se traduzem especificamente naqueles indivíduos 

que são corrompidos internamente de modo quase que imutável sendo, portanto de alta 

periculosidade para a sociedade.  

Para o Direito Penal do fato, a pena é vista essencialmente como suficiente a retomada 

do status quo, sendo principalmente uma retribuição pelo fato praticado. É pautada na 

culpabilidade onde se faz o juízo entre o autor e o fato praticado, não se considerando a forma 

como leva a sua vida, sua personalidade ou perigos futuros. No Direito Penal do autor, tem-se 

a pena como instrumento de defesa social, como controle de periculosidade. Assim, o elemento 

volitivo e a personalidade do agente,são parâmetros para fixação dos tipos penais e, por 

conseguinte, da pena a ser aplicada. A preocupação é com perigos futuros. Sendoportanto, 

antecipada a repressão penal para fase de preparação, por exemplo, o que no Direito Penal do 

fato, a menos que per si constitua crime, não é punível.  
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Roxin150 define o Direito Penal do fato e do autor da seguinte forma:  

 
Por Direito Penal do fato se entende uma regulamentação, em virtude da qual a 

punibilidade se vincula a uma ação concreta descrita tipicamente e a sanção representa 

somente a resposta ao fato individual, e não a toda a condução de vida do autor ou aos 

perigos que no futuro se esperam do mesmo. Ao contrário, se tratará de um direito 

penal do autor quando a pena se vincule à personalidade do autor e seja a sua 

antissocialidade e o grau da mesma que determine a sanção. 

 

 

O que se deve entender é que um Direito Penal do autor ou do fato, não se encontram 

nos ordenamentos jurídicos em forma pura, sendo na prática muito comum a aplicação de 

ambos, com a prevalência de um ou outro, a depender do país.   

A teoria objeto deste trabalho se inclui dentro do conceito de Direito Penal do autor de 

modo que sua inserção demandaria uma mudança não só de paradigma, mas até mesmo 

legislativa. Isto não significa dizer que a mesma é impossível de ser utilizada ou se configura 

como absurda, masque adaptações são necessárias ou, pelo menos, abrandamentos ante ao 

ordenamento jurídico brasileiro atual.  

De um lado tem-se um Direito Penal que melhor assegura, pelo menos em tese, as 

garantias do indivíduo, tendo em vista que ele será punido pelo fato praticado e não por quem 

é. Entretanto, em relação a determinados crimes, a legislação se faz insuficiente e até ineficaz 

justamente pela fixação de critérios objetivos e a impossibilidade de se modificar isso ante a 

casos excepcionais de agressividade e expressões de personalidade incomuns.  

Exemplo do que se quer expor, são os criminosos de alta periculosidade hoje bem 

conhecidos no país. O Direito Penal comum aplicado a eles, impõe uma série de garantias, de 

modo que o sistema penal não é capaz de impedir que os mesmos continuem a delinquir mesmo 

quando presos. Deste modo, para o fim que a norma pretende ter e dentro daquilo que ela se 

propõe a proteger, acaba sendo ineficaz e o os aplicadores do direito ficam sobremodo atados a 

um sistema essencialmente cheio de garantias que não podem ser tão facilmente excepcionadas. 

O que se pretende defender não é a legitimidade de um Direito Penal puramente do 

autor, mas a possibilidade de inserção no ordenamento de critérios relativos à personalidade do 

agente na criação da norma, em momento anterior a individualização da pena.  

A tendência do Direito Penal atual é de ponderação entre as características de um 

Direito Penal do autor e do fato, isso justifica a gama de legislações com conteúdos que levam 

claramente a uma consideração da personalidade do agente para criação de tipos penais e 

repressão. 

                                                 
150 ROXIN apud GRECO, Rogério. Manual de Direito Penal: parte geral. 18. ed. rev., ampl. Niterói: Impetus, 

2016, p. 494. 
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Neste sentido, tem-se as seguintes lições de Assis Toledo151: 

 
Na verdade, porém, nenhum sistema se apresenta com essa pureza. O que há são 

sistemas que mais se aproximam ora de um, ora de outro desses dois extremos.[...] 

Entre essas duas posições opostas, situam-se as correntes moderadas em prol de um 

direito penal do fato que considere também o autor. Esta é a posição do moderno 

direito penal, predominantemente um moderado direito penal do fato.  

 

Entende-se que ambos têm o seu valor e contribuição ao ordenamento jurídico. Seus 

efeitos, embora em maior ou menor grau, sejam aceitáveis a depender do ponto de vista que se 

quer defender, não serão objeto do presente trabalho.  

Apesar de concordar com tal entendimento, Rogério Greco152 assegura que ainda se 

pode distinguir o que ele chama de culpabilidade de ato e culpabilidade de autor. Em suas 

palavras “A culpabilidade do ato seria a reprovação do homem por aquilo que ele fez, 

considerando-se a sua capacidade de autodeterminação; já na culpabilidade de autor o que se 

reprova é o homem como ele é, e não aquilo que fez.” 

É de fato mais aceitável um sistema jurídico penal baseado no ato praticado pelo 

agente, mas como já foi dito, nem sempre ele supre as necessidades sociais e políticas. Neste 

ponto, se insere o Direito Penal do autor, trazendo a possibilidade de punir condutas que até 

então não seriam alcançadas pelo Direito Penal do fato por se tratar, por exemplo, de atos de 

preparação não puníveis, atos de cogitação, entre outros não inseridos em uma conduta 

externalizada e contrária ao direito positivo.  

O objetivo deste tópico é situar a teoria do Direito Penal do Inimigo, o que já se sabe 

ser dentro do Direito Penal do autor, e entender o que essa premissa de pensamento traz como 

consequência. Analisar o quão bom ou ruim é cada uma delas, depende do ponto de vista, da 

sociedade em que se insere. O certo é que ambas carecem de regulamentação e pecam em algum 

aspecto quanto ao que se espera de um Direito Penal. 

 

 

 

 

 

                                                 
151 TOLEDO apud ibid., p. 495. 
152 Ibid., p. 494. 
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2. FUNÇÕES DA PENA E A APLICAÇÃO IMPLÍCITA DE UM DIREITO PENAL DO 

INIMIGO 

 

 

As discussões acerca dos fins da pena se desenvolvem há anos, possuindo inúmeras 

vertentes doutrinárias a depender do momento histórico e social que se analise. Deste modo, o 

presente trabalho pretende tratar das principais teorias acerca dos fins da pena, sem contudo, 

ter a pretensão de esgotamento do tema. Tendo como objetivo, contribuir para construção de 

uma compreensão sobre onde se insere o Direito Penal do Inimigo.  

Neste mesmo capítulo, serão abordados modelos de aplicação e de cumprimento de 

pena, que possuem traços característicos da adoção da teoria do Direito Penal do Inimigo. 

Demonstrando que embora a mesma possa ser dotada de críticas, é aplicada no ordenamento 

jurídico brasileiro, possuindo legitimidade, dentro do seu viés de compreensão acerca da função 

do Direito Penal e da sanção em si. 

2.1 Modelo Punitivo Pátrio  

 

Em que pesem as discussões doutrinárias e filosóficas a respeito do tema, é cediço que 

no modelo constitucional penal vigente, o Estado tem legitimidade para aplicação da sanção 

penal, respeitadas, na medida do possível, as garantias constitucionais do indivíduo. O ius 

puniendi corresponde ao Estado, de modo que não cabe ao particular criar e aplicar normas 

penais. Este direito, assim como os demais, não é absoluto e pressupõe o cometimento de ato 

ilícito, previsto pelo Direito Penal objetivo como crime e o exercício prévio do iuspersequendi, 

sem o qual decai o direito do Estado de processar e julgar o autor do fato pelo delito praticado.  

Acerca da legitimidade Estatal, Fernando Galvão153assevera: 

 
A legitimidade pode ser entendida como um atributo do Estado, que consiste na 

presença, em uma parcela significativa da população, de um grau de consenso capaz 

de assegurar a obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força, a não ser em 

casos esporádicos. É por esta razão que todo poder busca alcançar o consenso, de 

maneira que seja reconhecido como legítimo transformando a obediência em adesão.  

 
Portanto, entende-se que para que seja possível a convivência em uma sociedade 

organizada, é necessário que exista a intervenção estatal na vida particular dos indivíduos que 

a compõem, de modo a manter o equilíbrio das relações. Em um Estado Democrático de Direito, 

a adesão ao modelo de repressão estatal é feita a partir do momento em que se reconhece o 

mesmo como legitimamente constituído, e que seus representantes agem, ou pelo menos, 

                                                 
153 GALVÃO, op.cit., p. 56. 
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deveriam agir de acordo com os interesses da sociedade que os legitimou.  

A partir do momento que se entende que a legitimidade de um modelo repressivo, 

depende do contexto no qual se analisa e dos anseios sociais. Com essa legitimação, ainda que 

parcial, não há que se falar em inconstitucionalidade da aplicação de uma dada teoria. 

Reconhecer algo como legítimo pressupõe a análise de legalidade do mesmo, enquanto que o 

contrário nem sempre é correto. Não se pode dizer que tudo que é legal é legítimo, porém se é 

legítimo contém o aspecto da legalidade.  

Neste sentido, ressalta Fernando Galvão154 “Na lição de Paulo Bonavides, a 

legitimidade é a legalidade acrescida de valoração. É o critério que se busca menos para 

compreender e aplicar do que para aceitar ou negar a adequação do poder às situações da vida 

social que é chamado a disciplinar.” 

Esta é, segundo Galvão155, a concepção filosófica de legitimidade onde para ele, as 

crenças pessoais, as convicções de cada indivíduo é que trazem validade aos argumentos e 

justificam o poder. 

Quando se tenta definir um modelo punitivo como legítimo, moral e politicamente 

aceitável, a análise é basicamente filosófica. O que justifica a inquietação que sempre existirá 

para o bem ou para o mal acerca de cada modelo que se pretender aplicar hoje ou futuramente. 

A inquietação e a relatividade jamais abandonarão o estudo e compreensão do Direito. Com 

isso não se pode pretender sanar divergências acerca de uma teoria de modo definitivo e sem 

lacunas. 

Para além da filosofia, a legitimidade de um sistema engloba a verificação de aspectos 

sociológicos e jurídicos. Sobre o tema, que não é o enfoque deste trabalho, Fernando 

Galvão156assegura que: 

 

Em um Estado Democrático de Direito, a legitimidade advém sempre do respeito à 

regra jurídica, que expressa os anseios da comunidade. O que sociologicamente se 

explica pela chamada dominação racional, ou seja, se quem está no poder os fez 

utilizando os procedimentos corretos, há legitimidade. Não é a única forma de se 

explicar a legitimidade de um poder, mas de fato a que mais se adequa ao modelo 

brasileiro que é baseado na legalidade e no respeito às garantias previstas na 

constituição.  

 

O que se quis explicitar com esta breve explanação acerca da legitimidade Estatal, é 

que ela se dá por adesão, tem como característica a relatividade, de modo que se pode pensar 

como legítima, maior ou menor intervenção do Estado a depender do cenário político, 
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econômico e social que se insere. A construção de um modelo de repressão penal baseada quase 

que exclusivamente em características objetivas, o chamado Direito Penal do fato, talvez 

atendesse os anseios do contexto social de criação do CP que é de 1940. Hoje, certamente, 

encontra-se defasado em diversos aspectos, tanto quanto aos tipos penais criados como em 

relação a maneira de se pensar a criação e aplicação de pena. 

Quanto à legitimidade do poder de aplicação da pena per si, cabe destacar as seguintes 

palavras de Fernando Galvão157:  

 
[...] a legitimidade do poder de aplicar a pena  pode ser analisada sob dois enfoques 

distintos: o externo e o interno. O primeiro estabelece crítica ao Direito penal sob o 

prisma determinado pela observação de dentro. A distinção entre legitimidade externa 

e interna do Direito Penal pode ser comparada, de forma substancial, à distinção  

tradicionalmente estabelecida entre Justiça e Validez. 

 
Quando se quer entender o motivo e a finalidade da aplicação da pena, é preciso 

entender estes mesmos pontos acerca do ordenamento jurídico que a criou. Um Direito Penal 

pensado para punir essencialmente fatos, traz como fim da aplicação da pena, motivos diversos 

de um modelo de Direito Penal pensado para punir essencialmente o autor em conjunto com a 

análise do fato praticado pelo mesmo. Por este motivo, têm-se diversas teorias acerca das 

funções da pena. Cada momento histórico e social gera um ordenamento jurídico com princípios 

e valores específicos e baseados nestes, cada um pega para si motivos e finalidades diferentes 

para aplicação da sanção penal.  

Galvão158, ao tratar da legitimidade externa da aplicação da pena diz que: 

 
Advém das razões de ser do Direito Penal e da pena a ser aplicada. Para tanto, devem-

se considerar princípios morais, utilitários e políticos que não se encontram no sistema 

jurídico, mas antes e fora dela. Princípios que determinam a conformação do Direito 

Penal como ele é, em seu momento histórico e social.  Envolve a existência de justas 

razões para aceitar a violência da pena como consequência à prática do crime.  

 
Uma intervenção repressiva é legítima, socialmente falando, quando atende aos 

anseios da sociedade e isto não é analisar o sistema jurídico, mas entender o que existe fora dele 

e que o determina. Para isso, é essencial o estudo do contexto histórico, moral e político.  

Caso seja possível responder por que e para que se aplica a pena, a mesma detém a 

chamada legitimidade externa.  

A aplicação de sanção aos que transgridem a norma jurídica é necessária para 

manutenção não somente do sistema criado, como da própria sociedade na qual se fundamenta. 

A sanção tem como um de seus objetivos, o desestímulo a violação da norma e, portanto a 
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manutenção de sua vigência. A partir do momento em que o indivíduo se encontra em uma 

sociedade organizada, com normas e sanções que o mesmo conhece a priori e mesmo assim 

insiste em transgredi-la, a sanção penal é consequência do próprio ato do transgressor e não de 

uma intervenção estatal desmedida.  

O caráter ameaçador que a pena traz, gera obediência ainda que não de todos os 

indivíduos, porém é certo que a inexistência de pena aumentaria e muito a prática de atitudes 

contrárias as normas jurídicas e com isso o sistema não teria qualquer força vinculante.  

Ainda que se possa questionar que a existência e quantidade da pena não são fatores 

que por si só aumentam o nível de obediência da norma, é certo que no trato com seres humanos, 

parâmetros precisam ser adotados e tudo aquilo que de certo modo não causa incômodo, 

dificilmente seria encarado pelo mesmo como sanção e neste caso seria o mesmo que não existir 

pena.  

A pena na seara criminal é e deve ser encarada como medida excepcional e que 

necessariamente precisa ser dotada de procedimentos específicos com atendimento aos 

princípios consagrados pela carta magna. Ocorre que, aquele que está submetido à aplicação de 

pena nesta seara, já transgrediu de forma especial o sistema no qual deveria ter se vinculado e 

obedecido. O Direito Penal como ultima ratio, não pune qualquer tipo de conduta contrária a 

norma e se a sanção penal se fez necessária é porque a conduta praticada já é dotada de 

gravidade que justifica sua aplicação. 

O grande problema, é que a consideração dos fatos praticados de maneira estanque, 

acaba por no caso concreto, não gerar a aplicação de verdadeira sanção penal, mas apenas o 

cumprimento de formalidades. A pena tem, entre outros aspectos, viés intimidador, e precisa 

ser dotada de efetividade, caso contrário, seria a lei pela lei, apenas em seu aspecto formal. Por 

isso, com a evolução do modo de se pensar o próprio Direito Penal e sua legitimidade, é que se 

considera que a pena não deve ser aplicada somente com base em aspectos do fato, mas também 

e cada vez mais do agente, pois somente aproximando a norma jurídica da realidade daquele 

que praticou o fato, e da sociedade que  se pretende proteger é que se pode pensar em 

manutenção do sistema jurídico e da ordem social.  

Essa noção de que a pena não deve ser apenas uma mera proposição, algo apenas 

escrito e não efetivo, está no fato de que a mesma atinge diversas searas da vida daquele que 

praticou o delito e que não se resumem a privação de liberdade, mas a própria posição do 

indivíduo em sociedade.   

No que tange a legitimidade interna da aplicação da pena, Fernando 
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Galvão159assegura:   

 
A legitimação da punição, do ponto de vista interno, decorre de análise dos princípios 

normativos internos ao sistema jurídico. Nesse sentido, a aplicação da pena somente 

será considerada válida na medida em que forem observados todos os preceitos 

estabelecidos pelo direito positivo para sua imposição. As disposições normativas 

internas estabelecem o momento de aplicação do castigo e a intensidade desse castigo, 

ou seja, quando e como castigar. 

 
Nota-se que a legitimidade externa acaba por buscar seus fundamentos em algo 

extrínseco ao sistema jurídico, enquanto que a legitimidade interna é uma questão de obediência 

aos preceitos do próprio sistema em que a pena se insere. Não é muito difícil considerar que 

sendo a legitimidade externa pautada em valores éticos, morais, sociais e políticos, que são 

extrínsecos aos comandos normativos, mas que os determinam, causam muito mais discussões 

e teorias acerca da função da norma repressiva.  

 O modelo de repressão brasileiro, como já explicitado no capítulo anterior, é 

pautado pela adoção predominante de um Direito Penal do fato, ou seja, a análise proposta pela 

teoria do crime é como o próprio nome traduz, do crime praticado e não do criminoso per si. O 

que não significa dizer que não existem traços de Direito Penal do autor como na fase de 

individualização da pena.  

A questão da legitimidade da persecução estatal já foi enfrentada, de modo que, 

entendendo este modelo como legítimo, tem-se como primeiro passo do modelo punitivo, o 

exercício do ius persequendi pelo Estado. O Estado só pode punir aquele que primeiramente 

ainda pode perseguir, ou seja, em que pese exista norma jurídica definindo o fato como crime, 

e a pena a ele aplicada. Pena esta que não poderá ser efetivamente aplicada ou em alguns casos, 

nem mesmo o Processo Penal poderá ser instaurado. Nestes casos, não há o exercício do poder 

punitivo estatal, embora tenha ocorrido crime e esse dado demonstra que embora legítima a 

intervenção estatal, ela encontra limites, sobretudo temporais.  

2.2. Teorias da Pena 

 

A priori, é preciso entender que a teoria acerca da função da pena vem de dois grandes 

grupos de pensamento: as doutrinas justificadoras e as abolicionistas.  Ambas são relacionadas 

à legitimidade externa que já foi tratada neste capítulo. Segundo Galvão160, as doutrinas 

justificadoras defendem que existem razões morais e utilitárias para que se tenha que suportar 

os altos custos do sistema repressivo. Já as doutrinas abolicionistasdefendem que inexistem 
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razões éticas e políticas que justifiquem a manutenção dos elevados custos das instituições de 

repressão161. 

Em apertada síntese, para as doutrinas justificadoras, em que pese ser o sistema 

repressivo dotado de alto custo e agressividade, os fins justificam os meios. O desvalor da 

conduta que enseja a aplicação de pena, é tamanho que justifica a existência da mesma. Para as 

doutrinas abolicionistas, não há princípio que justifique a aplicação de pena tamanha a sua 

agressividade, por esta noção, em que pese o desvalor da conduta exista, não há legitimidade 

na aplicação da pena, sendo esta desnecessária.  

Ambas as doutrinas se subdividem em correntes extremadas e moderadas, mas o 

fundamento delas é o explicitado acima, de modo que pelo menos no cenário atual da sociedade 

e das altas taxas de crescimento de criminalidade, não se pode considerar o abolicionismo penal 

como uma solução viável. O Direito Penal é necessário assim como a aplicação de pena e seria 

um discurso deveras utópico defender que não é necessário punir o agente por um ato grave, 

praticado pelo mesmo, e que está em desvalor com o ordenamento jurídico no qual deveria estar 

inserido. O abolicionismo levaria a humanidade a um estado de natureza onde cada um faz o 

que quer e a desordem é generalizada.  

Rossetto162, corrobora o que foi dito acima ao explicitar que impedem o abolicionismo 

penal, os mandados de criminalização previstos na CFRB/88 em seu art.5º  incisos XLI, XLII, 

XLIII,XLIV.163 

O presente trabalho, por motivos de tempo e espaço se atem ao discurso justificador 

que abarca a concepções de pena como retribuição e de uma teoria utilitarista ou 

ressocializadora.  

Cabe salientar, que nenhuma das teorias que serão apresentadas conseguiu dar total 

legitimidade a pena, de modo que esta ainda é uma questão extremamente divergente. O que se 

entende é que existe a necessidade de intervenção do Estado, na modalidade repressiva, 

principalmente no que diz respeito à seara criminal e seus parâmetros. Tal entendimento traduz 

que a total legitimidade do uso das penas como sanção, não é algo que se possa definir com 

clareza.  

As teorias justificadoras, que serão analisadas a posteriori, são as que mais se adequam 

ao que se espera de um modelo de repressão penal e constituem o fundamento da legitimidade 
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162 ROSSETTO, Enio Luiz. Teoria e aplicação da pena. São Paulo: Atlas, 2014. p. 44. 
163 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituic 

ao.htm>. Acesso em: 06 ago. 2018. 

http://www.p/


66 

 

de punir atualmente. Como é comum no estudo do direito, sobre um mesmo tema há diversas 

interpretações e justificações possíveis, sendo a questão de adequação e legitimidade nada mais 

do que pontos de vista.  O que se tem visto é a tentativa de conciliação das teorias com a criação 

de modelos mistos que também serão analisados. 

Rossetto164define como missão do Direito Penal “[...] defender a sociedade, de 

proteger bens, valores ou interesses, de garantir a segurança jurídica ou de confirmar a validade 

das normas. Sendo que é dentro desta perspectiva que se procura entender o papel da pena na 

efetivação da sanção penal e no controle das práticas delitivas.” 

2.2.1. Aspectos gerais acerca das teorias retributivas, prevencionistas e ecléticas 

 

No que tange as teorias a pena em espécie, inicialmente adotou-se as chamadas teorias 

retributivas ou absolutas, tendo como expoente Bettiol165, tendo por característica não 

determinar um fim a pena que não seja a de punição. Pautadas pela influência da religião e do 

conceito de justiça divina. A máxima punitur quia pecatum est- punir porque pecou -, advém 

da Idade Média e tem aver com a expiação do mal.  

A pena como um fim em si mesmo está dotada de legitimidade reafirmando o direito 

sob o aspecto substancial, enquanto reage a ofensa efetiva de bens jurídicos tutelados. A pena 

no viés de retribuição é vista como castigo, um mal, porém necessária como reação ao mal 

causado com a prática delitiva.Não está preocupada em inserir como fim da pena, o caráter 

ressocializador ou de prevenção.  

As teorias relativas, preventivas ou utilitaristas pretendem explicar a função da pena 

em seu aspecto de prevenção, preocupando-se com o futuro e com a necessidade de se evitar o 

cometimento de novos delitos. A pena não é somente punição, mas também serve de exemplo 

para que as pessoas pensem duas vezes antes de cometer algum delito. A pena deixa de ser vista 

puramente como vingança, não se justificando em si mesma, mas na efetiva proteção da 

sociedade e em seus aspectos preventivos.  

Para Galvão166, as teorias utilitárias são agrupadas em intimidatórias ou de prevenção, 

utilizando a pena em sua potencialidade intimidatória para evitar o cometimento de novos 

crimes e tem seu fundamento no Iluminismo. A pena educa o indivíduo e a sociedade. Enquanto 

as teorias de prevenção geral tem o escopo de evitar que a sociedade delinqua, as de prevenção 

especial tem a preocupação de evitar que o condenado volte a delinquir. A classificação é 
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essencialmente quanto aos destinatários, sendo a especial mais restritiva como o nome traduz.  

A prevenção se divide em positiva e negativa. No primeiro caso, busca corrigir o 

sujeito da conduta que se pune (especial) ou dos membros potencialmente perigosos no seio 

social (geral). Já no aspecto negativo, a pena visa neutralizar a possibilidade de ação do agente 

ou dos membros potencialmente perigosos.167 

Cumpre salientar, que as teorias de prevenção especial, positivas e negativas, não serão 

objetos desta pesquisa tendo em vista que a teoria do Direito Penal do Inimigo não se insere 

neste âmbito, porém cabe esclarecer que as mesmas acreditam no caráter disciplinador da pena. 

Em seu aspecto negativo, visa neutralizar a periculosidade do indivíduo que transgride a norma, 

enquanto que no viés positivo, o foco é no aspecto moral do indivíduo e na capacidade de educá-

lo para que não volte a delinquir.  

As teorias mistas, unificadoras ou ecléticas surgem da incompletude existente entre as 

teorias absolutas e preventivas gerais e especiais da pena, pois nenhuma delas é capaz de 

fundamentar o poder de punir do Estado e nem os limites. Nestas teorias, a pena se justifica 

como retribuição pela culpabilidade do agente, assim como a necessidade de ressocialização, 

de prevenção. Segundo Rogério Greco168, esta é a teoria adotada pelo art.59 do CP169, ao falar 

expressamente em reprovação e prevenção do crime. A ideia é de compatibilização das teorias 

já explicitadas.  

Existe uma gama de teorias acerca dos fins da pena que não serão objeto desta 

pesquisa, porém as mais relevantes ao tema foram sucintamente analisadas anteriormente de 

modo que já é possível passar para a teoria da prevenção geral, mais especificamente em seu 

aspecto positivo, pois nela se insere a teoria do Direito Penal do Inimigo. 

2.2.2. Teoria da prevenção geral positiva e negativa 

 

A preocupação desta teoria é a intimidação da sociedade tendo, portanto um aspecto 

mais amplo. A premissa básica é que se o indivíduo observa que o seu semelhante ao cometer 

crime é punido de forma efetiva, isso gera um desestímulo à prática delitiva por parte do 

primeiro, tendo em vista que a pena aplicada ao segundo serve como lição. A mesma peca por 

desconsiderar por completo a pessoa do delinquente e os aspectos futuros da pena em relação 

ao mesmo. A preocupação é com a manutenção da ordem jurídica, uma sociedade que continue 

                                                 
167 Ibid., p. 74. 
168 GRECO, op. cit., p. 467. 
169 BRASIL. Decreto-lei nº 2.848 de 7 de dezembro de  1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cciv 
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respeitando as regras pelo medo, afinal, sabe-se que ao cometer o crime, será castigado 

severamente.  

A paz social é a finalidade precípua do Direito Penal e, portanto neste aspecto, as 

teorias de prevenção geral são válidas, porém não são capazes de explicitar o porquê de se 

exercer tal intimidação.  

Na prevenção especial, a coação é psicológica, mas pautada especialmente na pessoa 

do delinquente. Já na prevenção geral, a coação é psicológica em relação as pessoas que estão 

no seio social e que tem potencialmente inclinação para práticas delitivas.  

Nestes termos, tem-se as seguintes palavras de Fernando Galvão:170 

 
A ideia fundamental dessa concepção é devida a AnselmFeuerbach e situa-se na 

motivação do grupo social, para todos os cidadãos comportem-se de acordo com o 

ordenamento jurídico. A cominação penal deve produzir desestímulo a generalidade 

de pessoas potencialmente inclinadas para o crime, mediante coação psicológica. A 

concreta imposição da pena somente se presta a demonstrar que  a ameaça de 

diminuição de bens jurídicos dirigida ao sujeito ativo do crime, a pena desempenha 

função educativa,, contribuindo para formar o caráter moral dos indivíduos sob a base 

dos princípios de justiça existentes na sociedade. 

 
O ponto é que mesmo a coação psicológica é falha, pois aqueles que estão na linha 

tênue entre a prática ou não de um crime podem se intimidar pela existência de efetiva punição. 

Com os criminosos habituais isto não ocorre. Uma teoria que procura legitimar a pena, mas que 

não se aplica a todos os criminosos que se pode inserir em uma realidade social, não deve ser 

considerada em caráter absoluto embora tenha aspectos de relevante contribuição para o Direito 

Penal.  

A respeito disso bem leciona Galvão171 “O criminoso habitual comumente trabalha 

com a hipótese de que seu crime permanecerá ignorado ou, ao menos, de que não será 

descoberto como seu autor. Dessa forma, o criminoso não pretende enfrentar qualquer 

consequência pela prática criminosa.” 

Cabe destacar, que esta é a visão tradicional acerca da prevenção geral. Jakobs172, ao 

criar a teoria do Direito Penal do Inimigo e ao conceber a prevenção geral positiva da pena, o 

faz sobre outro aspecto.  

Segundo o autor173:  

 
[...] a infração das normas jurídico-penais gera um conflito de natureza pública  que 

afeta a estabilidade da configuração social básica. Se crime é a decepção das 

expectativas de boa convivência social, a pena é a reafirmação da vigência dos padrões 

                                                 
170 GALVÃO, op. cit., p. 77.  
171 Ibid., p. 78. 
172 JAKOBS apud GALVÃO, ibid., p. 79. 
173 Ibid., p. 79. 
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sociais. [...] Nessa perspectiva, a pena, primariamente, não pretende intimidar os 

potenciais criminosos, mas reafirmar a validade da norma. Os destinatários da norma 

não são apenas os potencialmente criminosos, mas todos os membros da sociedade, 

já que ninguém pode prescindir do contrato social. 

 

Logo, a repressão mais severa se justifica como forma de manutenção do equilíbrio 

social, pouco importando o indivíduo que praticou o crime, pois o mesmo servirá de exemplo 

para os demais. No caso da prevenção geral convencional e da prevenção geral positiva 

concebida por Jakobs174, servirão para mostrar que o ordenamento jurídico existe e deve ser 

respeitado.  

A alegação de que as teorias preventivas gerais penalizariam um indivíduo como 

exemplo para os demais, e que isto não seria possível frente à necessidade de respeito à 

dignidade da pessoa humana, não é uma boa opção. Ocorre que, embora o ordenamento jurídico 

brasileiro preze pela manutenção das garantias, entre elas a dignidade da pessoa humana, isto é 

tema a ser tratado no momento da individualização da pena e não como forma de legitimar ou 

não a punição estatal. A pena aplicada deve respeitar a dignidade da pessoa humana, mas a 

legitimidade da punição não advém de tais termos.175 

Pesam contra a tese da prevenção geral, críticas acerca da sua efetividade já que em 

termos práticos a aplicação de pena não gera a diminuição da criminalidade, como a teoria 

pressupõe. Ocorre que a função do Direito Penal é a tutela de bens jurídicos, mas também de 

reafirmar a norma jurídica positiva, sendo certo que embora não diminua a criminalidade, a 

pena exerce sua função de intimidação pelo menos em relação à boa parte da camada da 

população. Ainda que dentro dessa camada estejam: pessoas que de fato respeitam o 

ordenamento e não tem tendência à prática delitiva e pessoas de índole tênue que acabam por 

optar pelo não cometimento do crime por medo da repressão penal.  

Como bem explica Rossetto176,a aplicação da pena de forma generalizada se dá em 

dois aspectos: o primeiro de intimidação que se consubstancia na vertente da prevenção geral 

negativa e o fim de manter a confiança da comunidade na validade e na força de vigência das 

normas, ou seja, a prevenção geral em seu aspecto positivo. 

Primeiramente, cabe analisar a prevenção geral negativa. Neste aspecto, a aplicação 

da pena ao indivíduo que comete crime acaba por servir de exemplo para a comunidade como 

um todo, o que inclui os infratores em potencial. A preocupação não se dá com a pessoa que 

cometeu o crime, pois isto é passado, mas sim em relação as consequências futuras dessa prática 
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em relação a comunidade em questão. 

 Neste sentido, leciona Ferrajoli177:  

 
[...] as doutrinas de prevenção geral negativa têm o mérito de não confundir direito 

com a moral e que podem ser dividas em dois grupos:(a) as doutrinas de intimidação 

exercida sobre a generalidade de pessoas através do exemplo fornecido pela aplicação 

da pena que se dá com a condenação;(b) as doutrinas da intimidação exercida sobre a 

generalidade das pessoas através da ameaça da pena. 

 
Ocorre que, se faz necessário considerar que a prática delitiva tem diversos motivos e 

que o ser humano nem sempre pondera racionalmente se pratica ou não um crime devido a pena 

cominada e que será imposta ao mesmo. Na grande maioria dos crimes isso não ocorre, de modo 

que as teorias de prevenção geral negativa até tem uma parcela de efetividade em relação a uma 

camada da população, mas entre aqueles que de fato possuem personalidade para o crime, não 

se justifica. Até mesmo, aqueles que não possuem personalidade para o crime, mas 

eventualmente transgridem a lei, quando o fazem, não ponderam se a pena cominada será 

efetivamente aplicada ou não, assim como os aspectos quantitativos de pena não são 

determinantes para diminuir a criminalidade.   

Neste sentido, tem-se as lições de Roxin178“aceitar-se que o homem médio em 

situações normais se deixa influenciar pela ameaça da pena, mas tal não sucede em todo caso 

com os delinquentes profissionais, nem tampouco com delinquentes impulsivos ocasionais.” 

Com exemplo da aplicação desta premissa de intimidação, tem-se a Lei nº 8.072/90179, 

denominada como Lei de Crimes Hediondos, que mesmo aumentando significativamente as 

penas de determinados crimes, as taxas de sua ocorrência não diminuíram.  

É certo que se a pena tem caráter intimidatório, na prática deve ser exacerbada, pois 

ninguém teme aquilo que não fere significativamente a sua esfera de patrimônio, de liberdade, 

etc. O incentivo ao aumento de penas como forma de resposta a criminalidade, pura e 

simplesmente, não resolvem o problema, pois não atacam os seus fundamentos.  

A utilidadeda pena como prevenção negativa, existe, no entanto como o aspecto 

intimidatório,a depender do indivíduo com quem se está lidando, acaba-se por legitimar tanta 

punição quanto necessária para intimidar cada indivíduo não no limite da sua culpabilidade, 

mas da sua personalidade.  

Roxin180defende que o principal motivo para se opor a essa vertente da prevenção geral 
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negativa, é ser injustificável castigar um para servir de exemplo aos outros. Não seria justo 

impor um mal a uma pessoa para que os outros se abstenham de cometer um mal. 

Quanto à prevenção geral positiva, explicita Rossetto181 que além de intimidativa ao 

grupo social, a pena passa a ter caráter de confirmação do Direito, como ordem ética, 

assegurando, portanto a vigência dos valores preconizados.  

Por esta vertente preconizar a confiança na validade e vigência das normas, a mesma 

se traduz como justa e adequada à pessoa do criminoso. Como existe a necessidade de 

manutenção do sistema jurídico e da confiança da sociedade no mesmo, qualquer que seja a 

pena, atendido o principio da culpabilidade, se justifica. Por este motivo, há quem defenda que 

não há caráter retributivo na pena, como por exemplo, Jorge Figueiredo Dias.182 

A teoria da prevenção geral positiva foi dividida, de modo que existe a vertente 

fundamentadora capitaneada por Welzel e Jakobs, e a limitadora que tem como expoentes 

Hassemer e Roxin183. 

A prevenção geral positiva fundamentadora, traduz a ideia de que a função da pena 

não é a de proteção dos bens jurídicos, mas tão somente de manutenção das expectativas sociais.  

Quando um crime é praticado, ele abala a confiança dos cidadãos nas instituições e 

isto precisa ser restaurado, de modo que a pena tem o condão de renovação da crença nas 

instituições e no próprio direito.  Nesse caso, tem-se uma concepção de pena eminentemente 

formal pelo alto nível de abstração.  

Jakobs184 entende que aquele que comete o crime, comete um mal e com isso deve 

suportar o mal(pena), porém não na perspectiva de retribuição tão somente, pois para ele seria 

irracional.A pena deve ser vista de forma positiva, ou seja, do ponto de vista da demonstração 

da validade da norma.  

Em suma, a pena para Jakobs185, não tem função de correção, neutralização ou 

retribuição, mas de estabilização das expectativas normativas mediante afirmação da validade 

da norma penal violada.  

Cabe destacar que a vertente trazida por Jakobs186não é de todo original, como quase 

tudo no que diz respeito ao direito. No século XIX, Durkheim187 já considerava a pena como 

fator de coesão social, ocorre que não tinha como objetivo dar uma finalidade a pena, mas 
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explicá-la. Não se pretende esgotar as bases da teoria aqui explicitada, pois diversas são as 

influências teóricas e filosóficas para o tema.  

A teoria da prevenção geral positiva surge como nova tentativa de legitimação do 

sistema ante a descrença que o contexto político social trazia. No pós-segunda guerra, a ideia 

de pena como fator de ressocialização e a existência de um Estado assistencial foi pregada, no 

entanto, as realidades das instituições demonstravam que a pena não desempenhava este papel 

na prática. Se como fator de ressocialização, ela não bastava, passou-se a defender a pena com 

caráter legitimador da norma em si, ou seja, como intimidação à criminalidade que continuava 

crescente, isso por volta dos anos 70.188 

O que se quer demonstrar, é que o cometimento de um crime não afeta a validade das 

normas jurídicas, como em um primeiro momento pode parecer, pois as mesmas são legítimas 

per si. A pena serve para demonstrar que a conduta do criminoso não retira a validade do sistema 

e a sanção penal serve para estabilizar essa expectativa de validade.  

Fato é que essa vertente não explica o motivo pelo qual a estabilização das expectativas 

deve ser feita necessariamente mediante a imposição do castigo, pena.  

A finalidade da pena deve ser restringida por princípios como os da intervenção 

mínima, proporcionalidade, culpabilidade, ressocialização, etc.189 

Por esta vertente, não é papel do Estado impor padrões éticos de maneira coercitiva e 

a qualquer custo, existe um mínimo a ser respeitado e a violação desse mínimo enseja a 

aplicação justa de pena. E aquilo que ultrapassa os limites estabelecidos pelos princípios já 

citados, se torna aplicação ilegítima da mesma.  

Para Roxin190, a função do Direito Penal é a proteção de bens jurídicos e a função da 

pena é de prevenção geral positiva, subsidiariamente de proteção aos bens jurídicos, sendo a 

culpabilidade a medida do que ele considera como pena justa.  

Segundo o autor191, a pena possui três efeitos:  

 
a) efeito sócio-pedagógico de exercício da fidelidade jurídica, produzido pel atividade 

da justiça penal; b) o efeito de reforço da confiança jurídica que surge quando o 

cidadão  vê que o direito penal é aplicado e; c)  o efeito de pacificação, produzido 

quando a  consciência jurídica  geral se tranquiliza pela punição de uma conduta  que 

viola o direito, e porque considera solucionado o conflito com o autor. 

 
Como se pode analisar, a teoria Roxin192é pautada por uma prevenção geral positiva 
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relativa, ou seja, não seria a única função do Direito Penal. Já para a vertente de Jakobs193, sim, 

e dentro deste contexto se insere legitimamente meios de coerção e punição. 

Roxin194defende a pena como reforço da confiança no ordenamento jurídico, que serve 

para proteger bens jurídicos, enquanto que Jakobs195 entende a pena como forma de 

estabilização e reafirmação do próprio ordenamento jurídico e tão somente isto.  

É certo que a teoria da prevenção geral positiva, em maior ou menor grau, trabalha 

com a intimidação. Neste sentido não faltam críticas a mesma, pois não se diferenciaria tanto 

assim de uma vingança ou retribuição, já que a linha entre o que é punição à titulo de exemplo 

e o que se considera vingança, é difícil de definir.  

Neste sentido, tem-se as palavras de Zaffaroni e Pierangeli196:  

 
Quando se elege o caminho da prevenção geral, o passo da repressão exemplar á 

vingança é muito sutil e muito difícil de identificar. A prevenção geral se funda em 

mecanismos inconscientes: o homem respeitador do direito que reprimiu suas 

tendências que o outro não reprimiu; que privou-se do que o outro não se privou, e 

experimenta inconscientemente como inútil o sacrifício de uma privação que o outro 

não se submeteu. Inconscientemente, quem se reprimiu clama por vingança, e daí que 

o passo da prevenção geral à vingança nunca seja de todo claro e que a prevenção 

geral sempre encerre um conteúdo vingativo. 

 
Acaba por ser mais que uma punição a título de exemplo. A sociedade se sente de certa 

forma vingada pela atribuição de pena ao criminoso, esta vertente atende muito mais aos anseios 

humanos de vingança do que propriamente ao que em tese se destina, qual seja, reforçar a 

validade das normas jurídicas.  

Para os autores197supracitados, o Direito Penal não pode se valer de um conteúdo 

vingativo para justificar a necessidade de controle social.  

2.2.3 Espécies de pena no Direito Penal Brasileiro 

 

Em que pese não ser o sistema de determinação da pena o objeto central deste trabalho, 

torna-se mister a breve exposição acerca do modelo punitivo pátrio, mais especificamente, as 

espécies de pena aplicáveis aos indivíduos para que se entenda sobre que bases se analisa a 

possibilidade de aplicação de alguns aspectos da teoria do Direito Penal do Inimigo.  

Partindo da previsão constitucional acerca do tema, o art.5º, inciso XLVI198 do referido 

dispositivo legal traz algumas espécies de pena, a saber: a) privação ou restrição de liberdade, 
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b) perda de bens, c) multa, d) prestação social alternativa e) suspensão ou interdição de direitos. 

Na esfera infraconstitucional, tem-se a previsão do art.32 que divide as penas em: a) privativas 

de liberdade. b) restritivas de direitos e c) multa.  

Os dispositivos não são incompatíveis como se pode pensar em um primeiro momento, 

isto porque, a constituição apenas trouxe como espécies de pena, o que na realidade se 

configuram como subespécies e que hoje são adotadas no CP, ainda que não estejam previstas 

no art.32199 do referido diploma legal.  

Neste sentido, é a posição de Salo de Carvalho200, ao dizer “No entanto, não há 

qualquer incompatibilidade entre os referidos dispositivos, inclusive porque o código, a partir 

da incorporação das alterações realizadas pela Lei nº 9.714/98201, adotou os desdobramentos 

sugeridos pelo texto constitucional.” 

Demonstradas as previsões primordiais sobre o tema, é possível entender que na esfera 

criminal as penas são basicamente privativas de liberdade, na modalidade reclusão ou detenção, 

podendo ser cumpridas em três tipos de regime conforme art.33 do CP202, a saber: a) aberto b) 

semiaberto c) fechado. Cumpre salientar que em relação às penas de detenção, em regra, só 

podem ser cumpridas em regime aberto ou semiaberto, salvo necessidade de regime fechado.  

A principal diferença entre o regime de reclusão e detenção, portanto, é a forma inicial 

de cumprimento de pena, já que em ambos os casos o indivíduo não necessariamente 

permanecerá encarcerado.  

No que tange as chamadas penas restritivas de direitos, dispõe o art.44 do CP203, sobre 

as mesmas que, resumidamente são: a) prestação pecuniária, b) perda de bens e valores, c) 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, d) interdição temporária de direitos 

e limitação de final de semana.  

Cumpre salientar, em que pese o CP preveja estas subespécies de penas restritivas de 

direito, nada obsta que leis especiais prevejam outras modalidades de restrição de direitos, 

assim como no caso concreto, que o magistrado faça a conjugação que julgar pertinente ao caso.  

Por último, tem-se que a previsão do art.49 do CP204, no que diz respeito as penas de 

multa, que se constituem como sanção penal e não tem natureza tributária. O condenado deve 
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pagar determinada quantia ao chamado fundo penitenciário e este valor é calculado em dias-

multa, sendo no mínimo 10 (dez) e no máximo 360 (trezentos e sessenta). A fixação do valor 

do dia-multa fica a critério do magistrado devendo respeitar, no entanto, a proporcionalidade, o 

que significa levar em consideração a situação econômica do réu conforme o art.60, do CP.205 

Da previsão constitucional acerca das espécies de pena, retira-se o entendimento de 

que a previsão das mesmas não configura rol taxativo. A explicação para tal interpretação 

encontra-se no art.5º, XLVI206, que ao utilizar a expressão ‘entre outras’, admitindo no sistema 

penal brasileiro, a implementação de outros tipos de penas pelo Poder Legislativo. O limite das 

penas, segundo a previsão constitucional, é trazido pelo inciso XLVII, que veda as penas de 

morte, salvo guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e 

cruéis.207 

É importante ressaltar, que as proposições da teoria do Direito Penal do Inimigo, mais 

especificamente, em relação à antecipação da punição e da defesa de penas mais elevadas para 

determinados tipos de delinquentes, não esbarra necessariamente nessas vedações 

constitucionais. Isto porque, não se retira todas as garantias do indivíduo, mas se restringe 

severamente, porém de modo justificado, ante a danosidade social que a conduta destes 

indivíduos pode trazer para a sociedade.  

Após esta breve exposição acerca das espécies de pena existentes no ordenamento 

jurídico brasileiro, tem-se a possibilidade de verificar a presença do Direito Penal do Inimigo 

em algumas legislações brasileiras.  

2.3 Aplicação implícita de um Direito Penal do Inimigo na atual conjuntura 
 

Em que pese à ausência de utilização explícita da teoria do Direito Penal do Inimigo, 

é perceptível que no ordenamento jurídico brasileiro, há influência da mesma. A utilização de 

altas penas, supressão de direitos fundamentais, a antecipação da punição e o tratamento 

diferenciado a indivíduos que cometem determinados delitos, não é algo atual e muito menos 

dissociado da realidade na qual se funda a teoria de Jakobs208, guardadas as devidas proporções.  

Hoje, muito se reluta em aceitar, pelo menos de forma explícita, a teoria do Direito 

Penal do Inimigo e o objetivo deste tópico é demonstrar que tal atitude não detém legitimidade 

quando comparado com o que se tem hoje em termos de legislação. 
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2.3.1 Lei Antiterrorismo 

 

Nos dias atuais, uma grande preocupação a ser enfrentada pelo Direito Penal é quanto 

aos chamados ataques terroristas. Jakobs209 defende que nestes casos, tem-se um estado de 

guerra propriamente dito, sendo necessário analisar e um Direito Penal de um Estado 

Democrático de Direito seria capaz de combater os novos males do século. Alguns países, entre 

eles a Alemanha, diante de tais fatos promulgaram leis que modificaram seu ordenamento para 

enfrentar essas situações de guerra, o que mostra que o Direito Penal tal qual como pensado 

para situações de aparente “normalidade”, não se sustenta como único fundamento para  o 

combate aos chamados terroristas.  

O presente trabalho já salientou que para a teoria do Direito Penal do Inimigo, o 

terrorista é aquele que transgride a norma jurídica por princípio, deste modo, o mesmo não 

oferece garantias de que voltará a se comportar de acordo com o ordenamento vigente e muito 

pelo contrário, traz riscos ainda maiores ao sistema ao declarar que continuará cometendo 

delitos ainda mais bárbaros210. 

A tendência dos modelos de legislação aplicadas ao terrorismo, é o combate desta 

atividade per si e não da figura do terrorista.  

Neste sentido são as lições de Jakobs211, ao dizer:  

 
No entanto, como mostra a denominação das Leis em questão, a punição dos 

terroristas é somente uma meta intermediária, não o objetivo principal do legislador. 

Parece claro que, através do castigo dos terroristas, pretende-se combater o terrorismo 

em seu conjunto, quer dizer, a pena é um meio para um fim policial, um passo na luta 

pela segurança.  

 
A legitimidade da criação de normas penais que punam alguns dos chamados atos 

preparatórios, em caso de terrorismo, se justifica pela própria perturbação que traz o perigo 

ínsito dos atos preparatórios de delitos graves.  

Prever penas pequenas aos atos preparatórios em caso de associação terrorista, acaba 

por tornar inócuo o objeto da legislação penal que é reafirmar o ordenamento e ser dotada de 

efetividade de modo que as pessoas sintam a coação emanada pelo Estado. Cabe ao Direito 

Penal estabelecer penas rígidas aos casos de terrorismo, inclusive no que tange aos atos 

preparatórios de associação com tal fim, para que se tenha menos probabilidade de ocorrer ou 

sendo inevitável que a pena seja ainda mais severa. Uma permissividade quanto aos atos 

preparatórios gera a descrença na efetividade da aplicação do Direito Penal e por consequência 
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a crimes mais graves ou em maior escala.  

Dentro deste parâmetro, tem-se que se essa situação é de fato tão terrível e considerada 

como uma verdadeira “guerra”, como utilizar um Direito Penal estritamente limitado ao 

respeito aos direitos fundamentais de modo a não diferenciar pessoas? 

Existem pessoas que por seus atos, sua personalidade e objetivos se destacam e devem 

ser tratadas de modo diferenciado ainda na cominação da pena, na definição prévia de um 

sistema penal aplicável a mesma e não somente a posteriori para efeitos de individualização da 

pena. As palavras‘guerra’ e ‘luta’ tão comumente utilizada pela sociedade e pela mídia, devem 

ser entendidas como conceito e deste modo é preciso saber: contra quem se luta? Na resposta 

desta indagação, tem-se que necessariamente estabelecer o(s) indivíduo(s) como inimigo(s) da 

ordem pública e da segurança. 

O importante a se estabelecer, é se o terrorista é de fato uma figura peculiar ou ao 

mesmo deve ser despendido o mesmo tratamento dado ao chamado cidadão. Defender a 

existência de um único Direito Penal aplicável a todas as pessoas, pois o direito é do fato e não 

do autor, significa responder que nesse caso o tratamento deva ser o mesmo, qual seja, o de 

pessoa de Direito. Em que pese ser a teoria muito respeitosa, na prática não é isso que se releva 

como anseio da sociedade e do próprio legislador ao criar normas protetivas. Ora, se a intenção 

é a não aplicação de um Direito Penal do Inimigo, porque estabelecer normas que consideram 

o terrorista como tal?  

O sistema em si, entra em contradição ao querer garantir direitos fundamentais a todo 

e qualquer indivíduo e ao mesmo tempo prever normas de cerceamento desses direitos por 

considerar os indivíduos em sua periculosidade, ou seja, com base em um critério meramente 

subjetivo.  

Jakobs212entende que a finalidade do Direito não é garantir de todas as formas uma 

segurança plena quanto a não afetação de bens jurídicos, mas sim garantir que o ordenamento 

instituído seja dotado de eficácia real e deste modo, possibilite a liberdade dos indivíduos que 

nele se inserem. Vale ressaltar que a noção de proteção aos bens jurídicos e segurança não estão 

dissociadas da noção de manutenção do ordenamento, uma vez que quanto mais protegido de 

fato estiver o bem jurídico, maior a efetividade real do ordenamento. Demonstração de que o 

mesmo funciona ainda que como instrumento de coerção.  

Em que pese a existência da noção de que a norma jurídica traz um comportamento de 

conduta a ser praticado independentemente de fatos, é certo que esta noção não se sustenta sem 
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a análise do destinatário desta norma. Quando o destinatário da norma já não contribui para a 

manutenção da mesma, de modo que, não pauta sua conduta de acordo com ela, já estaria 

excluído da sociedade, entendida como compreendida pelas que atendem as expectativas reais 

de conduta existentes na criação do ordenamento jurídico.  

Os terroristas se incluem nesta categoria de indivíduos e devem ser entendidos como 

inimigos, pois os mesmos por princípio não respeitam e nem se comportam de acordo com a 

norma que é dirigida a eles e deste modo serão considerados como constante fonte de perigo.  

Jakobs213entende que nem todo ser humano tem direito a ser considerado como pessoa, 

pois esta proposição se torna verdadeira ao se considerar algumas condições. O direito existe 

quando o próprio indivíduo dá a segurança, a confiabilidade de que se comportará de acordo 

com o regulamento, caso contrário esse é um Direito que existe, mas que não se aplica a ele, 

pois como destinatário da norma, decidiu contrariá-la. 

O autor214 entende que o modelo de pena visto como contrariedade, compensação à 

custa da pessoa do delinquente pela violação da norma jurídica através da aplicação de pena 

não são suficientes para o caso dos terroristas visto que são por princípio, hostis e ativos. A 

norma no primeiro caso, não serve para intimidar a outros sujeitos que tendam a cometer o 

mesmo ato, pois isto não é responsabilidade, como regra geral, do autor, no caso normal dos 

delitos. O autor215 é considerado como pessoa e neste caso a pena cumpre o papel de 

reestabelecer o status quo do sistema e o indivíduo volta a se comportar de acordo com os 

padrões sociais.216 

No caso do terrorista e dos inimigos em geral, a volta ao estado de normalidade não se 

dá de maneira voluntária, é preciso um tratamento diferenciado e coativo, de modo a mudar as 

circunstâncias vitais do mesmo e alcançar a finalidade. Se é necessário coagir para que o 

indivíduo mude de comportamento na vida, não há que se falar nele como pessoa posto que é 

um comportamento imposto ao mesmo e não voluntariamente decidido, no sentido de respeito 

as normas jurídicas.  

Por este motivo, é necessária a imposição de penas privativas de liberdade elevadas, 

medidas de segurança, prisões preventivas de modo a assegurar que o terrorista esteja sob 

controle, cerceando o mesmo das suas condições de normalidade que o levam ao cometimento 

de delitos gravíssimos. A punição dos atos preparatórios em casos de terrorismo, não se justifica 
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no mundo dos fatos pela efetiva lesão gerada, pois muitas vezes ela ainda nãoocorreu. No 

entanto, é legítimo garantir que esses atos extremamente prováveis não ocorram, punindo a 

preparação, pois a lesão é sobremodo elevada, que justifica intervenção anterior do Direito 

Penal.  

Em seu escrito sobre a teoria do Direito Penal do Inimigo, o autor217, deixa claro que 

o terrorista é um inimigo e com isso é objeto de aplicação de sua teoria, porém como expressão 

do mais alto radicalismo, o mesmo entende que há peculiaridades a serem consideradas neste 

caso. O fundamento de aplicação do Direito Penal nos casos de terrorismo, é muito mais a 

manutenção de segurança do que a proteção à vigência da norma, ainda que ela continue a 

existir. O termo Direito Penal do Inimigo surge quando há a necessidade de proteção frente a 

riscos. 

Uma das peculiaridades das organizações terroristas, e criminosas em geral, é a 

dificuldade que se tem na prática de neutralizar as mesmas, pois quando um indivíduo passa a 

cometer várias ações em série, uma custódia de segurança efetiva é capaz de neutralizá-lo 

quanto a prática de condutas futuras. Pelo menos com suas próprias mãos não o fará. No caso 

das organizações terroristas, não há essa eficácia imediata das custódias de segurança, uma vez 

que as organizações permanecem ativas e perigosas, independente do indivíduo que tenham 

“perdido”.  

O Estado entende que mesmo entre civis é possível em casos de extrema necessidade 

que os mesmos pereçam ante a necessidades mais latentes, como a defesa da nação. Então, não 

há porque se surpreender quando se defende que dentro desse mesmo espectro de necessidade 

extrema, se dirija aos terroristas um Direito Penal mais severo. A licitude da conduta advém do 

próprio risco criado pelo indivíduo que será destinatário da sanção penal, de modo que, se é 

mais danosa ao mesmo, foi porque o próprio sujeito assim o fez por merecer. 

Dar uma maior esfera de liberdade àqueles que praticaram condutas associadas ao 

terrorismo e ao mesmo tempo permitir que em casos de necessidade os cidadãos não tenham 

escolha sobre a manutenção ou não de sua vida é incoerente. A concepção do que se constitui 

como direito não é unânime, por que o conceito de pessoa deveria ser? Em todas as 

civilizações,desde as mais antigas aos dias atuais, a concepção de pessoa, de alguém inserido 

em um ordenamento jurídico, se modifica com o tempo e com o espaço, não sendo um conceito 

fechado. Quando se trata de indivíduos com diferentes personalidades, criações, condições de 

vida diferenciadas, é quase que impossível pensar e se pretender impor um mesmo direito, 

                                                 
217 Ibid., p. 60. 
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qualquer que seja o agente, somente se pautando na conduta praticada.  

Para Jakobs218, a punição do terrorista se insere no chamado direito de exceção que 

existe não somente para o caso de inimigos sendo, portanto aceito atualmente pelo chamado 

Estado Democrático de Direito.A aplicação de medidas mais gravosas e de um Direito Penal 

diferenciado aos terroristas como atitude de prevenção ao risco que eles representam, é legítima 

e compatível com um Estado democrático, desde que sejam delimitadas a casos desta natureza, 

de modo que o inimigo, o indivíduo ao qual se dirige à norma é bem delimitado.  

Para o autor219, muito mais grave é o Estado prever normas em que não se distingue 

de modo correto à quem se destinam e deste modo acaba gerando um Estado Democrático de 

Direito que nada mais é do que a mistura de um Direito Penal do Inimigo com o Direito Penal 

do cidadão, do que separar esses direitos de modo à saber de antemão a quem se destinam 

determinados postulados normativos. Ainda que não se consiga delimitar e separar de modo 

estanque, inimigos e cidadãos, existem casos e critérios que podem ser analisados no caso 

concreto, de modo a enquadrar determinada situação em um ou outro direito e nestes casos, 

onde há clareza, ao se defender a aplicação de um Direito Penal comum aos que deveriam ser 

tratados como inimigos, a norma acaba por igualar cidadãos e inimigos a mesma esfera de 

periculosidade e isso não corresponde com a realidade.220 

É defensável permitir que o ordenamento jurídico continue igualando cidadãos e 

inimigos em tratamento, mas não se mostra extremamente inaceitável separá-los de modo a dar 

a cada um, o tratamento que fizeram por merecer? Isto se mostra incoerente. É mais próximo 

do aceitável, estabelecer duas normas penais diferentes a incidirem de acordo com quem se lida, 

do que considerar todos os indivíduos como inseridos dentro de um mesmo pacote, denominado 

‘pessoas’. Com isso, não importa se é um terrorista ou um furtador eventual, o tratamento será 

dado pelo fato praticado sem considerar a personalidade do agente a priori. 

Dizer que para o caso acima seria suficiente a diferenciação dos agentes na 

individualização da pena não seria razoável, pois no momento da individualização da pena, o 

juiz já decidiu com balizamentos de pena, estruturas processuais adequadas ao cidadão comum 

e, portanto ainda que se aumente ao máximo a pena no momento da individualização, ela seria 

inadequada, pois o que se pretende é partir de uma premissa de repressão penal diferente para 

determinados agentes e com isso na individualização da pena, tem-se o complemento dessa 

diferenciação de fatos praticados.  

                                                 
218 Ibid., p. 68. 
219 Ibid., p. 69. 
220 Ibid. 
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Ultrapassada a breve exposição sobre o que seria terrorismo para o Direito Penal do 

Inimigo, cabe analisar o ordenamento jurídico brasileiro per si.  

É certo que o combate ao terrorismo é algo a ser perseguido conforme o próprio art. 

5º, inciso XLIII da CFRB/88221bem leciona, ocorre que, o mesmo não detinha tanta importância 

quanto se tem atualmente. O Direito Penal vem experimentando um movimento expansionista 

e o cenário global tem grande influência na produção legislativa do país. O fato é que, 

atualmente, o terrorismo deixou de ser enfrentado como um problema periférico para se tornar 

alvo de preocupação real.  

A influência da mídia é inegável, porém não se pode deixar de cogitar e prever que 

este tipo de delito, chega cedo ou tarde à realidade brasileira. É certo que atitudes extremistas 

de determinados grupos sempre existiram no Brasil, embora não fossem tratados com a 

designação “terroristas”,porém a preocupação se tornou em escala global com a possibilidade 

de danos, tais quais, os observados nos EUA, por exemplo.  

Como preocupação real e fruto de um intenso clamor social por resposta, surge a Lei 

no 13.260/2016222, anos depois da regulamentação genérica prevista no texto constitucional, 

para explicar ou pelo menos tentar, os chamados “atos terroristas”,além de adotar medidas de 

repreensão e prevenção aos mesmos. A lei, ora mencionada, é sem dúvidas a aplicação de um 

Direito Penal Simbólico com elementos de um Direito Penal do Inimigo. 

A criação da lei é fruto dos chamados mandados de criminalização constantes do 

art.5º,inciso XLIII CFRB/88223, onde o legislador não teria a faculdade de legislar sobre o tema, 

mas sim a obrigatoriedade ante a importância dada ao mesmo pela constituição.  

O escopo do legislador conforme o art. 2º e parágrafo 1º da Lei Antiterrorismo224 bem 

explicitam, é coibir atos atentatórios à vida, integridade física, atitudes que ameacem a massa 

da população como: porte de explosivos, elementos biológicos, nucleares, além de coibir a 

prática de xenofobia e outros tipos de preconceito por raça, cor, etnia e religião.225 

                                                 
221 BRASIL, op. cit., nota 163. Art.5º, inciso XLIII da CRFB/88: ´´a lei considerará crimes inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, 

podendo evitá-los, se omitirem.`` 
222 Idem. Lei nº 13.260 de 16 de março de 2016. Disponível em: <http:/ /www.planalto.gov.br/ccivil _03/_ ato2015-

2018/2016/lei/l13260.htm>. Acesso em: 06 ago. 2018. 
223 Idem, op. cit., nota 163.  
224 Idem, op. cit., nota 222. 
225 BASTOS, Daniel Carlos. A utilização da teoria do direito penal do inimigo na criação da Lei nº13.260/2016 e 

seus desdobramentos na esfera dos direitos fundamentais do cidadão. Disponível em: 

<https://juridicocerto.com/p/carlo-daniel-basto/artigos/a-utilizacao-da-teoria-do-direito-penal-do-inimigo-na-

criacao-da-lei-n-o-13-260-2016-e-seus-desdobramentos-na-esfera-dos-direitos-fundamentais-do-cidadao-3487v> 

Acesso em: 04 mar. 2018, p. 2. 
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Uma crítica ao art. 3º da Lei226, é que não traz o conceito de terrorismo, o que dá ampla 

capacidade de interpretação e traz insegurança jurídica quanto o escopo de aplicação de uma 

norma que per si, é mais gravosa ao sujeito que o sistema penal comum.  Como exemplo de 

antecipação de punição, tem-se o art.51227, da lei supramencionada, que traz a previsão dos atos 

preparatórios de terrorismo visando à consumação do delito. Trata-se de norma protetiva do 

próprio sistema penal primeiramente e não da sociedade como se pretende ser, na medida em 

que os simples atos que visam afrontar a norma jurídica, ou seja, cometimentos de delitos deste 

tipo, já são passíveis de punição.  

É importante mencionar que nesta passagem da lei, a punição não é pelo efetivo 

cometimento do delito, mas sim em momentos anteriores, dos chamados atos preparatórios que, 

segundo a teoria do crime, não seriam até então puníveis, a não ser que, por si só, constituíssem 

delito. 

A Lei Antiterrorismo classifica, ainda que implicitamente, aquele que comete os 

delitos nela descrita como sujeitos perigosos ao Estado, a manutenção da ordem jurídica e, por 

conseguinte perigosos para os próprios indivíduos que se inserem no seio social.  

Um dos argumentos de aproximação da Lei Antiterrorismo ao Direito Penal do 

Inimigo, é a presença de conceitos jurídicos indeterminados que levariam a uma relativização 

do princípio da legalidade estrita, como por exemplo, o que significaria “terror social”e 

“organização terrorista”.228 

O ponto é que a lei, ora mencionada, constitui um tipo subjetivo vago, pois inclui como 

elemento da conduta caracterizada como terrorista, um especial fim de agir que não é delimitado 

na lei.229 

Cabe ressaltar que para Jakobs230, o inimigo deve ser combatido por sua 

periculosidade, e como não se pode prever as condutas que serão praticadas,deve-se 

antecipar,tanto quanto possível a punição do mesmo, levando a uma relativização do princípio 

da legalidade. Tem-se uma gama de atos que podem ser praticados pelo inimigo, não são bem 

delimitados pela lei, porém punidos com a severidade que o indivíduo representa.  

A justificativa para punição de atos preparatórios e para o endurecimento das penas na 

                                                 
226 BRASIL, op. cit., nota 222. Art.3º: Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por 

interposta pessoa, organização terrorista´[...]``. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ ato 

2015-2018/2016/lei/l13260.htm>.Acesso em: 29 mai. 2018. 
227 Ibid. 
228 BARBOSA, Ruchester. Lei Antiterrorismo e Direito Penal do Inimigo. Disponível em: <https://canalcienci 

ascriminais.com.br/lei-antiterrorismo-e-direito-penal-do-inimigo/>. Acesso em: 04 mar. 2018, p. 2. 
229 Ibid., p. 2. 
230 JAKOBS apud BARBOSA, ibid., p. 3.  
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Lei Antiterrorismo, é a característica dos autores de tal delito, pois os mesmos transgridem a 

norma jurídica por princípio e não tem, pelo menos a priori, a intenção de se comportar de 

acordo com o sistema jurídico no qual se insere.  

Os danos sociais da prática de condutas terroristas, são tão devastadores que se faz 

necessária a neutralização do indivíduo, tão rápido quanto se identifique o mesmo sob pena de 

não ser possível a restituição do status quo. O fato praticado, muitas vezes gera a eliminação de 

centenas de vidas, ao passo que a punição de atos preparatórios atinge uma gama determinada 

de indivíduos dotados de periculosidade e com isso em prol da segurança nacional e da própria 

coletividade, se justifica. 

Dentro desta visão, o art.5º da Lei Antiterrorismo231, não seria dotado de 

inconstitucionalidade como sustenta o doutrinador, Gabriel Habib232, quando fala que se trata 

de dispositivo que pune atos de preparação com descrições vagas, que violam os princípios 

constitucionalmente previstos, com o objetivo de neutralização do agente. 

Os mandados de criminalização, não justificam a transformação de medidas que 

deveriam ser excepcionais como regra no ordenamento jurídico. No entanto, a indeterminação 

quanto ao exato momento em que uma “pessoa” se torna “inimigo”, não justifica, por si só, a 

recusa de aplicação de determinados preceitos apregoados pela teoria do Direito Penal do 

Inimigo frente ao impacto social e a periculosidade inerente aos sujeitos que praticam atos 

terroristas.  

A dignidade da pessoa humana deve ser pensada, não somente do ponto de vista do 

indivíduo como sujeito passivo da norma penal incriminadora, mas dentro do bem jurídico que 

se pretende tutelar. Em que pese à Lei Antiterrorismo não tenha definido o seu escopo de 

atuação de modo claro, o que é uma crítica legítima à lei, é certo que a mesma visa coibir 

condutas atentatórias à segurança nacional, além da manutenção da ordem jurídica vigente. A 

quantidade de vidas tuteladas,justifica a adoção de medidas excepcionais para casos 

excepcionais.  

Não se trata de valoração de vidas, pois no ordenamento jurídico,toda a vida, pelo 

menos teoricamente, tem o mesmo valor legal. No entanto, não se pode proteger garantias 

individuais a qualquer custo, sob pena de uma violação de direitos de uma massa. A colocação 

em risco, a periculosidade inerente ao agente, a qualidade dos atos praticados de modo 

conjugado justificam uma maior intervenção do Direito Penal.  Ainda que o encrudescimento 

                                                 
231 BRASIL, op. cit., nota 222. 
232 HABIB apud GONÇALVES, Eduardo. Lei Antiterrorismo. Disponível em: <http://www.e duardorgoncalves.co 

m.br/2016/03/lei-antiterrorismo.html>.  Acesso em: 04 mar. 2018, p. 3. 
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das penas e antecipação da punição não seja uma solução propriamente dita, insere uma carga 

de maior reprovabilidade das condutas, e com isso uma maior confiança da população no 

sistema penal.  

É certo que o terrorista não se sente intimidado peloencrudescimento das normas 

penais, pois muitas vezes as suas razões de atuação são políticas, filosóficas, religiosas e sociais.  

No entanto, a criação da norma é feita pensando nos mesmos, mas o encrudescimento das leis 

é mais uma forma de se atribuir uma maior confiabilidade da população na atuação do Estado, 

do que ter a pretensão de ser altamente efetiva na prática.  

O art.6º233, do mesmo diploma legal, também é passível de críticas, porém explicitam 

a aproximação da lei como a teoria do Direito Penal do Inimigo ao dizer “Receber, prover, 

oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir, de qualquer modo, direta ou 

indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza, para o 

planejamento, a preparação ou a execução dos crimes previstos nesta lei,para Habib234“[...]se 

nem a cogitação é punível, muito menos é aquilo que vem antes da cogitação.” 

2.3.2 Lei de Crimes Hediondos 

 

A Lei de Crimes Hediondos, fruto do Poder Legislativo, vem, assim como a grande 

maioria das leis brasileiras, em resposta ao anseio político e social do contexto em que se insere. 

Isso significa que embora existisse a necessidade de criação de tal conteúdo normativo, a 

escolha do momento para tal e as formas de intervenção, nada mais são do que reflexos dos 

anseios sociais.  

É cediço que seja por questões eleitorais ou até mesmo de crença pessoal, o Poder 

Legislativo traz na grande maioria das leis penais, um conteúdo de combate extremo a 

criminalidade, ou seja, uma política de tolerância zero.  

A questão é que embora a política de tolerância zero tenha o seu valor, a sua efetividade 

a longo prazo, é bem questionável, sobretudo quando se procura uma análise estatística de 

diminuição da criminalidade. A mídia incita a população a cobrar resposta para problemas 

sociais antigos através de punições que tem seu amparo constitucional altamente duvidoso.  

A lei em análise foi criada na década de 90 quando se teve notadamente um 

crescimento da criminalidade, principalmente em crimes graves, como homicídio e latrocínio. 

Ocorre que, estes crimes não foram cometidos somente contra a classe média/baixa da 

                                                 
233 BRASIL, op. cit., nota  222. 
234 HABIB apud GONÇALVES, op. cit., p. 4.  
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população, ao contrário,sequestros como o do deputado Federal Rubens Medina, do empresário 

Abílio Diniz, foram explorados com bastante alarde pela mídia, o que incita a população a 

cobrar uma resposta legislativa.235 

A resposta acima citada só poderia ser o endurecimento da reprimenda penal no que 

tange a esses delitos denominados mais graves, com isso tem-se a criação da Lei no8.072236. A 

grande inovação desta lei foi acima de tudo a criação de vedações e medidas até então 

inexistentes no ordenamento pátrio.  

Sobre a origem da Lei de Crimes Hediondos, bem assevera Gabriel Habib237 em seu 

livro sobre o tema:  

 
Assim, a origem da lei foi a conjugação de dois fatores: a necessidade que o governo 

brasileiro tinha de passar uma sensação de segurança à sociedade, como reação à 

criminalidade instalada na década de 90 e os sequestros de Roberto Medina e Abílio 

Diniz, como casos paradigmáticos da situação limite da tolerância dessa 

criminalidade.  

 
Cabe destacar que este diploma legal traz reflexos Penais e Processuais Penais, no que 

tange as medidas excepcionais previstas, de modo que é preciso entendê-las dentro de cada 

sistema correspondente.  

Gabriel Habib238bem as separa da seguinte forma: 

 
As medidas excepcionais/extraordinárias no plano do Direito Penal são: 1. a vedação 

da concessão de anistia, da graça e do indulto;2. A imposição do regime inicial 

integralmente fechado de pena privativa de liberdade, impedindo, consequentemente, 

a possibilidade de progressão de regimes, de substituição da pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos e de concessão da suspensão condicional da 

pena; 3. a agravação das penas de alguns crimes; 4. o aumento do prazo para obtenção 

do livramento condicional e a sua proibição no caso de reincidência  específica. As 

medidas excepcionais/extraordinárias no plano do Direito Processual Penal são: 1. a 

vedação inicial da fiança e da liberdade provisória; 2. a permissão do apelo em 

liberdade, desde que o juiz fundamente;3. O aumento do prazo da prisão temporária.  

 
Na seara penal, muitas dessas vedações estão ou foram analisadas de modo a serem 

flexibilizadas e se tornarem compatíveis com o ordenamento jurídico vigente e com o respeito 

à dignidade da pessoa humana. No entanto, essas são questões a serem tratadas um pouco mais 

a frente. Antes, cabe analisar o que pela letra fria da lei, não seria permitido. Em relação a seara 

processual, hoje já se permite a concessão de liberdade provisória, pois a Lei no 11.464 de 

                                                 
235 HABIB, op. cit., p. 19. 
236 BRASIL, op. cit., nota  179. 
237 HABIB, Gabriel. O Direito Penal do Inimigo e a Lei de Crimes Hediondos. Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 

21. 
238 Ibid. 
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2007239 alterou a Lei de Crimes Hediondos, retirando a vedação inicial.  

A fixação a priori dos crimes que são considerados hediondos, não se trata somente 

de garantia ou proteção daquele que comete delitos, mas do próprio sistema penal. A aplicação 

de um Direito Penal mais severo, implica em um conhecimento anterior a prática delitiva, do 

rol de crimes fixados como hediondos. Por motivo de segurança jurídica, em que pese existam 

outros critérios para definição de quais seriam os crimes hediondos, o que mais se coaduna com 

este ordenamento é o critério legal, onde somente a lei pode definir tais delitos. Adotando este 

critério, somente a lei pode definir de igual forma os crimes que receberão tratamento 

equiparado a hediondos.  

O art.1º, inc. I a VIII, parágrafo único da Lei no 8.072/90240 e suas alterações, tipificam 

os crimes hediondos. Quanto aos delitos equiparados,temos os art.33, caput, e § 1º e 34 da Lei 

11.343/2006241, Lei de Drogas, onde se equipara  o tráfico de drogas como hediondo assim 

como os crimes de tortura e terrorismo. Insta salientar, que o objetivo do presente trabalho não 

é apresentar de forma minuciosa os delitos tidos como hediondos e equiparados e muito menos 

defini-los. O foco é nas medidas excepcionais e em até que ponto elas configurariam um Direito 

Penal do Inimigo.  

A Lei de Crimes Hediondos em seu art.2º, inciso I242, vedou a possibilidade de 

concessão de anistia, graça e indulto aos condenados pelos crimes previstos na referida lei. São 

hipóteses de perdão dado pelo Presidente da República e com isso o condenado por crimes 

hediondos não teria possibilidade de não cumprir a integralidade da sanção penal imposta por 

ato do executivo. O art.107, inciso II, do CP243, traz as mesmas como causas de extinção da 

punibilidade e, portanto excepcionalmente se nega a possibilidade de clemência, tendo em vista 

a gravidade abstrata do delito, pois o rol é definido em momento anterior a prática delitiva. 

O que foi dito até aqui, se trata da regra baseada no critério legal aplicado aos crimes 

hediondos. É certo que existem decisões flexibilizando o tema, mas em questões pontuais e 

altamente discutíveis que não serão objeto do presente estudo.  

Em continuidade a explicitação das medidas excepcionais criadas por este diploma 

legal, tem-se a redação original do art. 2º, § 1º244que dispõe “A pena por crime previsto neste 

artigo será cumprida integralmente em regime fechado.” 

                                                 
239 BRASIL. Lei nº 11.464 de 28 de março de 2007. Disponível em: <.http: //www.planalto.gov.br/ccivil_0 

3/_ato2007-2010/2007/lei/l11464.htm>.  Acesso em: 06 ago.  2018. 
240 Idem, op. cit., nota 222. 
241 Idem, op. cit., nota 76. 
242 Idem, op. cit., nota 222. 
243 Idem, op. cit., nota. 169. 
244 Idem, op. cit., nota 222. 
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Neste ponto, é interessante analisar a proximidade com o Direito Penal do Inimigo, 

tendo em vista que se trata de uma medida neutralizadora do condenado, uma vez que o mesmo, 

devido a periculosidade abstrata do delito praticado, merece resposta penal mais grave por sua 

potencialidade de lesão social e do próprio sistema. Ainda que a fixação do regime inicial 

fechado se paute no delito praticado e não no indivíduo, pelo menos, na teoria, acaba-se por 

considerar quem pratica delitos graves como agentes de alta periculosidade e por isso passíveis 

de segregação em estabelecimento de segurança máxima.  

Existe, ainda que implicitamente, a caracterização do indivíduo como perigoso e pune-

se o mesmo com a forma mais grave de aplicação da pena privativa de liberdade.  

É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, a pena não possui um caráter 

meramente punitivo, mas também ressocializador, ainda que na prática seja difícil a 

visualização de tal fato. 

 A partir do momento em que se estabelece o cumprimento em regime fechado, nega-

se a possibilidade de convivência e de restauração do psicológico do condenado.  A partir de tal 

fato, é que se discute a constitucionalidade ou não desta medida excepcional. A pena não teria 

o papel apenas de caça e contenção do criminoso altamente perigoso, mas de reinserção social. 

E neste ponto, permitir o cumprimento em regime fechado, com afetação no sistema de 

progressão de regimes, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a 

possibilidade de sursis, constitui-se uma verdadeira aplicação implícita do Direito Penal do 

Inimigo.245 

A imposição de regime fechado, reforça a pena em seu aspecto de retribuição, mas fere 

a dignidade da pessoa humana. A partir daí, encontram-se discussões sobre a possibilidade ou 

não de se mitigar de alguma forma este principio em prol de outros como segurança, mas isto 

será objeto do terceiro capítulo deste trabalho246.  

Com a entrada em vigor da Lei no 11.464 de 2007247, o art.2º, § 1º passa a vigorar com 

a seguinte redação: “A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em 

regime fechado.” A mudança é sutil, porém muito significativa, pois a substituição do termo 

integralmente fechado para inicialmente fechado, torna possível a progressão de regime, a 

concessão de sursis e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em 

alguns casos.  

                                                 
245 HABIB, op. cit., p. 22. 
246 Ibid. 
247 BRASIL, op. cit., nota 239.  
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Até a entrada em vigor da Lei no 11.464 de 2007248, existia o posicionamento firme no 

sentido da impossibilidade de progressão de regime, em se tratando de crimes hediondos mesmo 

que preenchidos os requisitos legais, após, como já foi dito, isso veio a cair por terra em virtude 

da própria alteração legislativa.  

Em que pese à possibilidade, cabe ressaltar que se mantêm o regime mais gravoso para 

progressão nos casos de crime hediondo, a saber, 2/5 para o primeiro e se reincidente específico, 

3/5 da pena cumprida. No que tange a concessão de sursis, o STF no julgamento do HC no 

82.959, entendeu pela possibilidade ante a inexistência de dispositivo proibitório na Lei de 

Crimes Hediondos com a redação atual. Isso demonstra a importância de ter se explicitado o 

contexto histórico e a redação original dos dispositivos, uma vez que foram criados de forma 

mais próxima do Direito Penal do Inimigo, sendo gradativamente abrandados para respeitar, 

principalmente, a dignidade da pessoa humana. 

O aspecto mais visível trazido pela Lei de Crimes Hediondos, é o aumento da pena 

dos delitos considerados como tal. O art.6º 249 do referido diploma, traz o aumento significativo 

da pena no que tange aos delitos de: roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, etc. Sendo 

este mais um ponto aproximador da Lei de Crimes Hediondos com a teoria do Direito Penal do 

Inimigo. Assim como o art.9º250, ao inserir causa de aumento de ½ a depender se as vítimas 

estão ou não em algum dos casos do art.224 do CP.251 

A mens legis é claramente a de segregação do indivíduo que pratica crimes graves e 

altamente reprováveis socialmente pelo maior período de tempo possível e com isso atender o 

clamor social de retribuição e castigo àquele que lesa a sociedade de tal forma. Dentro da 

concepção de Jakobs252, a pena mais elevada se justifica na própria reafirmação do sistema. A 

Lei de Crimes Hediondos foi criada justamente porque a punição de tais delitos na esfera penal 

comum, além de não atender aos anseios sociais, não era dotada de efetividade capaz de 

diminuir a crescente criminalidade.  

O aumento da pena estimularia o indivíduo a pensar pelo menos “duas vezes” antes de 

praticar delitos de alta gravidade e uma vez contrariado o sistema, tem-se a restituição do status 

quo de respeito à norma.  

As formas de contenção do indivíduo não param por aí, além da fixação inicial de pena 

privativa de liberdade mais gravosa para estes delitos, tem-se o aumento do prazo para 

                                                 
248 Ibid. 
249 Idem, op. cit., nota 222. 
250 Idem.  
251 Idem, op. cit., nota 169. 
252 JAKOBS, op. cit., p. 22. 
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concessão de benefícios como o livramento condicional. Cabe ressaltar que, em que pese a 

existência de divergências doutrinárias e jurisprudenciais, o livramento é uma forma de 

cumprimento de pena e não um direito subjetivo do condenado.  

Neste aspecto, não feriria a dignidade da pessoa humana, a dilação do prazo para 

concessão de tal benefício, tendo em vista que, em regra, preenchidos os requisitos o mesmo 

será concedido, só que o condenado terá de cumprir mais tempo de pena privativa de liberdade. 

Contudo, não se pode negar que se tem mais um resquício de Direito Penal do Inimigo, onde 

se necessita conter o indivíduo em cárcere pelo maior prazo possível. Isto se configura como 

necessidade de maior punição e consequentemente necessidade de reafirmação do sistema 

como efetivo.  

O art.5º da Lei de Crimes Hediondos253, ressalta em sua parte final, que em se tratando 

de reincidência em crime hediondo ou equiparado, não há a possibilidade de concessão de tal 

benefício, sendo para estes tipos de delito de 2/3 da pena privativa de liberdade imposta. É fácil 

notar a característica de tolerância zero do sistema ao indivíduo que pratica delitos de alta 

gravidade e isso tem um anseio social e midiático envolvido. Nesse caso, muito se questiona a 

constitucionalidade de tal previsão, mas é certo que por uma questão de política criminal ela 

existe e não pode ser ignorada.  

O indivíduo que é reincidente específico, teria demonstrado com sua conduta a 

incompatibilidade do mesmo com o convívio social e consequentemente a necessidade de maior 

tempo de cárcere, ou seja, excluído da sociedade. Esta concepção muito se assemelha ao Direito 

Penal do Inimigo, quando apregoa a necessidade de contenção daqueles que insistem em 

transgredir a norma jurídica por princípio. Os casos de reincidência específica demonstram mais 

do que uma alta periculosidade do agente, mas uma tendência ao cometimento de delitos e a 

descrença que o “inimigo” tem, frente a efetividade do Direito Penal. Isso necessita ser 

corrigido com a imposição de medidas mais graves.  

Como já explicitado, a Lei de Crimes Hediondos tem com objetivo uma maior punição 

com isso se explica a redação original que fixou regime integralmente fechado, impossibilidade 

de progressão, etc. No entanto, há uma incoerência nessa “cultura de retribuição e castigo” 

trazida na referida lei, uma vez que a mesma desde sua redação original, permite ao condenado,a 

concessão de livramento condicional, mas não permite progressão de regime. Este é um dos 

argumentos utilizados em prol da concessão de outros benefícios que não o livramento, pois se 

o mesmo é concedido, por uma questão de coerência, outros também devem o ser.  

                                                 
253 BRASIL, op. cit., nota 179. 
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Neste aspecto, bem ressalta Gabriel Habib254,a gritante incompatibilidade da lei: 

 
E mais. Na progressão de regimes, caso o apenado progrida para os regimes 

semiaberto ou aberto, mesmo que ele saia durante o dia para realizar trabalho externo, 

ele tem que voltar no período da noite para dormir no cárcere. No livramento 

condicional, o apenado não retorna ao cárcere em momento algum. Ele permanece 

solto até o ultimo dia de cumprimento da pena privativa de liberdade. […] permitiu 

um instituo que traria maior liberdade ao condenado por esses crimes mas não 

permitiu o outro instituto que implica uma menor liberdade. Permitiu o mais, mas não 

permitiu o menos. 

 
A velocidade com a qual foi feita a Lei de Crimes Hediondos e as necessidades sociais 

envolvidas, acabam por justificar uma maior punibilidade dentro do sistema. No entanto, a 

contradição exposta, demonstra a dificuldade que se tem entre a necessidade de punição, 

reafirmação do sistema e resposta social e o respeito as garantias constitucionais do indivíduo. 

Sempre será uma linha tênue, pois trata-se de uma questão de ponderação e de até que ponto o 

sistema permite ao intérprete tal ato.  

Em uma característica própria de um Direito Penal do Inimigo, a Lei de Crimes 

Hediondos em redação original do art.2º, II255, inicialmente vedou a concessão de fiança e 

liberdade provisória. Neste aspecto, trata-se de uma forma de antecipar a punição do agente, 

que não tem sentença penal transitada em julgado, impedindo o mesmo de responder em 

liberdade durante o processo. Existe maior característica de contenção e afirmação da 

periculosidade do agente? A punição pela prática de delitos graves começava já na negativa de 

“privilégios” processuais, como se pode analisar.  

Neste sentido são as palavras de Habib256: 

 
Note-se que com essas medidas, o legislador antecipou o momento da prisão de forma 

absoluta para o início da perseguição penal, no intuito de manter o agente preso desde 

a prática do fato criminoso até o último dia de cumprimento da pena criminal, 

independente da presença de qualquer outro requisito. 

 
É notório que tal imposição feria além da dignidade da pessoa humana, a própria 

presunção de inocência prevista no art.5º, LVII da Carta Magna.257 Ocorre que frente aos tipos 

de delitos praticados não se justificaria a supressão de tais benefícios? Em uma ponderação 

entre o interesse social envolvido, a alta periculosidade incita a conduta, e com a própria 

personalidade do agente, justifica-se a mitigação, ainda que parcial, de algumas garantias. É 

certo que no ordenamento jurídico brasileiro existe um excesso de garantias, que são 

inicialmente criadas com o intuito de dar segurança jurídica e de se manter o próprio Estado 

                                                 
254 HABIB, op. cit., p. 30. 
255 BRASIL, op. cit., nota 179. 
256 HABIB, op. cit.,p. 31. 
257 BRASIL, op. cit., nota 163. 
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Democrático de Direito, ocorre que a realidade social muda e o direito precisa acompanhar tal 

fato.  

A concessão desmedida de benefícios e a ponderação de valores que em realidade não 

deveriam ser ponderados, é uma das causas do aumento da criminalidade, embora não seja a 

única. É certo que a supressão pura e simples não resolve, mas ajuda e intimida.  

Em outro artigo, a Lei de Crimes Hediondos reforça a antecipação da punição mesmo 

sem o trânsito em julgado de decisão condenatória, quando no art. 2º, § 3º258 estabelece “Em 

caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em 

liberdade”, o que demonstra que em neste tipo de delito a prisão é a regra, somente podendo 

ser concedido o direito de apelar em liberdade se fundamentado. Claramente mais uma medida 

de contenção a todo custo de quem comete tais delitos, já que não há sentença definitiva em 

tais casos. É certo que não impede que o réu apele em liberdade, porém torna isto exceção e 

bem mais difícil de se alcançar.  

Neste ponto, é difícil de se imaginar uma compatibilidade deste dispositivo com o 

princípio da presunção de inocência. Porém ele está positivado, o que demonstra que o 

legislador não considera os princípios constitucionais como absolutos e que a supressão de 

direitos em determinados casos não enseja necessariamente em inconstitucionalidade do ato.  

O outro ponto a se analisar é o aumento do prazo de prisão temporária, previsto no 

art.2º, § 4º 259,que estabelece; “A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 

de dezembro de 1989260, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, 

prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade”.  

Esta hipótese configura-se ainda mais atentatória a presunção de inocência, a 

dignidade da pessoa humana, além de ser uma maior antecipação de punição que no caso 

anterior, sendo aceito no ordenamento pátrio. No caso da sentença condenatória de primeira 

instância, não há condenação definitiva, mas há condenação enquanto que no caso da prisão 

temporária há suspeita de cometimento do delito. As fundadas razões que ensejam a dilação da 

prisão provisória, nada mais são do que pautadas em aspectos subjetivos do agente, em sua 

grande maioria. No fim das contas, a periculosidade do agente é que justifica a sua manutenção 

e não somente do delito. Pois se fosse à gravidade abstrata do delito praticado, a prisão 

temporária seria dilatada em todos os casos de crime hediondo ou equiparado, sem a 

                                                 
258 Idem, op. cit., nota 179. 
259 Ibid. 
260 BRASIL. Lei nº 7.960 de 21 de dezembro de 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

Leis/L7960.htm>. Acesso em: 06 ago. 2018. 
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necessidade de fundamentação. Se a dilação não é a regra, é porque existe alguma característica 

no agente ou no ato praticado no caso concreto, que justifique tal medida.  

Justifica-se o cerceamento da liberdade por prazo maior que o normal e 

excessivamente dilatado para a busca de elementos que embasem a acusação em juízo. Se isso 

não é aplicar um Direito Penal do Inimigo, não se sabe o que poderia o ser. A lei no entanto, em 

que pese as discussões, continua em vigor e muito dificilmente deixará de estar, o que 

demonstra que a supressão de garantias e antecipação da punição não é algo visto de forma tão 

absurda assim pelo sistema penal brasileiro.  

Dentro deste panorama, é possível perceber que a sociedade aceitou e legitimou a 

criação da Lei de Crimes Hediondos, com o seu viés de antecipação de punição, aplicação de 

medidas excepcionais, aumento da pena cominada para estes delitos, baseando-se na gravidade 

do ato praticado e na ameaça que esses indivíduos configuram no seio social, porém quando se 

fala em aplicação de uma teoria como o Direito Penal do Inimigo, isso não ocorre com tanta 

facilidade.  

Basicamente, a teoria do Direito Penal do Inimigo implica nessas mesmas práticas, 

embora entenda a finalidade do Direito Penal de forma diversa da que vigora  no ordenamento 

jurídico brasileiro. Neste ponto, não deveria causar tanto espanto e indignação a aplicação de 

uma teoria que já tem resquícios no ordenamento jurídico nacional.  

Corroborando tal entendimento, tem-se as palavras de Habib261: 

 
Após a exposição das medidas de cunho penal e processual penal que caracterizam o 

Direito Penal do Inimigo, no item 1.3, e da verificação das medidas legais trazidas 

pela Lei de Crimes Hediondos no capítulo 2, chega-se à conclusão de que há uma 

perfeita adequação entre elas. Essa adequação pode ser feita por meio de um simples 

silogismo, no qual a premissa maior são as medidas excepcionais/extraordinárias que 

caracterizam o Direito Penal e Processual Penal do inimigo na visão de Jakobs e a 

premissa menor são as medidas excepcionais/extraordinárias trazidas pela Lei de 

crimes hediondos quando de sua edição. 

 
O agravamento geral das penas sem proporcionalidade entre a gravidade do fato e da 

pena, tem-se como expoente o art.6º e art.9º da Lei de Crimes Hediondos.262 Em relação a 

restrição de garantias e direitos, tem-se a vedação da anistia, graça e do indulto, vedação inicial 

de liberdade provisória e fiança, permissão do apelo em liberdade somente com fundamentação 

do juiz. Como exemplo de ampliação de prazo de detenção para fins de investigação, tem-se o 

aumento da prisão temporária, ampliação dos requisitos para concessão de livramento, no que 

tange a esfera da execução penal, etc.263 

                                                 
261 HABIB, op. cit., p. 35. 
262 BRASIL, op. cit., nota 179. 
263 HABIB, op. cit., p. 35. 
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São inúmeras as semelhanças entre o Direito Penal do Inimigo e a Lei de Crimes 

Hediondos, o que demonstra que esta última constitui aplicação das mesmas diretrizes básicas 

apresentadas pela primeira. É inegável que para o legislador pátrio, há necessidade de 

segregação do indivíduo que comete crimes hediondos e equiparados, muito mais do que nos 

demais delitos previstos no sistema. Isto porque os crimes hediondos são por opção legislativa 

e de política criminal, considerados de alta gravidade.  

Sendo assim, conclui Habib264: 

 
Em face do exposto, conclui-se que a Lei de Crimes Hediondos trouxe uma série de 

medidas excepcionais/extraordinárias, retratadas em vedações até então inexistentes 

na legislação brasileira, que caracterizam perfeitamente um Direito Penal e Processual 

Penal do inimigo, sempre no intuito de neutralização do imputado. 

 
A Lei de Crimes Hediondos é uma reação estatal ao aumento da criminalidade da 

época, tentando se restaurar através de diversas medidas excepcionais, a sensação de segurança 

ao seio social. De modo que esta lei é acima de tudo, um reflexo do que se chama de Direito 

Penal Simbólico, já explicitado neste trabalho.  

Fica o questionamento quanto à efetividade da Lei de Crimes Hediondos, uma vez que 

notadamente não há diminuição da criminalidade, porém sem a mesma, em que patamar não se 

estaria? É quase que impossível prever, porém considerando a natureza humana e o 

comportamento dos indivíduos enquanto seres sociais, muito provavelmente diminuição da 

criminalidade, é que não se teria. A Lei de Crimes Hediondos não resolve a criminalidade, pode 

não diminuir, mas é um dos instrumentos que o Estado dispõe para tentar controlá-la. Criticado 

por uns, elogiado por outros, fato é que ruim com ela, muito provavelmente, pior sem ela.  

O Direito Penal não é de fato meio de controle prévio da violência, mas acaba por ter 

este papel de forma secundária, porém não menos importante. É preciso intimidação sem a qual, 

o sistema não se sustenta. O crime pode até ser inevitável, e com isso sua erradicação beira a 

utopia, mas a necessidade de meios mais gravosos de punição é inegável. 

Com opinião diametralmente oposta, Habib265 traz a visão de Beccaria266, na qual se 

filia, ao dizer:  

 
Conforme já foi dito há séculos atrás, um dos maiores freios aos delitos não é a 

crueldade das penas, mas a infalibilidade delas. A certeza de um castigo, ainda que 

moderado, causará sempre uma melhor impressão do que o temor de outro mais 

terrível. Os males, ainda que mínimos, quando são certos, amedrontam sempre os 

ânimos humanos. 

 

                                                 
264 Ibid., p. 36. 
265 Ibid., p. 39. 
266 BECCARIA apud ibid., p. 40. 
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Neste sentido, a presente pesquisa concorda e discorda ao mesmo tempo. É certo que 

esta concepção se aplica ao homem médio, a grande maioria dos indivíduos que convivem em 

sociedade. No entanto, existem tipos de criminosos que possuem outros valores como 

preponderantes, um desvio moral acentuado e, por vezes definitivo e em relação a estes 

indivíduos, nem mesmo as altas penas são capazes de impedir a prática delitiva, que dirá se o 

castigo for moderado ou até mesmo leve.  

É preciso observar a proporcionalidade entre o ato praticado pelo agente, suas 

características pessoas que o distinguem dos demais indivíduos e dar a estes, tratamento 

diferente àquele que seria dado a quem comete delitos menos graves. Ainda que a pena elevada 

não gere mais temor em quem de fato delinque por princípios, não se pode negar que o quantum 

elevado faz parte do que se espera como justo para restituição do status quo. Grandes lesões 

sociais demandam resposta à altura por parte do Estado, sob pena de o mesmo, assim como as 

leis que cria, ficar desacreditado. Se o aumento das penas não diminui a criminalidade, que pelo 

menos seja utilizada como forma de efetivamente punir aqueles que lesam a sociedade de forma 

demasiada e continuada.  

A Lei de Crimes Hediondos foi criada como resposta ao anseio social e com isso, 

acabou sem a efetividade que pretendia ter além dos questionamentos acerca da 

constitucionalidade de diversas passagens. No entanto, o que se tem por certeza é que a mesma 

serve de exemplo quanto a aplicação de um Direito Penal do Inimigo de forma implícita.  

2.3.3 Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) 

 

A criação do Regime Disciplinar Diferenciado tem como origem histórica a Resolução 

no 36 de 04/05/2001 da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, que foi 

posteriormente modificada por outras resoluções. Tratava-se de uma resposta necessária diante 

das diversas rebeliões que ocorreram na região naquele período. Era preciso controlar a forma 

como os criminosos de alta periculosidade se portavam no cárcere, pois o caos estava instalado 

nas unidades penitenciárias locais.  Esta resolução autorizou novo regime de pena a ser aplicado 

inicialmente nos presídios da região, tendo como destinatários líderes e integrantes de facções 

criminosas e preso que apresentassem determinados comportamentos.267 

                                                 
267 BERTI, Natália. O regime disciplinar diferenciado como expressão do direito penal do inimigo. Disponível em:     

<https://www.direito.it/o-regime-disciplinar-diferenciado-como-expressao-do-direito-penal-do-inimigo>. 

A cesso em: 20 mai. 2018, p. 4. 
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Em 2002, editou-se a medida provisória no 28268, instituindo na esfera federal o RDD 

e no Rio de Janeiro isto ocorreu em 2003, com a resolução no 08 de 07/03/2003. A morte de 

juízes que atuavam em São Paulo e no Espírito Santo, acabaram por aumentar o clamor popular 

por resposta, o que ensejou reação legislativa de rediscutir um projeto de lei de 2001 sobre o 

tema. Este projeto foi votado a época e como resposta à sociedade, aprovado. Tornando-se a 

Lei no 10.792/2003.269 

Observa-se que o RDD ficou por um tempo no âmbito dos estados, regulado por 

resoluções locais e constantemente modificado, tendo virado lei em virtude única e exclusiva 

do clamor social, pois o projeto acerca do tema já estava “esquecido” desde 2001.  

A doutrina e jurisprudência são pacíficas em ver o RDD como a expressão máxima da 

aplicação do Direito Penal do Inimigo no ordenamento jurídico brasileiro.270A Lei no 

10.792/03271, alterou a LEP e instituiu o RDD, de modo que aqueles que praticam crimes 

dolosos durante o cárcere, assim como as demais hipóteses do art.52 da LEP272, merecem 

tratamento diferenciado. O conceito de Direito Penal do Inimigo abarca a ideia de exclusão de 

determinados grupos considerados nocivos à sociedade e o RDD vem consagrar tal 

entendimento273. 

A antecipação da punição em caráter cautelar é perceptível na leitura do art.52, 

parágrafo 1º e 2º da LEP274, onde em caso de fundada suspeita de envolvimento ou participação 

em organização criminosa, assim como em casos onde o preso constitui um risco a segurança 

no cárcere. É mais do que evidente que o critério aqui utilizado para impor regime que restringe 

ainda mais os direitos fundamentais do preso, é a periculosidade do agente. O fato praticado e 

suas características aferidas de modo um tanto quanto subjetivo, seriam suficientes para impor 

                                                 
268 BRASIL. Medida provisória nº 28 de 2002. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/Legin/fed/me 

dpro/2002/m didaprovisoria-28-4-fevereiro-2002-441439-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 06 ago. 

2018. 
269 Idem. Lei nº 10792 de 1 de dezembro de 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/20 

03/L10.792.htm>. Acesso em: 06 ago. 2018. 
270 VALE, Ionilton Pereira. O regime disciplinar diferenciado e suas relações com o Direito Penal do Inimigo. 

Disponível em: <https://ioniltonpereira.jusbrasil.com.br/artigos/134628805/o-regime-disciplinar-diferenido-

e-uas-relacoes-com-o-direito-penal-do-inimigo>. Acesso em: 20 mai. 2018, p. 2. 
271 BRASIL, op. cit.,  nota 251. 
272 Idem. Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil _03/LEIS 

/L7210compilado.htm>. Acesso em: 06 ago 2018. 
273 GRECO apud ibid., p. 3. 
274 BRASIL, op. cit., nota  252. Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando 

ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo 

da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:[...] § 1o O regime 

disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, 

que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.§ 2o Estará 

igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam 

fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha 

ou bando. 
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regime mais grave em caráter cautelar.  

É importante salientar que a função de ser do RDD não se assemelha ao caráter 

punitivo que a sanção disciplinar traz intrinsecamente. O RDD constitui medida de natureza 

cautelar, que tem por finalidade garantir as condições necessárias para que a pena privativa de 

liberdade ou a prisão provisória seja cumprida em condições que garantam a segurança do 

sistema prisional e a ordem pública.275 

Além do que já foi exposto, se torna mais evidente ainda a aproximação do RDD e da 

teoria do Direito Penal do Inimigo, na medida em que, este regime diferenciado tem como 

destinatários, presos determinados. O RDD não pode ser aplicado como medida cautelar a todo 

e qualquer preso, e qual seria o fundamento para que um preso seja submetido ao RDD? Em 

outras palavras, sua periculosidade que, sendo acima da média, acaba por caracterizá-lo como 

inimigo do Estado.  

É inegável o tratamento diferenciado que a legislação brasileira dá a determinada 

“casta” de criminosos, como por exemplo, os envolvidos com organizações criminosas e os que 

tendem a prática de atentados terroristas. Os crimes cometidos pelos mesmos, demonstram a 

alta periculosidade dos agentes e consequentemente o alto potencial lesivo de suas condutas, 

que por muitas vezes se tornam impossíveis de restituir ao status quo. Por este motivo, o Estado 

tem maior preocupação com esses sujeitos e impõe medidas mais gravosas, baseadas não 

somente em aspectos objetivos do delito, como também nas características subjetivas do agente.  

Neste sentido, tem-se as palavras de Guilherme Nucci:276 

 
O regime disciplinar diferenciado foi concebido para atender às necessidades 

prementes de combate ao crime organizado e aos líderes de facções que, dentro dos 

presídios brasileiros, continuam a atuar na condução dos negócios criminosos fora do 

cárcere, além de incitarem seus comparsas soltos à prática de atos delituosos graves 

de todos os tipos. 

 
O RDD não deixa de ser aplicado em casos de necessidade. Ocorre que nos casos dos 

criminosos aos quais se destina, essa necessidade é quase sempre intrínseca a periculosidade 

que o agente demonstra. Os chamados inimigos do Estado delinquem por propósito, não tem 

medo da lei, seja ela efetiva ou não. São criminosos que não tem como características a vontade 

e possibilidade de ressocialização, mas um caráter psicológico e moral voltado à prática delitiva 

de modo definitivo. É difícil de aceitar, mas os dados da realidade mostram tal fato.  

Neste sentido, são as palavras de Jakobs277 “Os integrantes da criminalidade 

                                                 
275 VALE, op. cit., p. 3. 
276 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2006, p. 674. 
277 JAKOBS apud ibid., p. 4. 
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organizada, não podem ser tratados como pessoas, juntamente com outras categorias de 

criminosos, elegidos como inimigos do Estado, uma vez que se apartam de modo permanente 

do Direito.” 

A instituição do RDD também é uma forma de resposta social, na medida em que, em 

relação aos chefes das organizações criminosas e terroristas, há um anseio por maior punição, 

diferente do que ocorre com os demais tipos de presos. É como se estes, devido a sua 

periculosidade e constante afronta ao sistema, devam ter punição que sirva de exemplo para os 

demais para que não tomem o lugar destes. Neste sentido, tem-se mais um exemplo de um 

Direito Penal Simbólico, visto que na realidade, a efetividade dessa medida está muito longe de 

ser comprovada. Os chefes do tráfico, os terroristas, como estruturas complexas que são, se 

reorganizam e a neutralização de um não acaba com o perigo por eles representado, pois 

ensejam reorganização.  

Portanto, o RDD tem caráter de intimidação, e não de ressocialização visto que o preso 

pode ser excluído do convívio com os demais por um tempo longo.O art.53, inciso IV, da 

LEP278, prevê o isolamento do preso, o que é característico da adoção de um Direito Penal do 

Inimigo quando tal teoria prevê a necessidade de limitação de direitos fundamentais em relação 

a determinados indivíduos. É medida de neutralização que também se assemelha a teoria 

mencionada.  

O presente trabalho não visa questionar até que ponto o RDD seria legítimo ou se seria 

totalmente inconstitucional, muito menos que a aplicação deste tipo de regime cause diversos 

efeitos negativos em relação às faculdades mentais do preso. Ocorre que o mesmo é utilizado 

no ordenamento por força de lei, nos casos ali descritos e constitui-se como exemplo de 

aplicação do Direito Penal do Inimigo. 

Na teoria, o preso submetido ao RDD fica incomunicável, sem possibilidade, portanto 

de readaptação social, sendo, portanto uma sanção pura e simples por características pessoais 

que o preso apresenta. É o caráter retributivo da pena.  

O RDD tem como finalidade a prevenção geral positiva, conforme já se manifestou o 

Superior Tribunal de Justiça279:  

 
A inclusão no regime disciplinar diferenciado, tem uma prevenção geral e especial 

positiva, tendo em vista, que a inclusão do reeducando no Sistema Penitenciário 

Federal, a teor do contido no art.10 da Lei 11.671/2008, somente deve ocorrer em 

casos excepcionais e de forma provisória, quais sejam, diante da sua periculosidade 

                                                 
278 BRASIL, op. cit.,  nota  272. 
279 Idem. Superior Tribunal de Justiça. HC no 116.301/RJ. Relator. Ministro Jorge Mussi. Disponível em: 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8619869/habeas-corpus-hc-116301-rj-2008-02106777/inteiro-

teor-13678880 >. Acesso em: 30 mar. 2018. 
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ou para sua própria proteção. Comprovado que o paciente, no Estado em que restou 

condenado, mesmo encarcerado, chefiava uma das maiores organizações criminosas 

do país, com extensão em todo o território nacional, justificada se mostra a sua 

transferência para o Estabelecimento Carcerário Federal, fora da unidade da 

Federação que se encontra.  
O interesse da segurança pública, nos moldes do art.3 da Lei.10.671/2008, sem  

ofender o princípio da dignidade da pessoa humana, pode sobrepor-se ao  particular, 

servindo como fundamento à manutenção do paciente no Sistema Penitenciário 

Federal, especialmente se o reeducando apresenta trajetória criminosa com forte 

liderança[...]. Esta posição está bem destacada no pensamento de  Jakobs, em que 

Direito Penal  dirigido contra terroristas, tem mais a função de garantir a segurança, 

que de preservar a ordem jurídica. 

 
Na primeira utilização do RDD, o mesmo tem duração máxima de um ano, já em casos 

de reincidência em faltas graves o limite passa a ser até um sexto da pena efetivamente aplicada, 

isso na prática pode ser maior que um ano.  Este limite temporal do RDD também é passível de 

questionamento por ser um tanto quanto desproporcional em relação ao bem jurídico violado. 

A periculosidade dos agentes submetidos ao RDD é tão grande que justifique tanto tempo em 

isolamento? A questão vai muito além da identidade física do preso que é submetido ao RDD, 

mas sim da necessidade de manutenção da confiança e da vigência da norma. As expectativas 

sociais legitimam a manutenção do isolamento, trata-se de uma medida simbólica e de 

segurança.  

Não que estes criminosos de fato não sejam de alta periculosidade, porém é gritante a 

exacerbação do limite temporal ao qual se submete o preso a RDD em casos de reincidência, 

ou seja, o preso além de ser naturalmente de alta periculosidade, insiste em transgredir 

gravemente o sistema devendo ter punição mais severa. Se isso não for a mais genuína 

expressão de um Direito Penal do Inimigo, não se sabe o que mais seria.  

O Direito Penal do Inimigo se caracteriza pela intimidação, neutralização do criminoso 

de alta periculosidade e manutenção da confiança na vigência da norma. O RDD segue o mesmo 

padrão.   

Busato280, defende a necessidade de manutenção do Estado Democrático de Direito, 

considerando o RDD como flagrante afronta a dignidade do preso, ao princípio da humanidade 

das penas e da igualdade. Em suas palavras: 

 
Assim, o fato de que apareça uma alteração da Lei de Execuções Penais com 

características pouco garantistas tem raízes que vão muito além da intenção de 

controlar a disciplina dentro do cárcere e representa, isto sim, a obediência a um 

modelo político-criminal violador não só dos direitos fundamentais do homem(em 

especial do homem que cumpre pena), mas também capaz de prescindir da própria 

consideração do criminoso como ser humano e inclusive capaz de substituir um 

                                                 
280 BUSATO, Paulo César. Regime Disciplinar Diferenciado como produto de um Direito Penal do Inimigo. 

Disponível em: <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/12561-12562-1-PB.pdf>. Acesso em: 20 

mai. 2018, p. 2. 
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modelo de Direito penal do fato por um modelo de Direito Penal do Autor. 

 

 
O art.52 da LEP281 prevê a possibilidade um preso provisório ser submetido a 

isolamento completo, em virtude de um juízo de valor que é precário, o que aproxima o instituto 

de um Direito Penal do autor. O que se leva em consideração é o risco que potencialmente o 

agente traz à sociedade, a segurança do sistema prisional etc. Não há devido processo legal 

finalizado neste caso, onde ficaria o principio da presunção de inocência? Um juízo de valor 

acerca de um preso provisório pode ensejar o grau máximo de punição no cárcere, que é o 

isolamento completo. A periculosidade justifica a supressão de direitos fundamentais, expressão 

de um Direito Penal do Inimigo.  

As restrições no RDD não são destinadas tão somente a fatos, mas a classe de autores 

e tem por objetivo dificuldade a continuidade da prática delitiva dentro do cárcere, a influência 

em relação aos demais presos e a manutenção da integridade de todos os envolvidos. É certo 

que o importante muito mais do que o tipo de delito praticado, são as características pessoais, 

“a ficha” do sujeito que adentra a penitenciária.  

Em um Estado Democrático de Direito, teoricamente, todos tem direitos iguais e, 

portanto a aplicação do Direito Penal se dá de forma igualitária, ou seja, levando em 

consideração o fato praticado tão somente. É cediço que em momento posterior ocorre a 

individualização da pena de acordo com as características pessoais do condenado, porém o 

parâmetro de aplicação de pena é inicialmente igualitário. Institutos como o RDD, vem de 

encontro a esse sistema de igualdades, ao pregar a necessidade de discriminação na forma de 

cumprimento de pena em razões de características dos autores.  

A separação dos mesmos em uma classe considerada mais perigosa que os demais e 

que necessita de especial proteção, legitimando tratamentos degradantes nada mais é do que 

aplicar a teoria do Direito Penal do Inimigo. 

Os critérios adotados para aplicação do RDD, quais seja, crime doloso que ocasione 

subversão da ordem ou disciplina interna, apresentar alto risco para ordem ou segurança do 

estabelecimento penal ou sociedade e fundadas suspeitas de envolvimento, participação, a 

qualquer titulo, em organizações criminosas, quadrilha ou bando mostram a excessiva 

subjetividade ante a aplicação de um regime que é tão mais gravoso ao preso. Sem dúvidas, 

abre espaço para a arbitrariedade e interesses o que deve ser evitado a todo custo em um Estado 

Democrático de Direito.  

                                                 
281 BRASIL, op. cit., p. 272. 



100 

 

Cabe ressaltar, que como já foi dito, a supressão de direitos fundamentais e a imposição 

de penas mais gravosas, por muito criticada na teoria do Direito Penal do Inimigo, não se 

constitui como novidade no sistema penal pátrio, ao contrário, em que pesem as críticas, faz 

parte do cotidiano.  

2.3.4 Prisão preventiva 

 

As medidas cautelares no Processo Penal têm natureza pessoal e, portanto deveriam 

ser vistas com parcimônia e cautela. É certo que com a crescente demora em se obter o 

provimento jurisdicional final, há casos em que se exige a aplicação antecipada de determinadas 

medidas de modo a assegurar a efetividade do processo ao seu final. Em geral são medidas que 

afetam a liberdade de locomoção, intimidade etc.  

A prisão preventiva é pautada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, 

quanto ao primeiro requisito a necessidade de um mínimo probatório de autoria e materialidade 

é medida imperiosa enquanto que em relação ao periculum libertatis é que se tem maior 

subjetividade envolvida.  

A prisão preventiva é medida cautelar de natureza pessoal devendo ser aplicada nos 

casos do art. 312 do CPP282. Ocorre que as hipóteses previstas pelo legislador como ensejadoras 

de prisão preventiva, são dotadas de alta subjetividade, o que também abre espaço para 

discricionariedade e arbitrariedade. A regra no ordenamento jurídico brasileiro é a presunção 

de inocência, como se pode entender como legítima a privação da liberdade de um indivíduo 

baseado em conceitos subjetivos? 

Cabe ao magistrado dizer se o caso se adequa em algum dos incisos e dar a consequente 

fundamentação de sua decisão. Ocorre que, em muitos casos, dada ao caráter inicial da instrução 

criminal, este juízo feito pelo magistrado não é de certeza, mas de probabilidade. Seria legítima 

a prisão baseada na probabilidade? É certo que causa insegurança jurídica e até mesmo 

tratamentos diferenciados a casos que aparentemente possam ser semelhantes.  

O que se quer demonstrar com esta breve exposição é que a legislação brasileira é 

recheada de conceitos subjetivos que levam a supressão de direitos fundamentais, logo a crítica 

a subjetividade da teoria do Direito Penal do Inimigo como impeditiva de sua aplicação neste 

ordenamento não encontra lógica, diante do sistema penal e processual penais existente.  

É certo que em termos de controvérsia, a prisão preventiva para garantia de ordem 

                                                 
282 Idem. Decreto-lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil  

_03/decreto-lei/Del36 89Compilado.htm>. Acesso em: 06 ago. 2018.  
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pública é o que tem especial relevo, ante a impossibilidade de aferir um significado preciso a 

expressão, ocorre que em maior ou menor grau, todas as hipóteses do art.312 do CPP283 trazem 

incertezas práticas.  

Os demais requisitos, em que pese, a subjetividade que tenham visam resguardar a 

eficácia do Processo Penal, no entanto o requisito da garantia de ordem pública, além de vaga, 

destoa um pouco deste objetivo.  

Neste sentido são as palavras de Gomes Filho284:  

 
Esta tarefa(motivação da decisão da preventiva) é sobremaneira dificultada, sem 

dúvida pelo emprego de expressões muito abertas pelo legislador, v.g, ordem pública 

e ordem econômica, cujo conteúdo fortemente emotivo pode propiciar a ruptura dos 

padrões de legalidade e certeza jurídica, fundamentais na matéria examinada, 

autorizando aos juízes a formular definições puramente persuasivas, em encobrem 

juízos de valor. 

 
É preciso distinguir a prisão como sanção penal, da prisão cautelar, onde a primeira 

subsiste ainda que cessada a periculosidade do agente para o seio social enquanto que a 

manutenção da prisão preventiva só se justifica se mantidos os requisitos que ensejaram a sua 

decretação, dada a sua finalidade de assegurar o processo e não de constituir efetiva punição. O 

que teoricamente se tornaria fácil de distinguir na prática não funciona assim, visto que em 

razão da morosidade do sistema, muitas vezes o indivíduo fica preso por tanto tempo que 

quando sobrevém a pena privativa de liberdade é preciso aplicar o instituto da detração nos 

moldes do art. 42 do CP.285 

Diante disto, são inúmeros os casos de presos provisórios por tempo até mesmo 

superior ao que cumpriria quando sobreviesse a pena privativa de liberdade e nesses casos é 

flagrante a violação à legalidade e a própria finalidade do instituto que se torna mais grave do 

que a sanção que seria aplicada ao fim da instrução criminal.  

Em que pese as justificativas de prisão preventiva serem pautadas no art.312 do 

CPP286, ou seja, questões processuais, tem-se que na realidade existem outros valores por trás 

de muitas decretações de prisão, como por exemplo a própria periculosidade do agente. A  

prisão preventiva acaba funcionando como instrumento de controle e neutralização de agentes 

considerados perigosos para o sistema e para própria sociedade, o que a aproxima da aplicação 

da teoria do Direito Penal do Inimigo.  

A aferição de periculosidade do agente e da própria possibilidade reiteração delitiva é 

                                                 
283 Ibid. 
284 GOMES apud BUSATO, op. cit., p. 5. 
285 BRASIL, op. cit., nota 169. 
286 Idem, op. cit., nota  282.  
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deveras delicada e a prisão preventiva como garantia da ordem pública acaba por dar uma 

margem de discricionariedade ao magistrado para decretar prisões por valores extraprocessuais 

e relativos. Como a maioria dos institutos no Processo Penal brasileiro é criada para ter tempo 

determinado, mas a falta de eficiência do sistema acaba por torna-los muitas vezes 

indeterminados, a fundamentação de privação da liberdade em conceitos vagos, se torna um 

problema.  

A necessidade ou não de prisão preventiva é aferida de acordo com o autor do delito e 

não pelo fato praticado, sendo, portanto mais assemelhada a um Direito Penal do Autor. Ainda 

que se necessite de indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, o juízo de 

valor acerca da personalidade do agente e do quanto o mesmo pode ou não prejudicar a 

instrução criminal é rasa e relativa quando a consequência é a privação de liberdade.  

Se o Estado tem o dever de proteção dos cidadãos não se poderia falar em tratamento 

desigual em relação a cidadãos comuns e cidadãos investigados. Nesse ponto, insta salientar 

que o Direito Penal do Inimigo não veda a aplicação e o respeito ao devido processo legal aos 

cidadãos, mas tão somente aos inimigos, aos delinquentes habituais que transgridam à norma 

por principio. O que legitimaria prisão preventiva de um agente de alta periculosidade, mas na 

prática o que a lei processual penal brasileira permite vai, além disso, uma vez que um indivíduo 

que não seja comprovadamente perigoso, mas que na visão do julgador possa trazer prejuízo, 

terá tratamento mais gravoso sendo recolhido ao cárcere antecipadamente.  

Ainda se prega que a prisão tem caráter excepcional, sendo possível a aplicação de 

outras medidas cautelares, as mesmas tem preferência, porém este é o discurso teórico, na 

prática o decreto prisional é praxe em determinados casos onde há um perfil do criminoso 

constituído em sociedade e pelos meios de comunicação. O enfraquecimento do caráter cautelar 

da medida, dando lugar a outros anseios acabaria por afrontar o art.5º, inciso LVII e LXI287da 

Constituição Federal que consagra o princípio da presunção de inocência.  

A aproximação da decretação da prisão preventiva com o Direito Penal do Inimigo se 

dá, sobretudo na justificativa da manutenção da ordem pública, visto que o próprio termo acaba 

por incentivar um caráter de prevenção positiva onde pela segurança da sociedade se mantém 

determinados agentes presos. A decretação ou não da prisão, principalmente em casos 

                                                 
287 Idem, op. cit.,  nota  163. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]LVII - ninguém será considerado culpado 

até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito 

ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão 

militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.  
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emblemáticos, demonstra a influência da mídia, do clamor social e da política criminal adotada.  

Em determinados tipos de delito, a periculosidade é quase que presumida, ensejando 

na maioria dos casos no encarceramento, que se constitui na verdade como antecipação da 

punição.  

A prisão deixou de ser vista por muitos como instrumento processual, para 

corresponder à política criminal de contenção dos criminosos legitimando um Direito Penal 

Simbólico e a própria aplicação do Direito Penal do Inimigo na esfera Processual Penal. 

2.3.5 Lei de Organizações Criminosas 

 

Antes de analisar alguns aspectos da Lei de Organizações Criminosas e suas 

similitudes com a teoria do Direito Penal do Inimigo, é necessário, conceituar o que seriam 

essas organizações. Em um primeiro momento a Lei nº 9.034/1995 não trazia o conceito de 

organização criminosa, o que gerou diversas críticas, não sendo esta a única falha da lei. A partir 

da edição da Lei nº 12.850 de 2013, o art.1º, parágrafo 1288, deste diploma legal tenta conceituar 

as organizações criminosas, sem, contudo encerrar as divergências a respeito do tema.  

É inerente ao tema a complexidade e o alto grau de divergências a respeito de previsões 

desta lei. Guilherme de Souza Nucci289 traz a seguinte conceituação, para fins acadêmicos:  

 

Organização criminosa, é a associação de agentes com caráter estável e duradouro, 

para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo 

preestabelecido, com divisão de tarefas, embora visando o objetivo comum de 

alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes. 
 

O referido autor290, menciona que existe a possibilidade de aplicação da legislação 

relativa as organizações criminosas nas situações de delinquência que fogem ao conceito dado, 

mas provocam intensa danosidade social, merecendo o rigor estatal.  

Tal disposição foi extraída do que dispõe o art.1º, parágrafo 2º da Lei nº 12.850 de 

2013291, que dispõe de nada menos que a possibilidade de aplicação da mesma por extensão a 

outros tipos de delitos.  

                                                 
288 Idem. Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2015. Art.1[...].§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 

4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 

prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 

transnacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. 

Acesso em: 30 mai. 2018. 
289 NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa.2. ed. ampl. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 12. 
290 Ibid., p. 17.  
291 BRASIL, op. cit., nota 288. 



104 

 

Com tal previsão, a lei acaba por reconhecer e legitimar a necessidade de proteção da 

sociedade e da antecipação da punição aos delinquentes que cause extrema danosidade social e 

se constituam como “inimigos” do Estado por sua alta periculosidade. Nada mais próximo das 

premissas básicas da teoria do Direito Penal do Inimigo, vistas no primeiro capítulo desta obra.  

Como será visto a seguir, existem disposições legais de relativização de algumas 

garantias como sigilo de dados, privacidade, intimidade, principalmente através das formas de 

obtenção de provas previstas na lei. Sendo, portanto uma lei mais gravosa aquele que integra 

organização criminosa ou nos casos do §2º 292. Como defender uma aplicação extensiva a outros 

delitos por conta da periculosidade, sem considerar tal ato como expressão de um Direito Penal 

do Inimigo? 

Em que pese, as possibilidades de extensão da Lei nº 12.850 de 2013293, estejam no 

bojo da mesma e, portanto passíveis de controle de legalidade, em regra, não se pode negar que 

o legislador legitima a chamada “expansão do Direito Penal” e a necessidade/possibilidade de 

punição antecipada do indivíduo devido a sua periculosidade.  

A possibilidade de prisão preventiva, exclusivamente por se tratar de integrante de 

organização criminosa, não seria prova cabal de que o ordenamento jurídico brasileiro, aplica 

explicitamente, embora sem utilizar tal nomenclatura, alguns conceitos adotados ditados pela 

teoria do Direito Penal do Inimigo? 

A respeito do tema, têm-se as seguintes palavras de Nucci294 ´´O crime de organização 

criminosa, por si só, é grave o suficiente para permitir a decretação da prisão preventiva.`` 

A necessidade de efetivo combate e punição dos indivíduos integrantes, a qualquer 

título, de organizações criminosas sempre foi uma realidade no ordenamento jurídico brasileiro. 

As facções não são fenômenos nacionais, ao contrário, assolam todo o mundo em maior ou 

menor grau. Ocorre que, a sua forma de organização para o cometimento do crime e os tipos de 

delitos praticados ensejam maior preocupação por parte dos aparatos estatais.  

Como resposta aos anseios sociais e ante a necessidade de aumento da segurança o 

legislador acabou por criar normas especiais para o combate a estas “organizações”, são 

exemplos a própria Lei de Organizações Criminosas (Lei nº: 9.034/35)295, Interceptação 

                                                 
292 Ibid. 
293 Ibid. 
294 NUCCI, op. cit., p. 27.  
295 BRASIL. Lei nº 12. 850 de 2 de agosto de 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_a 

to2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em: 06 ago. 2018. 

http://www.planalto/
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Telefônica (Lei nº: 9.269/96)296, Lavagem de dinheiro (Lei nº: 9.613/98)297etc.298 

O grande problema é que o desfazimento destas organizações é quase sempre uma 

utopia posto que se prendem uns, mas a estrutura se renova, os integrantes são escalonados. A 

aplicação de sanções mais graves a um que foi detido não diminui o potencial lesivo da 

organização à sociedade, essa rotatividade e constante reestruturação é que torna o indivíduo 

integrante de organizações criminosas, verdadeiros inimigos do Estado. Ele não está sozinho, 

não age sozinho e se ele “cair”  o cometimento de crimes de alta gravidade persiste. É quase 

como enxugar gelo, mas o Estado precisa de meios para tentar manter a efetividade do sistema, 

pelo menos na teoria.  

Nestes casos o cometimento de delitos ultrapassa a esfera do bem jurídico daquele que 

foi diretamente lesado pelo agente, mas traz um efeito econômico e social de grande porte ao 

país. Não se pode considerar, para efeitos de punição, a atitude isolada do agente, quando o 

mesmo integra uma organização. O potencialmente lesivo é per si muito maior em quantidade 

e abrangência.  

Muitas das críticas a aplicação da teoria do Direito Penal do Inimigo, vem do fato de 

que a periculosidade, conceito central da mesma, não seria visto concretamente, se trataria de 

um conceito simbólico que transfere um indivíduo do status de cidadão para “inimigo”. Ocorre 

que, é notória a influência em todos os ramos do país de facções como Comando Vermelho, 

ADA e até mesmo da maior facção existente no país atualmente, a saber, o PCC.  

A periculosidade dos integrantes destas facções é palpável e real, ante as diversas 

notícias que se tem todos os dias, com isso o conceito de alta periculosidade pode sim ser aferido 

na prática e legitima, portanto a necessidade de medidas mais severas de punição.  

É legítimo defender direitos, garantias e prerrogativas a todos os indivíduos 

indiscriminadamente, pela condição de seres humanos, ocorre que a concepção de convivência 

em sociedade pressupõe solidariedade e respeito, coisa que os integrantes de facções criminosas 

não costumam ter.  

O fenômeno do crime organizado é uma questão de segurança pública e, portanto é 

necessária a adoção de medidas de punição efetiva assim como de caráter intimidatório.  

                                                 
296 Idem. Lei nº 9.269 de 24 de julho de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 

LEIS/L9296.htm>.  Acesso em: 06 ago. 2018. 
297 Idem. Lei nº 9.613 de 3 de março de 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L96 

13.htm>. Acesso em: 06 ago. 2018.  
298 LARIZZATTI, RODRIGO PEREIRA. As organizações criminosas e o Direito Penal do Inimigo. Disponível: 

<https://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj032976.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2018. 

https://www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj032976.pdf
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Rogério Greco299 afirmava a proximidade da Lei de Organizações Criminosas com o 

Direito Penal do Inimigo, desde a existência da revogada Lei nº 9.034/95300 ao dizer:  

 
Jakobs, por meio dessa denominação, procura traçar uma distinção entre um Direito 

Penal do Cidadão e um Direito Penal do Inimigo. O primeiro, em uma visão 

tradicional, garantista, com observância de todos os princípios fundamentais que lhe 

são pertinentes; o segundo, intitulado Direito Penal do Inimigo, seria um Direito Penal 

despreocupado com seus princípios fundamentais, pois que não estaríamos diante de 

cidadãos, mas sim de inimigos do Estado. 
O raciocínio seria o de verdadeiro estado de guerra, razão pela qual, de acordo com 

Jakobs, numa guerra, as regras do jogo devem ser diferentes. O Direito Penal do 

Inimigo, conforme salienta Jakobs, já existe em nossas legislações, gostemos ou não 

disso, a exemplo do que ocorre no Brasil com a lei que dispõe sobre a utilização de 

meios operacionais para a prevenção de ações praticadas por organizações criminosas 

(Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995).  

 
Hoje, a respeito do tema, vigora a Lei nº 12.850/2013301, que trouxe diversas novidades 

e questionamentos acerca da constitucionalidade de alguns institutos. É marcante na lei a 

relativização de garantias fundamentais e antecipação da punição, o que já a torna apta a 

representar uma aplicação do Direito Penal do Inimigo.  

O art.2º da Lei de Organizações Criminosas302 pune atos preparatórios, de suporte, 

inclusive financeiro as organizações criminosas. Vale ressaltar, que a teoria do Direito Penal do 

Inimigo, como expressão da teoria da prevenção geral positiva, preconiza a necessidade de 

punição de alguns atos preparatórios, pois deixar que se inicie a execução de alguns tipos de 

delito, podem causar extrema danosidade social.  

A respeito dos meios de obtenção de prova previstos no art.3º da Lei nº 12.850/2013 

cabe ressaltar que em que pese, a existência de parâmetros e limitações para sua adoção na 

própria constituição e na referida lei, não se pode negar que a adoção dessas medidas relativiza 

e muito alguns direitos fundamentais.  

Os institutos da captação ambiental acesso a sigilo de ligações telefônicas e 

telemáticas, afastamento de sigilo financeiro, bancário e fiscal, entre outros, acabam por 

relativizar o direito constitucional à intimidade, vida privada, inviolabilidade de 

correspondência etc. É cediço que em se tratando de uma forma de atuar tão complexa e bem 

estruturada como as organizações criminosas, se faz necessária a adoção de medidas mais 

gravosas, sendo plenamente justificáveis.  

                                                 
299 GRECO, Rogério. Direito Penal do Inimigo. Disponível em: <https://rogeriogreco.jusbrasil.com.br/artigo 

s/121819866/direito-penal-do-inimigo>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
300 BRASIL. Lei nº 9.034 de 3 de maio de 1995. Disponível em: <http://www. planalto.br/ccivil_03LE IS/ L9 

034.htm>. Acesso em: 30 mai. 2018.  
301 Idem, op. cit., nota  295.  
302 Ibid.  



107 

 

O que se quer ressaltar, é que existe a real necessidade da adoção de meios modernos 

de obtenção de provas, pois o crime se sofistica a cada dia, devendo o Direito se adequar a tais 

modificações e com isso a relativização de direitos fundamentais do indivíduo se faz necessária, 

não sendo maculada por inconstitucionalidade.  

Neste ponto, tem-se mais uma aproximação com a teoria do Direito Penal do Inimigo, 

pois a mesma sofreu críticas e ainda sofre, por ser a expressão da supressão de direitos 

fundamentais a qualquer custo e para qualquer pessoa, quando em realidade a necessidade de 

aplicação dessa teoria, acaba sendo muito bem explicitada pela Lei de Organizações Criminosas 

e não defende a supressão ou a relativização de direitos a qualquer preço, pois o preço acaba 

sendo a danosidade social que a conduta do agente traz.  

As organizações criminosas são, desde sempre, e cada vez mais estruturadas e 

especializadas no cometimento de delitos em série e em diversas localidades, senão em todas 

as localidades do Brasil e do mundo. Não se trata de um problema unicamente brasileiro, pois 

em outros países em que pese existam outras nomenclaturas, o esquema acaba sendo o mesmo. 

É um mal que utopicamente se pretende extirpar, mas em realidade o que se pode fazer é 

aumentar o nível de neutralização desses indivíduos para que causem o menor dano social com 

suas condutas.  

Adotar medidas de antecipação de punição e de legitimar meios de obtenção de provas 

que relativizem direitos fundamentais constitui-se como um ”mal” necessário além de se 

demonstrar com clareza que a produção legislativa brasileira está intimamente ligada à 

necessidade de se trazer uma resposta social, ainda que seja efetiva somente em tese.  

2.3.6 Medidas de segurança 

 

A medida de segurança é sanção imposta  ao agente incapaz total ou relativamente de 

entender o caráter ilícito do fato e de se comportar conforme este entendimento. Ocorre que, 

não é somente a incapacidade inimputabilidade ou semi-imputabilidade que gera a aplicação da 

mesma e sim a prática de fato tipificado como crime de periculosidade do agente.  

A definição legal de inimputabilidade para efeitos penais encontra-se no art.26, do 

CP303, enquanto que as da semi-imputabilidade encontram-se no parágrafo único do artigo 

supramencionado. A imputabilidade ou não do agente acaba por influenciar no seu status 

jurídico, em relação à teoria do crime, mais especificamente, na culpabilidade. A sentença que 

reconhece a inimputabilidade do agente tem natureza de absolvição imprópria porquanto 

                                                 
303 Idem, op. cit., nota  169.  
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ausente a possibilidade entender o caráter ilícito do fato e de se comportar de acordo com este 

comportamento.  

Neste sentido, tem-se as palavras de Salo de Carvalho304:  

 
A classificação do autor da conduta considerada ilícita como imputável ou 

inimputável e a consequente definição da resposta jurídica  cabível(pena ou medida 

de segurança) decorrem de uma opção política(político-criminal), posteriormente 

legitimada pela ciência jurídico-penal(dogmática penal), por fragmentar o sistema de 

responsabilidade criminal em dois distintos discursos de fundamentação: sistema da 

culpabilidade(imputabilidade/pena)e sistema de 

periculosidade(inimputabilidade/medida de segurança).  

 
A definição do agente como de alta periculosidade é a chave da teoria do Direito Penal 

do Inimigo e fundamento da aplicação das medidas de seguranças, é certo que semelhança há 

entre os mesmos. Acaba sendo instrumento de controle social, na medida em que deixa esses 

indivíduos afastados da sociedade. Neutralizando portanto,o perigo que os mesmos 

representam.  

Para averiguação da periculosidade do agente, existe a previsão legal do chamado 

incidente de insanidade mental segundo o art.149, caput e parágrafos do CPP305. Cabe ressaltar, 

que a periculosidade pelo CPe CPP é entendida como um estado de antissociabilidade que 

permite realizar um juízo de probabilidade de delinquencia futura, baseado os déficits psíquicos 

do periciando306.  

A definição de um indivíduo como perigoso é imprecisa e abstrata de modo que sendo 

fundamento da medida de segurança, não há tanta importância quanto ao delito praticado, mas 

sim o próprio autor. Ocorre que o Estado Democrático de Direito pressupõe a consideração do 

fato delitivo praticado e não a características pessoais, o juízo de reprovação, em tese é pelo 

que se fez e não pelo que se é. Aqui é muito mais relevante o que se é do que o que se fez 

realmente.  

A partir do momento em que se legitima a neutralização de indivíduos, retirando-os 

parcial ou totalmente do convívio social por uma periculosidade verificada através de um juízo 

de probabilidade de delinquência futura, tem-se a punição do agente não só pelo cometimento 

do delito passado, mas uma antecipação da punição do agente ao entender que o mesmo não é 

capaz de conviver em sociedade sem voltar a delinquir.  

Nota-se que o ordenamento jurídico brasileiro acaba por adotar premissas de um 

Direito Penal do Inimigo, considerando válida a neutralização de agentes potencialmente 

                                                 
304 CARVALHO, Salo de. Penas e Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Saraiva, 2015, p. 501. 
305 BRASIL, op. cit., nota 282.  
306 CARVALHO, op. cit., p. 502.  
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perigosos, ainda que em virtude de doenças mentais. É certo que não se tem certeza que aquele 

que é considerado inimputável voltará a delinquir, porém a probabilidade de tal fato, em virtude 

de doenças psíquicas já é o suficiente para retirar, muitas vezes, sua liberdade de ir e vir por 

anos e anos.  

Ainda que não se queira dar o nome de Direito Penal do Inimigo, é inegável a adoção 

da supressão do direito fundamental de ir e vir do inimputável em virtude da alta probabilidade 

de que o mesmo volte a delinquir, ou seja, da sua periculosidade. Nada mais próximo da teoria 

já mencionada, por mais assustador que isso possa parecer a alguns.  

Em que pese as distinções teóricas, a medida de segurança não se afasta muito da pena 

privativa de liberdade tendo em vista que ambas geram cerceamento de liberdade em maior ou 

menor grau. 

César Roberto Bittencourt307fala acerca da periculosidade: “Periculosidade pode ser 

definida com um estado subjetivo mais ou menos duradouro de antissociabilidade. É um juízo 

de probabilidade - tendo por base a conduta antissocial e psíquica do agente - de que este voltará 

a delinquir”. 

Por essa breve exposição, é possível entender que além de se assemelhar e muito com 

a teoria do Direito Penal do Inimigo, o que foi criado pelo legislador como medida 

ressocializadora e de redução da periculosidade do agente, a saber, as medidas de segurança, 

acabam por ter um aspecto amplamente punitivo e retributivo, pois os manicômios e demais 

estabelecimentos não tem estrutura para cumprir os objetivos da lei308. 

Neste sentido são as palavras de José Alves de Souza309:  

 
A medida de segurança, em seu aspecto formal é mais benéfica do que a pena privativa 

de liberdade, mas na prática torna-se muito mais gravosa pela sua limitação da 

liberdade, sendo mais severa e controladora, pois  na letra fria da lei, torna-se possível 

uma internação absoluta, o que se traduz em uma intervenção perpétua. A exemplo 

disto, podemos citar o caso do Índio Febrônio do Brasil que  ficou 57(cinquenta e sete 

anos) em um hospital de custódia do Rio de Janeiro. Entrou com 27(vinte e sete) anos 

e morreu com 84(oitenta e quatro) anos, no hospital. 

 
Um ordenamento jurídico que legitima tais situações, ainda que em seu aspecto formal, 

inegavelmente aplica a teoria do Direito Penal do Inimigo, sem utilizar tais termos. No caso 

trazido pelo autor, já mencionado, ocorreu a supressão do direito de ir e vir de modo perpétuo, 

isto baseado em um juízo de probabilidade. Como não entender tal fato como expressão do 

Direito Penal do Inimigo? 

                                                 
307 BITTENCOURT apud ibid.  
308 Ibid., p. 508.  
309 SOUZA, José Alves de. Limite temporal da medida de segurança. Disponível em: <http://www.conteudo 

juridico.com.br/artigo,limite-temporal-da-medida-de-seguranca,47923.html>. Acesso em: 22 mai. 2018. 
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Quando se pretende falar das medidas de segurança, é inegável que um dos principais 

pontos de questionamento é se existe ou não limite máximo para aplicação da medida? 

Pela literalidade do art.97, parágrafo 1º do CP310, as medidas de segurança teriam 

duração máxima indeterminada, tendo como marco final a cessação da periculosidade do 

agente311. Como tal previsão, se mostra muito mais gravosa do que a prevista para as penas 

destinadas aos imputáveis, se fez necessária uma interpretação conforme a constituição. 

Considerando que as medidas de segurança tem caráter de sanção penal, assim como as penas, 

sendo fruto de opção legislativa tal distinção, quando a constituição no art.5º, XLVIII,b,veda 

que as penas sejam perpétuas, acabam por abarcar as medidas de segurança.312 

O STF313 já se pronunciou sobre o tema, entendendo que as medidas de segurança, 

conforme determinação do art. 75 do CP, devem ter o limite máximo de 30 anos. Já a posição 

do STJ, conforme a súmula 527314, editada em 2015, diz que o prazo máximo das medidas de 

segurança é o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito.  

Em que pese a divergência entre os tribunais superiores, o que não se constitui como 

objeto deste trabalho, fica claro que entregar a“sorte” de um inimputável ao sabor de 

interpretações, ainda que com fundamentos legais, demonstra que a relativização da garantia de 

ir e vir, neste caso, se mostra justificada ante a periculosidade do agente. 

Cabe ressaltar que com a Lei nº 10.216 de 2001315, a chamada Lei de Reforma 

Psiquiátrica tem-se o questionamento acerca da inadequação do uso do termo “periculosidade” 

como fundamento para aplicação das medidas de segurança. Em que pese, essa tendência de 

alteração do fundamento da aplicação medidas de segurança, ainda hoje, tem-se na prática a 

verificação da periculosidade do agente como elemento determinante para sua segregação 

social, portanto o sistema segue semelhante a teoria do Direito Penal do Inimigo.  

Com esta lei, é possível destacar um dos aspectos mais relevantes da teoria do Direito 

Penal do Inimigo, qual seja a necessidade de neutralização dos agentes potencialmente 

                                                 
310 BRASIL, op.cit., nota 169. Art.97 [...].§ 1º. A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo 

indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de 

periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos. 
311 CARVALHO, op. cit., p. 512.  
312 Ibid., p. 513. 
313 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC nº 84.219, Relator. Min. Marco Aurélio. Disponível em: <http:/ 

/www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000225229&base=baseMonocraticas>. 

Acesso em: 30 mai. 2018. 
314Idem. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 527 STJ: O tempo de duração da medida de segurança não deve 

ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Disponível em: 

<https://www.legjur.com/sumula/busca?tri=stj&num=527>.  Acesso em: 30 mai. 2018. 
315 Idem. Lei nº 10 216 de 6 de abril de 2001. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03//LEIS/LEI 

S_2001/L10216.htm>. Acesso em: 06 ago. 2018. 
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perigosos para o seio social, ainda que derive de doenças psíquicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

3. VIABILIDADE JURÍDICA DA APLICAÇÃO DA TEORIA NO SISTEMA PENAL 

BRASILEIRO 

 

Após a breve exposição acerca da teoria do Direito Penal do Inimigo, das teorias e 

espécies de pena, além de alguns exemplos de uma aplicação implícita do Direito Penal do 

Inimigo. É importante analisar a possibilidade de implementação da mesma no ordenamento 

jurídico penal atual e, em que moldes.  

O presente capítulo visa analisar os diferentes pontos de vista acerca da teoria aqui 

explicitada, de modo a definir como a mesma pode contribuir para futuras alterações na 

legislação penal brasileira sem que se desconfigure por completo o que se denomina como 

Estado Democrático de Direito e o respeito às garantias constitucionalmente previstas.  

A possibilidade de relativização de direitos fundamentais, o fomento a penas mais 

severas e efetivas a determinados tipos de delitos e delinquentes além da análise feita de forma 

conjunta, não tem o condão de ferir o sistema de garantias do indivíduo, que mesmo em um 

Estado Democrático, não é detentor de direitos absolutos.  

Todos os pontos tem sua relevância, de modo que não se pretende expor um conteúdo 

como verdade absoluta mas como possibilidade ante a necessidade de modificação do sistema 

Penal e Processual Penal brasileiro e nesse ponto não se pode discordar.  

3.1 Papel do Estado no controle da criminalidade 
 

A ideia de governo está intimamente ligada à de intervenção, pois uma vida em 

sociedade pressupõe a existência de intermediação de conflitos e esse papel na seara penal é 

atribuição do Estado, sendo em regra, vedado o exercício da autotutela.316 Em um Estado 

Democrático de Direito, a segurança pública se traduz em aparato essencial  para obtenção do 

bem estar social, devendo os órgãos estatais assegurar meios de concretização deste 

direito/dever dos cidadãos.317 

Em que pese à existência de mais de um conceito acerca do que seria segurança 

pública, utiliza-se neste trabalho, a de Diogo de Figueiredo Moreira Neto:318 

 
Atividade administrativa do Estado que tem por fim limitar e condicionar o exercício 

de liberdades e direitos individuais visando assegurar, em nível capaz de preservar à 

                                                 
316 MONEZI, Giovanna; HENRIQUES, Bruna. A segurança pública pelo âmbito constitucional. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/53397/a-seguranca-publica-pelo-ambito-constitucional>. Acesso em: 15 mai. 2018, p. 

1.  
317 Ibid., p. 3.  
318 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Direito Administrativo da Segurança Pública. Direito Administrativo da 

Ordem Pública. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p.71. 
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ordem pública, o atendimento aos valores mínimos da convivência social, 

notadamente a segurança, a salubridade, o decoro e a estética. 

 

É, portanto, a garantia que deve ser dada pelo Estado, precipuamente de neutralização 

de ameaças, através do poder de polícia, assegurando assim os demais direitos previstos na 

Carta Magna de 1988.  

O direito à segurança vem primeiramente disciplinado no art.6º da CFRB/88319, mais 

precisamente no rol dos direitos sociais, reconhecidamente tidos como direitos fundamentais e 

em complementaridade, tem-se a previsão específica dessa incumbência ao Estado na forma do 

art.144320 do mesmo diploma legal.  

A aplicação de medidas efetivas para prevenção e repressão do cometimento de delitos, 

constitui-se como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo ainda, objetivo 

do Estado Democrático de Direito, a erradicação da marginalização e a construção de  uma 

sociedade livre e justa. É o que se extrai do art.3º, I e III da CFRB/88.321 

Conforme leciona José Afonso da Silva322, há uma repartição de competências entre a 

União e os Estados, sendo o problema da segurança pública de competência de cada unidade 

da Federação, considerando as peculiaridades locais e de modo a fortalecer o pacto federativo.  

Em que pese a implementação de políticas públicas por parte do Estado, na tentativa 

de modificação do sistema penal, as mesmas não são dotadas de efetividade. Não é por acaso 

que diversas legislações foram criadas a partir dessa necessidade de resposta à sociedade, as 

mesmas são reconhecidamente dotadas de ineficácia no que se pretendem a combater. 

Discussão antiga, é a de que o Estado ao invés de combater as causas do crime, acaba por tomar 

providências paliativas e, que a inexistência de rigor nas mesmas, acaba por agravar ainda mais 

os problemas relacionados à criminalidade.  

As políticas públicas, nada mais são do que a soma das atividades dos governos, são 

formuladas pelas autoridades de modo a influenciar e regular o comportamento individual e 

coletivo, através de sanções positivas e negativas.  

É inegável que o atual sistema Penal fomenta a criminalidade e isso vai de encontro 

com o que a própria Constituição prevê como objetivo do Estado Democrático de Direito e 

como tarefa do Estado. A mesma carta que prevê os direitos e garantias penais e processuais 

                                                 
319 BRASIL, op. cit.,  nota 163.  Art.6º: São direitos sociais, a educação, a saúde (...) a segurança(...).  
320 Ibid. Art.144. A segurança pública, dever do Estado, direito e Responsabilidade de todos, é exercida para 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio(...). 
321 Ibid. Art. 3. inciso I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária; inciso III erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
322SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 38. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 793. 
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penais dos indivíduos, entre outros, prevê como direito fundamental à segurança e o combate a 

marginalização. Em prol destes direitos, que pertencem à coletividade, é que se defende a 

necessidade de implementação de um sistema penal mais severo, com a possibilidade de 

supressão de garantias sem que isso torne o Processo Penal ilegítimo.323 

A criação das legislações, em que pese seja em grande parte de atribuição do Poder 

Legislativo, sofre inegavelmente a influência das políticas públicas implementadas pelo Estado 

em seus diversos âmbitos, de modo que a norma positivada é fruto da política criminal adotada 

no tempo e espaço em que a mesma foi editada.  

Da previsão constitucional do art.144 da CFRB/88324, tem-se que o Estado é detentor 

do poder/dever de punir, o chamado ius puniendi, que se constitui como o direito de aplicar a 

sanção penal àquele que pratica ato ilícito tipificado como crime.Com o cometimento do delito, 

nasce o chamado ius persequendi, que é o direito do Estado de perseguir o infrator para que 

através do devido processo legal consiga aplicar a sanção, até então abstratamente cominada.325 

O Direito Penal como regra, pelo princípio da fragmentariedade, só deve se preocupar 

com as lesões realmente relevantes ao bem jurídico e a escolha do bem jurídico a ser tutelado 

pelo Direito Penal, também se dá, considerando tal importância. Deste fato, tem-se que as 

normas penais possuem maior importância e devem ser dotadas de tamanho grau de efetividade 

que não se tornem letra fria da lei, pois o que está em jogo é não só a privação de liberdade 

daquele que comete uma infração penal, mas o próprio sistema jurídico que tem sua validade e 

efetividade colocada à prova.326 

As lesões aos bem jurídicos, entendidos como de tal importância, que merecem a 

proteção na esfera penal, não são punidas de forma efetiva, a sensação de impunidade e de 

desvalor da norma se dá em grau máximo e isso, reflete na esfera social, pois o comportamento 

dos indivíduos em sociedade, precisa ser pautado por regras de não fazer, muito mais do que 

dizer aquilo que ele deve fazer. Para uma sociedade organizada se manter, é preciso saber o 

limite da autonomia, do direito de um indivíduo em detrimento do direito de outrem, o que não 

se pode fazer entre outras coisas.327 

O cenário que se tem atualmente é de desmoralização dos poderes, entre eles o do 

Judiciário, muitas vezes pelo fato de que na prática, por mais que um magistrado considere tal 

                                                 
323 MONEZI, op. cit., p. 2.  
324 BRASIL, op. cit., nota 163.  
325 MONEZI, op. cit., p. 2-3.  
326 AMARAL, Junior Leite. O caráter fragmentário do direito penal  e as limitações na atividade persecutória do 

Estado. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,o-carater-fragmentario-do-direito-penal-

e-as-limitacoes-na-atividade-persecutoria-do-estado,42127.html>. Acesso em: 30 jul. 2018, p. 2. 
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fato como merecedor de maior reprimenda, está atado aos limites da legislação, e isto de forma 

alguma seria ruim, desde que essa legislação trouxesse efetividade na aplicação da sanção penal 

e na restituição do status quo. Mais do que nunca, é necessária a modificação do CP, que é de 

1940, adequando o mesmo as demandas sociais atuais.328 

Todos os dias, a criatividade para o cometimento de crimes aumenta e com isso as 

modalidades são cada vez mais diversificadas e muitas vezes cruéis. A legislação brasileira 

parou no tempo, simplesmente não acompanha a velocidade de evolução do crime em seus mais 

diversos graus, não somente por previsões legais inócuas, como por aplicações de penas 

irrisórias considerando o grau de lesão ao bem jurídico tutelado.  

É necessário dizer que a omissão do Estado na criação de leis dotadas de eficácia e que 

se configurem como minimamente justas em relação ao crime praticado, acaba por tornar cada 

vez mais inviável à concretização do direito à segurança pública.329 

A população é tomada por total descrédito com relação às normas jurídico-penais 

brasileiras e isto acaba refletindo até na visão das mesmas, quanto a atuação do Poder Judiciário, 

sendo que em verdade, a ineficiência na criação das leis e na cominação de penas é que 

inviabilizam, muitas vezes, o trabalhar de um magistrado.  

O que se tem hoje, é o aumento do número de crimes brutais, violentos. As classes 

com maior poder econômico tem sido cada vez mais atingidas por estes crimes, e isso, 

inegavelmente, gera maior mobilização social. A sociedade em grande parte, acredita que os 

órgãos de proteção como a polícia, são constituídas de pessoas corrompidas, o que não se 

constitui como verdade absoluta,mas demonstra a total descrença social no sistema.330 

Somado a isso, tem- se o fato de que a maioria dos crimes não chegam a ser elucidados, 

basta analisar a quantidade de arquivamentos realizados todos os anos. A  morosidade do Poder 

Judiciário no processamento e julgamento dos crimes, muito por conta  do sistema Penal e 

Processual Penal a que se é vinculado,resulta na ineficiência do sistema penal.331 

A questão da superlotação dos presídios e da ausência de conteúdo ressocializador na 

pena, tal como aplicada nos moldes brasileiros é um ponto a se questionar a respeito da atuação 

do Estado, mas o tema central deste trabalho é destacar a responsabilidade objetiva do mesmo 
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na promoção de segurança pública e isto passa pela criação de normas que punam efetivamente 

o agente.332 

A previsão da responsabilidade objetiva do Estado pelo risco administrativo, está no 

art.37, parágrafo 6º da CFRB/88333, sendo necessária somente a comprovação de causa e efeito 

entre a conduta do ente e o dano sofrido pela sociedade. O mesmo, além de não prevenir o 

cometimento de delitos, investindo em educação e formação cidadã, age após o cometimento 

do delito e não tem o condão de devolver o indivíduo para sociedade ressocializado.334 

Quando se fala em normas mais severas e leis mais eficazes, logo surge a necessidade 

de proteção dos direitos fundamentais, que o aumento das penas não gera diminuição da 

criminalidade, e isto é bem verdade. Não é escopo deste trabalho, negar tal fato, porém a 

ausência de punição na justa medida do delito praticado acaba por violar o direito do cidadão à 

segurança, pois se não há punição efetiva, o que impede do indivíduo continuar a delinquir? 

O Estado tem o papel de garantir o bem comum e a criação de políticas públicas, 

inclusive na seara penal, isto deve perpassar por uma análise conjunta dos três poderes acerca 

do que a sociedade realmente necessitada em termos de proteção e como a mesma se dá na 

prática. A atuação conjunta dos poderes, de modo colaborativo, acaba por trazer a visão daquele 

que julga, o Poder Judiciário, para aqueles que criam as leis, o Poder Legislativo, pois a prática 

ensina tanto quanto a teoria e deste modo não se teria os absurdos que a legislação penal possui 

hoje.  

Muito do que se atribui de incapacidade ao sistema penal, vem além dessa ausência de 

colaboração entre os poderes, da ausência de pessoal, de meios efetivos e eficientes para atuação 

da polícia, da ausência de aparato específico ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, para 

que se agilize essa persecução penal.335 

Não adianta a implementação de políticas públicas, a criação de leis e procedimentos 

específicos, se não há organização e pessoal para fazer a estrutura de persecução penal funcionar 

efetivamente. Enquanto a criação das leis penais não se ajustarem com a realidade da 

criminalidade no Brasil e não houver investimento nesta área, não haverá crença da legitimidade 

do sistema jurídico brasileiro.  
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O problema da segurança pública no Brasil está intimamente ligada a ausência de 

gestão correta do dinheiro público para investimento na área, por diversos motivos, entre eles: 

corrupção, desemprego, desigualdades, mas não se pode dizer que é por ausência de recursos. 

A ineficácia é quanto a aplicação dos recursos, pois eles existem, só não se sabe onde estão, 

muitas vezes.  

A raiz da ineficiência estatal está na ausência de prevenção do crime, contribuindo com 

a formação cidadã de cada indivíduo e a falibilidade do sistema carcerário que acaba por tornar 

o indivíduo ainda pior, não sendo objeto de ressocialização.336 

Somado a isso, tem-se o excesso de flexibilização do sistema em relação ao réu, com 

uma gama de benefícios que o mesmo adquire de modo quase que objetivo, ao alcançar o tempo 

necessário. Em que pese a lei preveja a análise de aspectos subjetivos, na prática não há 

mecanismos eficientes para tal, e com isso muitos são os que voltam a delinquir ainda quando 

estão em gozo dos benefícios concedidos pelo Estado. Neste ponto, cabe analisar, não seria 

necessária então um pouco mais de análise?  Uma dilatação do lapso temporal necessário para 

concessão de benefícios?  Ou até mesmo se negar a concessão de benefícios a determinados 

tipos de delinquentes? 

É cediço que o combate à criminalidade não é feito única e exclusivamente pelo viés 

do Direito Penal, no entanto o mesmo tem a capacidade de utilização de meios diferenciados 

para punição daquele que transgride a norma e a restituição do status quo. É preciso ter a noção 

de que a prisão é, muitas vezes, um mal necessário e ainda que o sistema não contenha aparatos 

efetivos de ressocialização, isto não justifica a adoção de medidas abolicionistas nesta seara.337 

O que se quer explicitar é que sendo papel do Estado a manutenção da ordem pública 

e dos fatores de criminalidade, não é compatível com tal função, a adoção de posturas 

extremamente protetivas e permissivas em relação ao condenado, onde a noção de direitos 

humanos tem sido distorcida em prol da parcela que se quer defender.  

A impunidade tem sua raiz na permissividade estatal, não adiantando a criação de leis, 

ainda que mais severas, se na aplicação da lei penal existe alta flexibilidade e excesso de 

garantias. 

É sempre um tabu discutir até que ponto é legítimo e saudável para uma sociedade a 

criação de legislações permissivas, contendo diversas benesses e com isso diminuindo o tempo 

de cárcere do criminoso. Não que o cárcere seja a solução, mas a ausência dele muitas vezes 

não o é, alguns indivíduos são altamente perigosos e em relação a estes a permissividade da lei 
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penal acaba causando prejuízos inegáveis a sociedade além da criação de vítimas de forma cada 

vez mais frequente.  

A atuação estatal deve considerar as necessidades reais da sociedade, os índices de 

criminalidade por região, a necessidade de alteração do sistema penal brasileiro com a 

adequação das garantias ao tipo de delito praticado e quanto ao aspecto subjetivo, ao agente a 

que se destina a norma.  

O processo expansionista do Direito Penal em muito tem aver com apelos midiáticos, 

tecnológicos, aumento da população mundial assim como a sofisticação das organizações 

criminosas e dos delitos praticados, no entanto, é inegável que a legislação  penal brasileira, 

nos moldes atuais, é incapaz de atuar ao menos no controle da criminalidade sendo portanto 

necessárias mudanças urgentes e um tanto quanto drásticas.  

A teoria do Direito Penal do Inimigo se insere no modelo acima exposto e legitima a 

aplicação de penas mais severas a determinados delitos e indivíduos com base na necessidade 

de manutenção e reafirmação da validade da norma, contendo elementos que podem ser 

pensados como futuras diretrizes para a modificação do sistema penal brasileiro como se verá 

nos próximos tópicos.  

3.2 Análise das garantias constitucionais penais do indivíduo e a possibilidade de 

relativização de garantias fundamentais frente à CFRB/88 

 

O aparato Penal deve buscar uma justiça eficaz e igualitária, de modo a se adequar, no 

que couber aos princípios constitucionais-penais. A dignidade da pessoa humana, princípio 

fundante do Estado Democrático de Direito é o princípio do qual os demais retiram a sua 

legitimidade.338 

O exercício do ius puniendi pelo Estado deve estar pautado no princípio da legalidade 

e no respeito aos ditames da Carta Magna de 1988, sob pena de ser considerado 

inconstitucional. O presente trabalho, em hipótese alguma pretende negar tal fato, mas ressaltar 

que a própria Constituição não traz os direitos fundamentais como absolutos, de modo que a 

relativização dos mesmos ou o sopesamento no caso concreto de quais garantias devem 

prevalecer em detrimento de outras, não constituem per si, qualquer inconstitucionalidade. 
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A priori, é preciso destacar que para Jakobs339, o inimigo deve receber tratamento 

diferenciado, com uma penalidade célere e rígida, o mesmo não se aplica aos chamados 

cidadãos e nem aos que esporádica e acidentalmente transgrediram a norma posta. É para esta 

casta de indivíduos que se pensa em utilizar a teoria do Direito Penal do Inimigo como 

contribuição. 

A grande dificuldade de aceitação deste tema reside no fato de ser uma expressão 

agressiva inserida no conceito de Direito Penal Máximo ou de Exceção. Para os casos em que 

se aplicaria esta teoria, o Direito Penal vê no autor do crime, um inimigo do Estado e 

consequentemente da própria sociedade.  

A gravidade do delito cometido transcende a esfera do interesse particular do 

indivíduo, pois o mesmo se tornou fonte de perigo iminente. Dessa forma, poderá ser 

responsabilizado até por atos preparatórios e pensamentos.340 

A seguir são analisados alguns direitos e garantias que na ótica da teoria do Direito 

Penal do Inimigo, seriam reduzidos ou suprimidos sem, contudo esgotar os mesmos. 

3.2.1 Princípio da dignidade da Pessoa Humana 

 

Encontra-se consagrado no art.1º, inciso III da CFRB/88341 sendo um dos pilares do 

Estado Democrático de Direito. Quanto a este, a teoria do Direito Penal do Inimigo visa 

preservar a norma jurídica posta, que é um dos fundamentos da organização social efetiva 

dentro de um Estado além de preservar dignidade da pessoa humana, a segurança, o respeito 

daqueles denominados cidadãos, que atuam com expectativa legítima perante a norma.  

O Direito de um acaba quando o começa o de outrem, a partir do momento em que o 

inimigo se constitui como contrário a norma estabelecida, ele não faz mais parte daquela 

sociedade,na medida em que não aceita as normas que a compõem. Vale ressaltar que, essa é 

uma escolha feita pelo próprio delinquente, não se trata de decidir que ele não faz parte da 

sociedade, mas sim reconhecer que em relação àquele infrator, ele de fato não se considera 

como pertencente a tal sociedade e por isso não encontra coercitividade e necessidade de 

obedecer à norma que lhe é inicialmente imposta.  
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341 BRASIL, op. cit., p. 163.  



120 

 

Negar a aplicação da teoria do Direito Penal do Inimigo sob a alegação de que fere o 

princípio da dignidade da pessoa humana, acaba por ferir ainda mais esse princípio quando se 

considera o tipo de delinquente a que se quer aplicar, os tipos de delitos cometidos, 

extremamente graves, e a extrema danosidade que a conduta dos mesmos possuem.  

3.2.2 Princípio da Igualdade 

 

Por este princípio, tem-se que“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de  

qualquer natureza”, art.5º, caput, CFRB/88342. Entende-se que tal vetor deve ser pautado não 

somente na análise da igualdade formal, mas também material, o que gera a necessidade de 

tratamento dos iguais de forma igual e os desiguais de acordo com sua desigualdade. Ocorre 

que, tal princípio é baseado na hipossuficiência existente, não sendo este o caso da relação entre 

o inimigo e o Estado, pois o primeiro com sua reiterada conduta acaba por colocar em risco a 

validade e efetividade das normas além da própria segurança dos demais.  

É certo que deste princípio retira-se a noção de que as situações fáticas podem ensejar 

tratamentos diferenciados a pessoas que até então são formalmente iguais, sem que isso 

ocasione inconstitucionalidade. Sopesando também, que o inimigo embora não seja 

hipossuficiente, é dotado de características pessoais que o distinguem dos demais cidadãos, 

porque não se poderia aplicar um tratamento diferenciado aos mesmos? 

Impor o mesmo tratamento legal, a indivíduos que transgridam a norma de modo 

reiterado, sem características que indiquem ressocialização, muito pelo contrário, transgridem 

por princípio, cometendo crimes gravíssimos, não seria violar o princípio da igualdade igual 

forma ? 

A justificativa para o tratamento diferenciado que o Direito Penal do Inimigo propõe 

a determinados tipos de delinquentes, chamados de “inimigos”, é justamente a sua 

periculosidade social e fática. A proteção da sociedade e,a priori da própria norma jurídica 

violada é que impõe medidas mais efetivas no combate à criminalidade. 

O Direito Penal, no seu aspecto de igualdade material, necessita de ações afirmativas 

e em alguns casos isso significa o recrudescimento das penas ou relativização de garantias em 

detrimento da proteção de bens jurídicos de caráter supraindividual, o que acaba por demonstrar 

a conformidade da teoria quando analisada sobre esta ótica343. 
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3.2.3 Princípio da Legalidade 

 

O fundamento está no art.5º, inciso XXXIX, da CFRB/88344 que diz “não há crime 

sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.” Neste ponto, é preciso 

analisar que a criação de normas jurídicas passa por uma análise da conjuntura econômica, 

política e social e que a necessidade de subordinação à Constituição é inegável.  

A própria Constituição prevê mandados de criminalização e com isso abre ao 

legislador infraconstitucional a criação de normas a respeito do tema. A criação destas normas, 

como já foi dito acima, é fruto de uma decisão política acima de tudo. A teoria do Direito Penal 

do Inimigo, assim como outras teorias, é fruto de uma construção do Direito com base em uma 

determinada opção legislativa.  

Neste ponto, é importante ressaltar que o Direito Penal do Inimigo não contraria o 

principio da legalidade, mas deriva do mesmo e da abertura constitucional dada aos poderes 

infraconstitucionais. A teoria aqui mencionada,é fruto de decisão política, que como todas as 

outras, pode ser questionada, mas sobre o prisma para a qual foi criada é dotada de legitimidade.  

As transformações sociais são constantes e o Direito precisa acompanhar tal fato, a 

partir do momento que as demandas sociais mudam, o Direito muda também ou pelo menos 

deveria. O Direito Penal do Inimigo fruto de uma das teorias funcionalistas, traduz uma nova 

forma de ver a reprimenda penal e o papel do Estado no controle da criminalidade.  

A necessidade de implementação das ideias centrais desta teoria no ordenamento 

jurídico brasileiro, se legitima a partir do momento em que a lei, como está positivada, não é 

capaz de garantir os valores sociais, a segurança e a justiça345. 

3.2.4 Princípio da Presunção de inocência 

 

Prevista no art.5º, inciso LVII da CFRB/88346, “ninguém será considerado culpado até 

o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, a presunção do ordenamento jurídico 

brasileiro é de inocência cabendo ao órgão de acusação provar o contrário.  

O ponto sensível entre a teoria do Direito Penal do Inimigo e a presunção de inocência 

está na antecipação da punibilidade com a existência de um ordenamento jurídico com uma 
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visão prospectiva347.  A punição do indivíduo não ocorre com base em um fato que ele ainda 

não praticou, mas sim por ter praticado um crime tão grave e de consequências, sociais tão 

grandes que tornam inviável a restituição do status quo. Se não se pode conter as proporções 

do dano causado com a aplicação da sanção penal nos moldes atuais, é certo que para 

determinados tipos de delinquentes há indícios mais do que fortes de reiteração delitiva e de 

ausência de ressociabilidade. 

Considerando que se fala de indivíduos que não são portadores de distúrbios mentais, 

mas que decidem de forma livre e consciente o cometimento de delitos graves, com proporções 

desastrosas em sociedade, não se pode esperar que eles pratiquem o ato para então puni-los e 

deixar a sociedade como um todo a mercê dos mesmos.  

Fala-se de atos que uma vez praticados, têm proporções desastrosas na vida de muitas 

pessoas, como os atos terroristas, por exemplo, sendo que a cogitação de atos desse porte, 

poderia e deveria ser combatida no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, é que se 

criou a Lei nº 13.260 de 16 de março de 2016348, denominada Antiterrorismo, já explicitada 

neste trabalho, com o viés de conter atos preparatórios de forma legítima.  

3.2.5. Princípio da ampla defesa e do contraditório 

 

Encontram-se previstos no art.5º, inciso IV da CFRB/88349 e em tese, configuram-se 

como a possibilidade do acusado comprovar e ratificar a sua inocência pelos mais vastos meios 

lícitos em juízo. Assim como, especificamente em relação ao contraditório é requisito de 

validade do processo e configura-se como a possibilidade de manifestação da parte acerca das 

questões processuais, podendo contribuir para formação da opinião do magistrado.  

Com a separação, a priori, entre os que seriam denominados cidadãos e inimigos e a 

consequente previsão de um Direito Penal mais severo para esses últimos, tem-se a adoção de 

medidas mais gravosas e configuração de um grau de periculosidade pautado em um critério 

puramente abstrato. Agora, é certo também que dentro do processo judicial, optar pela  teoria 

do Direito Penal do Inimigo, não nega ao acusado a possibilidade de se manifestar, embora 

adote conceitos negativos sobre o mesmo a priori, apenas entende que em relação a estes, não 

cabe o mesmo grau de garantia que ao restante da sociedade. 

Um mínimo de contraditório e ampla defesa deve existir, por isto, a teoria do Direito 

Penal do Inimigo seria utilizada como inspiração, mas não ipsis litteris. A efetividade desta 
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oportunidade de defesa na prática pode ser questionada, na medida em que já se atribui efeitos 

elevados ao “inimigo” baseado em uma definição unilateral, do Estado, e de alto grau de 

subjetividade.  

3.2.6. Princípio do Devido Processo Legal 

 

Contido no art. 5º, incisoLIV, da CFRB/88350, este princípio prevê a necessidade de se 

garantir dentro do processo judicial a concretização de todas as garantiasprevistas para que ao 

final se dê a condenação do acusado de forma legítima. Ocorre que, a teoria do Direito Penal 

do Inimigo não defende a desnecessidade total do devido processo legal, mas a sua abreviação 

e modificação quando se fala dos chamados “inimigos”. Para ela, em se tratando de um inimigo, 

um processo mais abreviado e com a supressão de garantias fundamentais, se for o caso, é um 

devido processo legal. Se essa visão se coaduna com o conceito adotado no modelo brasileiro 

é outro ponto a se considerar. Cabe ressaltar também que em relação aos cidadãos a teoria 

legitima a utilização do devido processo legal com todas as garantias dele provenientes.  

A supressão de garantias, não é defendida de forma desmedida, é certo que dentro da 

realidade brasileira, o que mais se vê é a inefetividade da punição do indivíduo por excesso de 

garantias previstas em lei. Em se tratando de um relacionamento particular-Estado, é certo que 

a existência de garantias fundamentais são necessárias, porém nem todas devem ser aplicadas 

a depender do caso concreto.  

A supressão de garantias em alguns casos é medida imperiosa embora não seja a mais 

desejada e se justifica na manutenção do ordenamento posto e na própria necessidade de 

proteção da sociedade. O inimigo possui tal grau de periculosidade que não se pode entender 

que ele seja apto a conviver em sociedade, e nem desfrutar das mesmas garantias daquele que 

transgrediu a norma de forma pontual, ou jamais o fez,ao qual se atribui o Direito Penal do 

Cidadão.  

Alguma forma de diferenciação deve existir entre aquele que pratica um fato 

extremamente grave, de modo reiterado, com características pessoais voltadas ao crime quase 

que de modo permanente e aquele que transgride a norma jurídica de forma pontual. Defender 

a atribuição das mesmas garantias aos dois tipos de infratores, além de fomentar a prática de 

crimes acaba por ferir o princípio da igualdade, uma vez que embora ambos tenham 

transgredido uma norma jurídica, as características fáticas e pessoais de ambos são 

diametralmente opostas, sem contar o desrespeito ao princípio da proporcionalidade.  

                                                 
350 Ibid. 
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3.2.7 Princípio da Humanidade e Individualização das penas 

 

O princípio da humanidade, também conhecido como limitação das penas, visa 

impedir qualquer tentativa de retrocesso quanto à cominação das penas levadas a efeito pelo 

legislador351. Tem como fundamento principal, o  princípio da dignidade da pessoa humana e 

deriva de uma construção feita ao longo dos anos acerca do que seria a pena e de sua finalidade. 

A construção que se tem a partir do final do século XVIII e início do século XIX é de que a 

pena não mais incide sobre o corpo do condenado.  

Tendo em vista este cenário, a  CFRB/88 traz em seu art.5º, inciso XLVII352 a limitação 

a pena de morte, salvo casos de guerra declarada, nos termos do art.84, XIX; b) de caráter 

perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; cruéis.  

Esmiuçar cada um destes tipos de pena, não é o objetivo do presente trabalho, sendo 

necessário analisar em que medida a teoria do Direito Penal do Inimigo respeitaria ou não tal 

princípio. Jakobs353 defende a punição com penas elevadas e certa exclusão do indivíduo da 

sociedade por seu caráter permanentemente perigoso o que afronta o disposto na Constituição.  

Ainda que não se fale expressamente em penas perpétuas, ocorre que o caráter elevado 

das penas ou até mesmo o somatório delas, considerando a estimativa de vida de um ser humano 

acaba por torná-laperpétua, o que iria de encontro com o preceito constitucional já exposto. No 

entanto, o Direito Penal do Inimigo defende penas altas que não necessariamente as 

caracterizam como perpétuas e muitas vezes são necessárias à efetivação da sanção penal no 

caso concreto. Diante disso, entende-se que a mera existência de penas elevadas e com 

supressão de algumas garantias fundamentais, não caracterizam per si uma afronta ao princípio 

da humanidade, mas a supressão total sim.  

Quanto à vedação as penas cruéis, é certo que a pena em si carrega um aspecto 

negativo, ninguém se sente agradável quando privado de sua liberdade, sendo portanto 

intrínseca a aplicação da sanção e a necessidade de efetiva punição trazer um “mal” ao que se 

submete. É inegável que a pena, em regra, possui um caráter retributivo, ainda que não seja o 

único a se considerar.  

O princípio da individualização da pena constitui-se como vetor para diferenciação 

entre aqueles que cometem crimes idênticos, mas que por suas características pessoais, 
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circunstâncias de tempo, modo de execução entre outros variantes merecem maior ou menor 

reprovabilidade.  

A ideia central é de dar justa punição ao indivíduo, e neste ponto é que a legislação 

brasileira se permite visualizar aspectos subjetivos relacionados ao modo de ser do agente, 

antecedentes criminais etc. A teoria do Direito Penal do Inimigo não fere tal princípio apenas 

defende a antecipação desta análise quanto a maior reprovabilidade ou não da conduta para um 

momento anterior a individualização da pena e até mesmo da prolação de sentença.  

3.2.8 Princípio da proporcionalidade 

 

Pelo princípio da proporcionalidade, a pena deve ser justa e necessária ao delito 

praticado além de ser determinada por lei354. Neste ponto, exige-se um juízo de ponderação 

entre a gravidade do fato e da pena.  

A maioria das previsões legais em Direito Penal,encontram-seprejudicadas,pois a 

legislação brasileira é incapaz de estabelecer a justa repressão dos delitos praticados, não 

somente pelo excesso de garantias penais e processuais penais, mas também pela atuação 

ineficiente do legislador ao cominar as penas no preceito primário da norma penal 

incriminadora.  

Jakobs355, ao defender penas elevadas aosdenominados “inimigos”, baseado em sua 

periculosidade e no delito praticado pelos mesmos, além de ressaltar o caráter excepcional e 

necessário das mesmas, o faz na tentativa de tornar a pena proporcional ao delito e aos efeitos 

que o mesmo causa no seio social. Neste ponto, atende, portanto ao principio da 

proporcionalidade quando entendido como a justa medida da repressão penal. Um delinquente 

habitual, em crimes graves que causam impactos incontroláveis e irreversíveis em sociedade, 

não podem receber o mesmo tratamento que os demais.  

Ousa-se dizer que a teoria do Direito Penal do Inimigo traz intrinsecamente algum 

aspecto de proporcionalidade, pois seleciona os indivíduos que serão objetos da aplicação da 

teoria considerando o alto grau de prejudicialidade de suas condutas, antecipando a punibilidade 

em crimes sem que deixar que o mesmo se consume, de modo que se faz necessária a punição 

de atos preparatórios. 
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355 JAKOBS, op. cit., p. 85.  
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3.2.9 Princípio da Culpabilidade 

 

Diz respeito ao juízo de censura, de reprovabilidade que se faz sobre uma conduta que 

é típica e ilícita.356 A culpabilidade como integrante do conceito analítico de crime pressupõe a 

prática de um injusto penal tendo aver com a averiguação se o mesmo deve responder 

pessoalmente pelos delitos praticados ou não357.  

A teoria do Direito Penal do Inimigo, já pressupõe a culpabilidade do agente neste 

aspecto, pois o mesmo pratica a conduta contrária à norma penal por princípio, de modo 

voluntário e consciente entendendo o caráter ilícito da conduta.  

O segundo aspecto da culpabilidade é relacionada ao seu caráter medidor da pena e 

neste aspecto é que se introduz o art.59358 do CP.A teoria do Direito Penal do Inimigo, faz um 

juízo de culpabilidade em momento anterior a este, por este motivo há quem entenda como 

preceito que viola a presunção de inocência e ao princípio da culpabilidade neste aspecto359. 

Em verdade, o que se faz é considerar uma maior reprovabilidade da conduta e da 

personalidade do agente baseado em algo que o mesmo fez, em algum momento, considerar a 

periculosidade futura de um agente pressupõe analisar as condutas passadas e presentes do 

mesmo, de modo que um agente tido como permanentemente perigoso demonstrou de algum 

modo que o é, não sendo invenção desmedida para se atribuir periculosidade a qualquer preço.  

Quanto a terceira vertente da culpabilidade, diz respeito a impedir a responsabilidade 

penal objetiva. Neste ponto, não há comentários a se tecer visto que a teoria do Direito Penal 

do Inimigo pressupõe a conduta nos termos ditados pelo princípio da culpabilidade. 

3.2.10 Princípio da Intervenção mínima e fragmentariedade 

 

Pelo princípio da intervenção mínima cabe ao Direito Penal preocupar-se com a 

proteção dos bens mais importantes e necessários à vida em sociedade360. O caráter 

fragmentário do Direito Penal significa que uma vez escolhidos os bens fundamentais e 

comprovada a lesividade e inadequação das condutas, as mesmas passam a fazer parte da 

proteção do Direito Penal361.  

A teoria do Direito Penal do Inimigo tem seu âmbito de aplicação aos delinquentes 

permanentemente perigosos e que praticam crimes de alta gravidade, de modo a estar 
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360 Ibid., p. 45. 
361 Ibid., p. 57. 
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compatível com a mínima intervenção que se espera do Estado. E neste sentido, não há que se 

falar em desnecessidade de expansão do Direito Penal para alcançar tais fatos, tendo em vista 

a danosidade intrínseca dos mesmos. Portanto, são requisitos para aplicação da teoria o respeito 

a lesividade, inadequação das condutas e a existência de bens jurídicos de especial proteção por 

parte do Estado.  

Por fim, insta salientar que a própria Constituição criou os chamados mandados de 

criminalização no art.5º, incisos XLII, XLIII,XLIV362, e art.227, parágrafo 4º363, estabelecendo 

maior rigor de punição ou supressão de garantias fundamentais, o que se assemelha a teoria do 

Direito Penal do Inimigo364. 

Dessa previsão, retira-se que o constituinte originário reconhece a existência de 

inimigos que devem ser combatidos a todo custo, como por exemplo, nos casos de racismo, 

ação de grupos armados civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 

Democrático que não sofrem com o decurso do tempo.365 

Nestes casos, a pena se mostraria como um fim em si mesma, pelo efeito de segurança, 

em relação ao indivíduo considerado perigoso.366 Para Jakobs a pena é coação, e esta, por sua 

vez, não pretende significar nada mais do que ser efetiva, isto é, que não se dirige contra a 

pessoa em Direito, mas contra o indivíduo perigoso.367 

Confirmando a compatibilidade entre a teoria do Direito Penal do Inimigo com a 

Constituição Federal, tem-se a seguinte passagem:368 

 
Assim, a constituição discretamente, por assim dizer, incorpora os ideais da teoria do 

Direito Penal do Inimigo e legitima o legislador ordinário a inovar, na mesma linha, 

como assim tem feito, diante de situações excepcionais.É razoável afirmar  que 

existem duas intensidades do Direito Penal. Uma que parte da constituição e outra que 

parte do legislador ordinário. À primeira ao que parece pela maior probabilidade de 

causarprejuízos incalculáveis ao Estado, forma atribuídas punições mais severas. Este 

fenômeno encontra subsídio no princípio da proporcionalidade. Assim, vigora o 

brocardo de que ´´para cada mal há uma pena adequada``, na medida em que 

determinados direitos fundamentais sejam preservados em detrimento de outros. 

 

Os mandados de criminalização trazem casos em que aquele que pratica qualquer dos 

atos ali elencados, tem periculosidade implícita, o que se assemelha com a teoria do Direito 

Penal do Inimigo. 
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Explicitados, os principais, embora não sejam os únicos, que poderiam ser afetados 

pela aplicação da teoria do Direito Penal do Inimigo, verifica-se que embora, a priori, possa 

existir uma disparidade entre os dispositivos da Constituição Federal e a mesma, isso não é de 

todo verdade quando se faz uma interpretação sistemática da proteção constitucional.  

 

3.3. Viabilidade jurídica da utilização da teoria do Direito Penal do Inimigo como 

instrumento de política criminal a inspirar futura modificação do sistema Penal e 

Processual Penal 

 

Prima facie, é mister destacar a tendência da política criminal atual, que segundo 

Meliá369, resume-se no conceito de expansão do Direito Penal, ou seja, surgimento de novas 

figuras delitivas, reforma dos tipos penais que já existem, além do surgimento de novos setores 

de regulamentação. Com isso, cresce a inserção do Direito Penal do risco como instrumento 

legítimo à designação de punições em estado prévio, além da aplicação de penas elevadas. Neste 

viés, a teoria do Direito Penal do Inimigo, embora tenha suas peculiaridades, não se constitui 

propriamente como uma política criminal nova, mas uma das faces do que se entende por 

expansionismo penal, com fundamento em um Direito Penal Simbólico e no punitivismo.370 

Para se analisar a viabilidade da teoria do Direito Penal do Inimigo, é preciso discorrer 

acerca das características da sociedade sob a qual a teoria se pauta, entender como o conceito 

de bem jurídico se readequa a essa realidade e os efeitos de tal fato na ampliação da intervenção 

estatal.  

A sociedade em que se pensa a teoria do Direito Penal do Inimigo, assim como outros 

movimentos expansionistas, é a pós-industrial, denominada “sociedade de risco”, isto porque 

com o desenvolvimento científico, tecnológico, industrial e econômico, realiza-se na atualidade 

uma gama de atividades que ensejam esse risco.371 

Neste sentido é o conceito de sociedades de risco dado por Ana Elisa Liberatore Silva 

Bechara:372 “Caracteriza-se assim, a sociedade de risco, diferenciando-se das sociedades de 

épocas anteriores pela existência de riscos artificiais, aptos a atingir grandes dimensões e a 

alcançar um número indeterminado de pessoas.” 

Ainda que não se concorde com a caracterização moderna de sociedade, como sendo 
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necessariamente de risco, ao menos tem-se o consenso de se tratar de sociedade complexa em 

razão da alta tecnicidade e industrialização, além de uma série de interações interpessoais que 

geram uma redefinição daquilo que merece ou não tutela penal.373 

Essa insegurança objetiva própria do avanço social e econômico, somada com a 

insegurança subjetiva, que aflige os cidadãosé o que determina uma maior atuação do Estado 

como resposta à sociedade e de modo a assegurar as expectativas normativas, a confiabilidade 

no sistema.374 

Dentro desse contexto é que se insere o Direito Penal como mecanismo de prevenção 

pautado no risco, o que se justifica através da criação e expansão de bens jurídicos, 

adiantamento da punibilidade do agente e menos exigências para se imputar um fato ao 

mesmo.375 

O pensamento de Jakobs376 se alinha ao que se denomina expansionismo penal, em 

uma de suas vertentes, onde se legitima o discurso de proteção da norma e da sociedade de 

risco. O funcionalismo sistêmico favorece a um Direito Penal máximo, na medida em que para 

proteger a norma tudo é possível. 

No Brasil, o processo expansionista do Direito Penal tem como marco a década de 80, 

com a criação de diversos novos tipos penais para tutela de novos bens jurídicos ou maior tutela 

dos já existentes, o que demonstra uma maior preocupação do Direito Penal em determinados 

ramos da sociedade, como por exemplo, a Lei contra o Sistema Financeiro Nacional, Lei de 

Crimes Hediondos, Lei de Biossegurança, Lei de lavagem de capitais,etc.377 

O Direito Penal continua sendo instrumento de defesa social dos indivíduos, mas na 

sua perspectiva social, muito além da efetiva lesão ao bem jurídico posto individualmente, 

preocupa-se com o bem jurídico entendido em seu aspecto coletivo, de segurança pública, de 

paz social. A proposta da teoria do Direito Penal do Inimigo, em síntese é a maior preocupação 

do Direito Penal com o agente e não somente com o bem jurídico tutelado, a apuração de 

lesividade ou perigo concreto ao bem jurídico, quando entendido em seu aspecto coletivo e não 

somente na esfera do particular.378 

O que se tem é o que se chama de desmaterialização do conceito de bem jurídico, onde 

o Direito Penal deixa de se justificar na tutela do bem jurídico individual e passa a proteção 
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também os direitos da coletividade, provocando uma ampliação do que se entende por bem 

jurídico merecedor da tutela penal e com isso legitima-se uma maior intervenção do Estado nas 

relações em sociedade.379 

Essa desmaterialização é uma tendência trazida pela sociedade pós-industrial que 

segundo Bechara se caracteriza “pela dissolução, passando-se dos claros contornos 

apresentados tradicionalmente pelos bens jurídicos individuais aos mais vagos e intangíveis, o 

que se revela, em seu extremo, no âmbito dos bens jurídicos coletivos.” 

O que se propõe é a possibilidade de relativização de direitos fundamentais individuais 

em prol da proteção da sociedade com umtodo, o que não deixa de ser a proteção de direitos 

fundamentais em seu aspecto social. A questão é sair do conceito penal tradicional que não mais 

é capaz de atender as expectativas e demandas sociais e nem de promover a efetiva sanção pelo 

delito praticado, para uma concepção moderna, onde se amplia as hipóteses de intervenção pela 

via do Direito Penal, dada a gravidade do bem jurídico coletivo ameaçado, a saber, a segurança 

pública.380 

Essa proteção é pautada entre outras coisas, no encrudescimento do Direito Penal, onde 

os direitos do agente do delito embora não sejam de todo ignorados, deixam de ser o cerne da 

questão381. A consideração dos aspectos pessoais do agente, é essencial a sua identificação em 

sociedade de modo a entender e mensurar os reflexos das condutas praticadas não somente na 

esfera da vítima.  

A partir desse processo de proteção dos bens jurídicos coletivos, é que surgem 

questionamentos acerca da possibilidade ou não de delimitação clara dos mesmos para que se 

possa determinar o que de fato é apto a lesionar bens jurídicos coletivos ou não, assim como a 

causalidade entre a ação e os efeitos da mesma.382 

A concepção de existência e proteção pelo Direito Penal de bens jurídicos coletivos 

não ofende ao princípio da ofensividade e da intervenção mínima, uma vez que embora não se 

traduzam em conceitos estanques, existem em conteúdo mínimo e inconteste devendo ser 

protegidos pelo Estado em prol da manutenção da ordem social e jurídica.  

A própria legislação corrobora tal entendimento acerca da proteção de bens jurídicos 

coletivos, ao criar delitos de perigo abstrato, que são em regra tipos penais abertos, com 

cláusulas gerais e elementos normativos que demandam interpretação do aplicador da lei na 
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resolução dos casos concretos. Com a existência destes, tem-se a própria legislação 

corroborando a aplicabilidade de tipos penais com conceitos jurídicos indeterminados, o que 

demonstra a desnecessidade de conceituação exata do que seriam os bens jurídicos coletivos.383 

A constitucionalidade de leis que protejam bens jurídicos em estados iniciais, com a 

punição, por exemplo, de atos preparatórios, ante a existência do princípio da ofensividade só 

se legitima pelo viés da proteção de bens jurídicos, em seu aspecto coletivo, o que não deixa de 

englobar a seara individual, mas não como questão principal.  

O que se entende por papel do Direito Penal, legitimidade da sua intervenção, fins da 

pena entre outros, acaba por perpassar por concepções políticas e filosóficas, o que torna 

intrínseca a noção de que não há certo ou errado, mas sim aquilo que se quer ou não aderir no 

tempo e no espaço. Neste sentido é importante destacar o papel das Escolas Penais e seus 

efeitos. 

Para fins de não prolongar a explanação sobre o tema, este trabalho se detêm a análise 

da escola clássica e da escola positiva, como suficientes a compreensão do que se quer 

explicitar. A escola clássica, não se preocupou com a ideia de defesa social, pois coloca como 

relevante o direito do indivíduo, sendo função do Direito Penal a limitação do poder punitivo 

estatal protegendo a liberdade individual da justiça Penal.  

Em sua primeira fase, capitaneada por Beccaria384, tem sua base no contratualismo, de 

modo que se tem a concepção de que a ordem jurídica resulta de um grande e livre acordo entre 

os homens. Pela teoria do contrato social embora se tenha igualdade absoluta entre os homens, 

a partir do momento em que o indivíduo rompe o contrato social, não se comportando de acordo 

com o que legitimamente se espera dele, converte-se em inimigo da sociedade.  

A segunda fase, capitaneada por Carrara385, entende a defesa social sob o viés de 

proteção aos direitos do indivíduo, pois está no indivíduo o direito primitivo e a sociedade deve 

exercitar-lhe a defesa. Assim, a defesa socialdeve exprimir “o que defende” (a sociedade deve 

defender o indivíduo) e não “o defendido” (a sociedade é o objeto defendido).  

Em contrapartida, a escola positiva, capitaneada por Ferri386, entende a defesa social 

como proteção da sociedade contra a criminalidade, suprema e imanente do Estado e a razão da 

justiça penal. Neste contexto, a defesa social aqui é entendida como proteção da sociedade 
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contra os criminosos mediante uma repressão vigorosa dos indivíduos taxados de perigosos. 

Dessa breve exposição, o que se quer explicitar é que enquanto o Direito Penal 

defendido pela escola clássica se pautava na punição do crime(Direito Penal do fato), a escola 

positiva queria a repressão e punição do criminoso(Direito Penal do autor), visto como causa 

do delito.387 

Enquanto a primeira se preocupava em limitar o poder punitivo, a segunda visava a 

consolidação do direito de punir, mitigando o Direito Penal como conjunto de regras em nome 

de uma necessária defesa social, que, para ser eficaz, não poderia ter limites fixados em lei388. 

Ao contrário da escola clássica, as teorias da escola positiva, justificam a expansão do 

sistema punitivo visando a defesa social e é nesse viés que se configura a teoria do Direito Penal 

do Inimigo.  

Por essa visão ocorreu uma reestruturação na forma de se estudar o delito, de modo 

que a função do Direito Penal mais do que a punição dos culpados, passa a se configurar como 

neutralizador dos indivíduos perigosos para a ordem social, por meio de medidas legais 

pertinentes, sendo dessa época a criação das medidas de segurança.389 

Cabe ao Direito Penal o fornecimento não somente de meios de reprimir práticas 

delitivas, mas também meios de prevenção, pelos quais a sociedade se defende dos 

delinquentes, degenerados em geral.390 

A escola positiva foi o princípio do que legitimaria os movimentos de defesa social, 

colocando a “necessária” defesa da sociedade como questão central do sistema penal. A duração 

da pena não deve se pautar apenas na gravidade material da infração, mas preocupar-se na 

emenda do condenado e em relação aos delinquentes habituais neutralizar a sua nocividade pelo 

maior tempo possível.  

O poder, segundo Foucault391, é a força que reprime os indivíduos ou classes a se 

comportarem de determinada forma e não de outra. Esse poder é exercido sendo caracterizado 

como mecanismo de repressão. Parte-se dapremissa de queo poder é exercido em nome da 

sociedade, o que demonstra que a ideia dedefesa social é inerente ao exercício do poder punitivo 

estatal.392 

Entendendo a defesa social como dever do Estado, sendo derivada do poder de punir 
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atribuído ao mesmo por força do contrato social, legitima-se a adoção de teorias expansionistas, 

tal como o Direito Penal do Inimigo.  

As ideias de defesa social desenvolvidas pela Escola Positiva, vão provocar a expansão 

do poder punitivo. Para esta Escola, a função do Direito Penal é promover a defesa da sociedade 

contra o crime e os criminosos. A pena é transformada em um instrumento de defesa social, a 

prevenção se torna aspecto relevante na seara penal, assim como as causas do crime passam a 

ser analisadas na pessoa do criminoso. A defesa da sociedade justificaria a supressão de direitos 

humanos dos indivíduos.  

Nesta direção, as teorias de defesa social desenvolvidas pela Escola Positiva vão 

preparar o caminho para a justificação da punição sem crime. Substituindo-se a ideia de 

responsabilidade penal pessoal dos clássicos pela responsabilidade social (quer dizer, 

proveniente do simples fato de se viver em sociedade), os positivistas desenvolveram o Direito 

Penal do autor, segundo o qual se pune o indivíduo pelo que ele é, e não pelo que ele fez393.  

Como marco temporal, tanto da teoria do Direito Penal do Inimigo, quanto dos demais 

movimentos expansionistas, tem-se a década de1970, mais especificamente após os atentados 

do 11 de Setembro de 2001, onde o aumento da intervenção estatal se tornou mais evidente e 

necessário, em prol da segurança pública. Sendo este, um dos fundamentos jurídicos que 

ensejam uma modificação do papel do Estado no controle da criminalidade.394 

O Direito Penal dentro de uma visão liberal serve para proteção dos direitos do agente, 

a preocupação é com a tutela do bem jurídico individual, contudo com a necessidade de resposta 

aos anseios sociais, principalmente com o aumento da criminalidade organizada e dos ataques 

terroristas, o fundamento do Direito Penal,deixa de ser a proteção do indivíduo tão somente, 

passando a abarcar a proteção da sociedade, através do combate ao crime395.  

A legitimidade do Direito Penal não se restringe mais ao binômio abolicionismo x 

reducionismo, passando a ter sua legitimidade posta em cheque através de uma visão 

reducionista x expansionista.396 

A proposta do funcionalismo sistêmico, em linhas gerais, reside na necessidade de 

proteção das normas jurídicas, da erosão das normas sociaisidentificadas com a redução de 

expectativas normativas.397 Pauta-se na concepção de que a sociedade moderna é cada vez mais 

complexa e menos confiável no que tange ao comportamento conforme ao sistema normativo 
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posto, de modo que a finalidade do Direito Penal é a conservação dos valores sistêmicos 

expressos pelo ordenamento jurídico.398 

Uma das propostas mais marcantes quando se fala em expansionismo penal, é a 

chamada política de “tolerância zero”, que reside na teoria das Janelas Quebradas (The Broken 

Windows Theory) desenvolvidas por Q. Wilson e George Kelling399 em 1982. Esta se pauta na 

concepção de que a desordem acaba por gerar mais desordem, ou seja, um comportamento que 

a princípio possa ser considerado somente como antissocial ou de pequena ofensividade, se não 

for corretamente reprimido acaba por legitimar ações cada vez maiores e mais degradantes. Por 

mais insignificante que uma conduta possa parecer, ela tem um significado no seio social, a 

ausência de efetiva intervenção acaba por gerar um sentimento de permissibilidade nos demais 

integrantes, o que fomenta o aumento de práticas de tal tipo ou piores.400 A teoria vislumbra 

uma relação direta entre a desordem e o aumento da criminalidade, não sendo somente a 

pobreza o cerne da questão.  

Nesta esteira, a política de “tolerância zero” criada nos EUA para conter o avanço da 

criminalidade ao longo das décadas de 70 e 80, em Nova Iorque, nada mais é do que um 

complexo de estratégias adotadas pelo poder público para gestão das desigualdades em 

sociedade e das concepções morais que permeiam a mesma, pela via do Direito Penal.401 

A expansão do Direito Penal encontra-se associada à ideia de prevenção geral positiva 

uma vez que para manutenção da ordem jurídica e social, todo e qualquer ato criminoso seria 

reprimido para evitar ofensa à bem maior, ainda que a lesão ao bem jurídico seja insignificante, 

com relação a sua repercussão no seio social por mais inofensiva que pareça, não o é.  

Por esta perspectiva vislumbra-se a legitimidade de um aumento de rigor punitivo e da 

intervenção Penal em atos de pouca ou nenhuma relevância. O Direito Penal do Inimigo, em 

que pese exista um certo rigor punitivo, não se pauta em condutas de pouca ou nenhuma 

relevância jurídica, mas de condutas efetivamente graves potencialmente e em concreto, de 

modo que embora tenha semelhanças, não se confunda com a política ora mencionada e nem 

com a teoria das Janelas Quebradas.  

Compreender a batalha expansionismo x reducionismo é essencial para identificação 

das bases em que a teoria do Direito Penal do Inimigo se legitima. De um lado tem-se a proposta 

do chamado “Direito Penal Mínimo”, em que a proteção dos bens jurídicos clássicos se dá em 
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relação a esfera do indivíduo, tudo isso com respeito a todas as garantias.402 

A “Escola de Frankfurt” concebeu a concepção pessoal de bem jurídico, onde a tutela 

dos bens individuais é a tarefa essencial do Direito Penal e os bens jurídicos coletivos, são 

entendidos como passíveis de proteção de forma secundária, quando concebidos no interesse 

mediato ou instrumental do indivíduo403. Por esta concepção não se pode conceber o aumento 

da intervenção do Estado sob o viés da proteção dos bens jurídicos coletivos. 

Em outro aspecto, tem-se o posicionamento garantista onde o Direito Penal como 

ultima ratio não tem legitimidade para tutelar o risco e nem caráter meramente educador, de 

modo que melhor seria a despenalização de comportamentos que sejam mais bem controlados 

por outras áreas do direito.404 

Em contrapartida a esses dois posicionamentos, tem-se o Direito Penal moderno que 

defende a atuação do Direito Penal em face das demandas sociais trazidas pela sociedade pós-

industrial, com a adaptação dos elementos estruturais a essa realidade, visto que os conflitos 

que surgem dai são de especial gravidade.405 Dentro desta concepção legitima-se a atuação do 

Direito Penal no combate as criminalidades de massa, criminalidade de classe média e alta 

(White Collar Crimes) e a antecipação da tutela a estágios de perigo.406 

Dentro deste parâmetro, mais especificamente da gestão de riscos, da necessidade de 

precaução e do combate as novas formas de violação a bens jurídicos individuais e coletivos, é 

que se insere a teoria do Direito Penal do Inimigo, como expressão do que se entende por 

terceira velocidade do Direito Penal, onde em situações excepcionaisa imposição de pena 

privativa de liberdade sem observância estrita de garantias político-criminais, processuais e 

regras de imputação, é possível, gerando a flexibilização de direitos fundamentais. 

Todos os modelos de política expansionista se originam dos debates sobre os novos 

riscos sociais407, e com a concepção moderna acerca da finalidade da pena tem-se a prevalência 

do aspecto geral preventivo onde passa a caber ao Direito Penal trazer a segurança cognitiva 

esperada.408 

A proteção dos bens jurídicos coletivos se pauta na concepção de que acima dos bens 

jurídicos defendidos pelo Direito Penal liberal, ou seja, os direitos do indivíduo, há uma 

superestrutura que merece proteção pelo Direito Penal, isto não importa reconhecer sua maior 
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importância, pois em ultima análise, a proteção dos bens jurídicos coletivos acaba por abarcar 

a proteção do indivíduo, sendo sempre em relação a seres humanos.409 É importante destacar 

que proteger bens jurídicos não exclui a proteção individual, são coisas que se misturam o que 

não deslegitima a análise em separado para fins de compreensão das propostas expansionistas.  

Sobre esta distinção bem leciona Bechara410: 

 
[...] as espécies de bem jurídico podem ser individuais ou coletivos. Em seguida, e de 

forma horizontalmente considerada em relação ao critério anterior, diferenciam-s-e os 

bens jurídicos fisicamente individualizáveis e lesionáveis dos bens jurídicos 

institucionais, referidos a um conjunto de condições gerais cuja observância é, em 

princípio, indispensável à convivência e pacífica. A primeira categoria prepondera nos 

bens jurídicos individuais, e a segunda, nos bens jurídicos coletivos, podendo haver 

também bens jurídicos institucionais no âmbito individual(como a honra) e bens 

jurídicos fisicamente individualizáveis no âmbito coletivo(como parcialmente, o meio 

ambiente).[...] 

 

Passa-se da análise em sentido estrito dos interesses pessoais para um contexto macro-

social, onde se analisa as relações estabelecidas e o funcionamento do sistema, de modo que a 

atuação Penal é para assegurar sua manutenção. Nesse contexto, é que se entende a função do 

Direito Penal como mantenedor da vigência das normas jurídicas, dentro da teoria do Direito 

Penal do Inimigo, é sobre o indivíduo, sempre será, porém ele não é o cerne da proteção penal, 

embora a análise do que precisa ou não de intervenção, pelo viés do Direito Penal do Inimigo, 

passe pelo agente do crime e não somente pelo fato praticado.  

A visão clássica de bem jurídico no contexto liberal é de garantia do indivíduo frente 

ao poder Estatal, contudo com o passar dos anos e a modernização da sociedade, seu conteúdo 

se tornou mais abrangente de modo a abarcar interesses de caráter coletivo.411 Neste contexto, 

o Direito Pena passa a proibir condutas que, por si só, podem não trazer prejuízo imediato ao 

interesso do ser, mas são aptos a gerar desordem no sistema social, que em ultima ratio serve 

aos interesses do indivíduo.412 

O bem jurídico de titularidade individual, no contexto do liberalismo, se expressam 

como interesses da coletividade que servem aos interesses da personalidade, sendo o papel do 

direito regular a relação entre indivíduos. No aspecto coletivo, todos os valores e interesses 

servem ao Estado e por fim tem-se o aspecto transpessoal que vincula os interesses pessoais e 

da coletividade, sendo comuns as relações entre indivíduo, sociedade e Estado.413 

Dentro do que se pode resumidamente entender como teoria do bem jurídico, é 
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importante distinguir a existência de pelo menos duas teorias dentro deste conceito, a primeira, 

denominada monista e amplamente majoritária na atualidade, entende que só se pode conceber 

a proteção ao bem jurídico a partir de uma perspectiva: do estado, ou o interesse do indivíduo 

de modo singular. Por essa concepção se o ponto de partida é o Estado, qualquer novo interesse 

é considerado como atribuição jurídica derivada da própria função do mesmo, já na corrente 

monista-personalista tendo como ponto de referência a pessoa, os bens jurídicos penalmente 

protegidos são escolhidos dentro desta perspectiva.414 O bem jurídico coletivo aqui é entendido 

como meio para o desenvolvimento pessoal do indivíduo e o Estado como aparato a serviço da 

pessoa.  A criação de bens jurídicos coletivos se subordinaria aos interesses individuais.  

Os bens jurídicos institucionais, também conhecidos como de confiança, consistem no 

fato de que a ação do particular embora não tenha sido desejada, não afeta de forma substancial 

a confiança coletiva, mas se permitir essas condutas faria com que desaparecessem as condições 

institucionais que geram a confiança no sistema.415 A grande questão aqui é a tutelada de direitos 

coletiva entendida como viável, porém com a exigência de um núcleo de proteção a um bem 

jurídico individual, para não dar azo a proteções próprias de regimes autoritários.416 

Por outro lado, existe a corrente dualista do bem jurídicoonde se entende que é possível 

conceber a proteção do bem jurídico a partir da perspectiva coletiva e individual, neste contexto, 

existem bens jurídicos que protegem o interesse social por um lado e individual por outro, e 

neste caso não podem ser atribuídos exclusivamente a um titular singulardemandando proteção 

abstrata. A crítica que se faz é quanto à dificuldade de verificação da lesividade das condutas 

quando consideradas individualmente.417 

A grande dificuldade de aceitação quanto à proteção pelo Direito Penal no que tange 

aos bens jurídicos coletivos, se dá pela sua tensa relação com o princípio da ofensividade, 

intervenção mínima e de culpabilidade.418 Os novos interesses que surgem a partir da sociedade 

pós-industrial trazem em si, bens jurídicos muitas vezes desmaterializados, ou seja, sem uma 

determinação exata de seu conteúdo, o que demanda muitas vezes interpretação.  

Entendendo o bem jurídico como sendo complementares aos individuais e não 

subordinados aos mesmos, a proteção desta gama de direitos tem como referência os interesses 

vitais dos sujeitos em questão, ou seja, em que pese não haver subordinação, existe na proteção 

do bem jurídico coletivo, a consideração do indivíduo, não no que tange as suas preocupações 
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pessoais, mas com relação aos valores que devem ser protegidos para que seja possível a vida 

em sociedade, dentro dos padrões reconhecidos pelo meio em que se vive. Com isso, não há 

necessidade de materialização dos direitos coletivos para que se possa pensar na proteção dos 

mesmos, pois possuem de certa forma autonomia conceitual.419 

A ofensividade aqui é entendida não como dano provocado de modo natural a coisas, 

ou seja, aquilo que se pode quantificar, mas como potencial lesão a interesses sobre tal coisa420. 

Não se pode confundir o objeto material do delito com a análise da ofensividade, sob pena de 

não se legitimar a proteção de bens jurídicos coletivos, que em geral não possuem um resultado 

material em sentido estrito.421 

Neste sentido são as palavras de Bechara:422 

 
Assim, sem descuidar do referente individual, conclui-se que nos delitos identificados 

com a proteção de bens jurídicos coletivos, a ofensividade deve ser analisada 

conforme critérios relacionados à relevância jurídico-penal do comportamento em 

termos de gravidade de afetação ao bem, e não a partir de critérios naturalísticos de 

gravidade do dano. 

 

Nesta perspectiva é possível falar em delitos de lesão, no âmbito dos bens jurídicos 

coletivos, o que não se perfaz na mera tutela de interesses políticos, sociais e econômicos, mas 

a partir de um contexto.  

Como já exposto, deixa-se de lado a tradicional teoria do bem jurídico entende como 

aquela referente aos interesses diretos ou indiretos do indivíduo, para se falar na tutela de riscos 

sociais, próprios da modernidade, o que geraa antecipação da tutela de interesses coletivos e da 

criação de crimes de perigo abstrato, por exemplo.423 

Dentro da perspectiva do efeito social da conduta contrária a norma, é que Jakobs424 

defende que o Direito Penal não serve para proteger bens jurídicos, mas para garantir o 

cumprimento da norma e manter a confiança no sistema, a ocorrência ou não de lesão ao bem 

jurídico não seria relevante, posto que a própria violação da norma jurídica se não combatida 

tem efeito danoso ao seio social.  

Tendo sido explicitadas as modificações sociais que ensejam a mudança na concepção 

acerca da função e legitimidade do Direito Penal e do próprio conceito de bem jurídico, é que 
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se pode por fim analisar a sua viabilidade no ordenamento jurídico brasileiro.  

 A legislação penal é cercada de normas com caráter simbólico e até mesmo punitivista, 

de modo que não se mostra razoável criticar e entender tal teoria como totalmente incompatível 

com o ordenamento jurídico tão somente por este motivo.  

O que se quer demonstrar, é que a teoria do Direito Penal do Inimigo, em que pese, em 

um primeiro momento, assuste em seus conceitos, não se mostra como algo estranho ante ao 

que se tem lidado ao falar de política criminal e a própria praxe do sistema penal atual. A adoção 

ou não de tal teoria, não se traduz em um conceito matemático, ao contrário, é preciso analisar 

as contribuições da mesma, muito mais dos que entender a teoria como postulados absolutos.  

O debate acerca da aplicabilidade e até mesmo da constitucionalidade da teoria frente 

à CFRB/88425está longe de um fim. O tema que hoje se encontra muito mais no campo teórico 

causa divergência entre os mais renomados doutrinadores, a exemplo do exposto, verifica-se na 

doutrina pelo menos duas correntes acerca da possibilidade de aplicação da teoria do Direito 

Penal do Inimigo.  

A primeira corrente, majoritária, é contrária a teoria por não obedecer aos Direitos 

Humanos além de ofender diretamente ao art.5º da CRFB/88.426 Como adeptos de tal teoria, 

tem-se Manuel Câncio Meliá427ao afirmar que o Direito Penal do Inimigo não se constitui como 

verdadeiro Direito, ante a existência de medidas repressivas em excesso e que deveriam ser 

usadas com parcimônia pelo Estado, em situação de exceção, tão somente. No mesmo sentido, 

é a posição de Luiz Flávio Gomes428que ressalta ser a teoria do Direito Penal do Inimigo um 

não-direito, mas reconhece que diversas legislações penais utilizam.  

Corroborando tais críticas, têm-se as lições de Callegari e Giacomolli429, que reforçam 

que o Direito Penal do Inimigo não respeita as garantias constitucionais e Luiz Régis Prado430, 

ressalta ainda a insegurança jurídica que a teoria traz ao não definir quem seria o inimigo objeto 

de sua aplicação. 

A segunda corrente, minoritária, a qual esta pesquisa adere, considera que para se 

instaurar a ordem social, em casos específicos, deve-se aplicar um tratamento distinto aos 
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criminosos.431 

A implementação da teoria de modo puro e simples, ou seja, na sua integralidade, além 

de ser de difícil viabilidade, constitui alteração estrutural no que tange a forma de se entender 

e aplicar o Direito Penal e Processual Penal, tendo lugartão somente como um substitutivo da 

legislação atual.432  No que tange a sua compatibilidade com a CFRB/88433, existe a 

possibilidade compatibilização dos preceitos contidos na teoria com os princípios 

constitucionais, ainda que de forma limítrofe. 

Embora não seja o único âmbito a ser abarcado por eventual modificação da legislação, 

é certo que a maior influência da teoria do Direito Penal do Inimigo se dá na concepção acerca 

das funções da pena e sobre isto, é importante ressaltar que sempre existirão críticas acerca do 

modo de se aplicar ou não as mesmas, sendo certo que a pena se configura como expressão da 

soberania do Estado e está em constante confronto dialético com os chamados Direitos 

Humanos. Data vênia, utiliza-se nessa pesquisa, a expressão“os chamados”, pois não há 

unanimidade sobre todo o conteúdo do que se denomina Direitos Humanos, assim como, até 

que ponto os mesmos podem ou não ser relativizáveis.434 

O que se tem como premissa é que a pena é necessária a manutenção do Estado 

Democrático de Direito, da sociedade e até mesmo como instrumento de contenção da liberdade 

do indivíduo em prol da coletividade. A pena deve preponderar frente ao ilícito praticado, ou 

seja, a violação da norma jurídica pressupõe a sanção, embora não seja somente esta a função 

da pena. Como adepto da prevenção geral positiva, Jakobs435concebe a pena como coação e 

esta é uma reação ao ato praticado que desautoriza a norma e ataca sua vigência, enquanto a 

pena significa que o autor do fato é irrelevante, reafirma a validade da norma e mantém a 

sociedade organizada.  

Não se discute que o Estado tem papel primordial na manutenção do bem estar social 

e, portanto deve intervir nas relações particulares, ainda que em situações pontuais e a  

concretização de garantias fundamentais da coletividade, se configura como uma delas. 

 A antecipação da punição, supressão de garantias ou sua relativização está longe de 

significar solução no combate à criminalidade, mas se configura como um instrumento 

necessário frente as demandas sociais atuais. Partindo do pressuposto que o CP e CPP 

encontram-se defasados ante a especialização e sofisticação da criminalidade, impõe se a 
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criação e efetivação de medidas mais efetivas para neutralizar ameaças graves à sociedade.  

Algumas considerações são necessárias, antes de continuar a discorrer sobre o tema, 

esta pesquisa visa defender a viabilidade da utilização da teoria do Direito Penal do Inimigo, 

não frente a legislação infraconstitucional tal como está posta atualmente, mas como 

instrumento de política criminal à inspirar para futura modificação do CP e do CPP.  

É de difícil compatibilização, a aplicação da teoria de modo puro e simples, tendo 

como base as legislações infraconstitucional atuais, o que não impede e nem desconfigura a 

contribuição social e jurídica que a teoria traz para inspirar a criação de novos dispositivos 

legais.  

O sistema Penal e Processual Penal, assim como as demais leis, são pautados pelo 

princípio da legalidade e principalmente na seara penal tem-se a taxatividade,como limitador 

da atuação do aplicador da lei penal, o que demanda alteração legislativa para que se possa falar 

legitimamente na aplicação de uma teoria que altera significativamente os parâmetros quanto a 

função do Direito Penal e a função do bem jurídico.  

Assim como o CP e o CPP foram criados através da adoção de teorias, a teoria do 

Direito Penal do Inimigo pode ser utilizada como inspiração para criação de uma nova 

legislação infraconstitucional, sem com isso constituir uma afronta à Constituição, mas uma 

relativização necessária à concretização de direito fundamentais da sociedade, que quando 

sopesados com os direitos fundamentais daqueles que delinquem por princípio e se demonstram 

totalmente contrários ao sistema constituído, merecem maior valia.  

Direitos e garantias constitucionais de modo algum devem ser vistos como sendo de 

caráter absoluto, ao contrário, são fruto de criação legislativa, e com isso necessariamente 

humana, o que denota a subjetividade inerente a alguns conceitos previstos na Constituição, 

sendo esta característica comum quando se fala no estudo do Direito assim como das demais 

ciências sociais.  

É preciso reconhecer a existência implícita do princípio da vedação ao retrocesso, de 

modo que as conquistas da constituição atual, não devem ser de todo modificadas ou 

suprimidas, ocorre que a implementação de uma nova política criminal, com viés claramente 

punitivistae de maior ingerência do Estado não configura per si um retrocesso, mas uma 

resposta adequada à realidade social brasileira. Caso não fosse necessária e mesmo assim 

instituída, constituir-se-ia como retrocesso, agora negar a possibilidade de relativização e até 

mesmo a supressão de direitos fundamentais, em casos excepcionais, acaba por engessar o 

aplicador do direito, tornando inefetivo, todo o sistema.  
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Em resposta as críticas de Meliá436, ao afirmar que o Direito Penal do Inimigo não se 

constitui como verdadeiro Direito tem-se a seguinte indagação: O que seria Direito? Para quem? 

Ele é absoluto? Seu conteúdo é taxativo? 

Jakobs437concebe Direito como conjunto de direitos e deveres, o que, portanto 

pressupõe a colaboração daquele que se submetem as normas jurídicas, ao passo que em relação 

aos inimigos, como estes são por princípio contrários a norma posta, a relação não se da pela 

via do Direito, mas da coação. Para o autor todo Direito autoriza o emprego de coação e a forma 

de aplicação da mesma é uma questão de política criminal.  

O primeiro capítulo desta pesquisa começou informando que o conceito de Direito 

comporta mais de uma interpretação e com isso se destaca que as criações que derivam do 

mesmo, são assim como ele, fruto do tempo, espaço e das pessoas envolvidas em sua criação.  

Basta observar que antes da Constituição de 1988, existiram tantas outras, a depender da 

realidade social e política que se tinha no país.  

A necessidade de implementação de um maior respeito à norma jurídica posta para que 

com  isso se alcance um mínimo de controle social ou, pelo menos, que a sociedade saiba da 

existência de mecanismos de contenção de indivíduos que se demonstram altamente perigosos 

ao seio social, acaba por legitimar e tornar medida imperiosa o endurecimento da resposta Penal 

frente à criminalidade organizada.  

O Direito Penal do Inimigo segundo Jakobs438 é Direito, mas em outro sentido, pois“o 

Estado tem direito a procurar segurança frente a indivíduos que reincidem persistentemente na 

comissão de delitos. Afinal de contas, a custódia de segurança é uma instituição jurídica.” 

Não adianta se defender a manutenção do sistema Penal e Processual Penal tal qual se 

tem hoje, com o discurso de não cerceamento de direitos previstos na Constituição Federal, pois 

tal atitude já cerceia inúmeros outros Direitos como a segurança e a manutenção de ordem 

social. O sistema normativo atual se mostra cada vez mais defasado. Neste ponto, cabe ressaltar 

o que Jakobs439 diz a respeito do aparato normativo “Quando um esquema normativo, por mais 

justificado que esteja, não dirige a conduta das pessoas, carece de realidade social.”440 

Neste sentido têm-se as seguintes lições:441 

 
Quem não presta uma segurança cognitiva suficiente de um comportamento pessoal, 

não só não pode esperar ser tratado ainda como pessoa, mas o Estado não deve tratá-

                                                 
436 MELIÁ apud ibid., p. 11. 
437 JAKOBS apud ibid., p. 24. 
438 Ibid., p. 28. 
439 Ibid. 
440 Ibid., p. 9. 
441 Ibid., p. 40. 
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lo, como pessoa, já que do contrário vulneraria o direito à segurança das demais 

pessoas. Portanto, seria completamente errôneo demonizar aquilo que aqui se tem 

denominado Direito Penal do inimigo. 

 

Um sistema que carece de realidade social encontra-se em constante descrédito e com 

isso fomenta o aumento da transgressão das normas, ou seja, da criminalidade. Ainda que a 

imposição de penas mais elevadas, seja de fato um recurso extremo e que em síntese não resolva 

a causa do problema, não se pode inviabilizar a adoção de tais medidas, sob pena de aumentar 

um problema que já não se consegue combater.  

A erradicação da marginalização em uma sociedade organizada é quase que uma 

utopia, porém é certo que as causas da criminalidade, são mais antigas até mesmo que a própria 

existência da sociedade organizada , existem raízes filosóficas, sociais de culturais envolvidas. 

Não é o escopo desta pesquisa, entender o endurecimento da reprimenda penal e a aplicação do 

Direito Penal do Inimigo como a medida que soluciona todos os problemas, em relação ao 

combate da criminalidade, mas a necessidade da implementação de leis que sejam dotadas de 

realidade social, de efetividade e que sejam proporcionais a potencialidade lesiva do agente, o 

que deve ser analisado casuisticamente.  

Hoje, o que se vê é um processo de superproteção do agente, em detrimento da vítima, 

da sociedade e da própria norma jurídica violada pelo mesmo, de modo que o sistema de 

garantias tal como está previsto, incentiva a delinquência e a não ressocialização do indivíduo. 

É a velha máxima“o crime compensa”. No sistema jurídico atual isto é uma realidade, pois um 

sistema Penal e Processual Penal que foi implementado para manutenção da ordem, acaba por 

fomentar desordem.  

É importante ressaltar que a teoria do Direito Penal do Inimigo, tem um alvo, que pelo 

menos em tese, é especifico, qual seja, os “inimigos” do Estado. Os cidadãos que eventualmente 

venham a delinquir não são objeto da proposta da teoria, existe uma análise subjetiva do agente, 

feita a priori, que legitima o tratamento diferenciado e o separa ou não da aplicação do Direito 

Penal ou Processual Penal Comum. Na aplicação do Direito Penal do Cidadão, reconhece-se 

que o mesmo danificou a vigência da norma e que, por este motivo é chamado a equilibrar o 

dano à mesma, mas não na condição de inimigo.442 

É preciso fazer análise ponderada acerca da teoria do Direito Penal do Inimigo e não 

configurá-la como necessariamente boa ou ruim ao ordenamento jurídico brasileiro. Toda teoria 

em maior ou menor grau possui aspectos positivos e negativos e isto nunca deslegitimou a 

utilização destas, trata-se de uma questão de escolha, uma política criminal a ser ou não 

                                                 
442 Ibid., p. 31. 
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implementada. O que vai determinar se uma teoria é ou não viável à um ordenamento, muito 

mais do que a lei posta, é a concepção política, ideológica e cultural dos responsáveis pela 

edição da mesma, nada mais do que isso.  

A teoria de fato assusta em sua proposta, diante de um sistema Penal e Processual Penal 

tão permissivo em relação à criminalidade, mas não se configura tão descabida como se quer 

dar a entender. É um tanto quanto simples defender a inviabilidade da teoria do Direito Penal 

do Inimigo frente à violação da Constituição Federal, sem entender os sentidos que se pode 

extrair de uma mesma norma jurídica.  

É certo que a CFRB/88443 traz direitos fundamentais que, em regra, são irrenunciáveis, 

mas isso dentro de um estado de normalidade. Um Estado que não é capaz de conter 

efetivamente o crescimento da criminalidade, assim como punir efetivamente os autores, com 

certeza não se enquadra dentro destes conceitos.  

Defende-se a necessidade de modificação da legislação infraconstitucional como 

forma de aplicação dos ideais previstos pela teoria do Direito Penal do Inimigo por uma questão 

de coerência do sistema Penal e Processual Penal que é antes de tudo um sistema Constitucional.  

A solução para o problema está longe de ser a criação de escalas penais elevadas de 

forma desmedida, em que pese exista a necessidade de revisão e modificação das mesmas, pela 

sua flagrante desproporcionalidade em relação a alguns tipos penais, mas sim criar uma 

legislação seguida de um aparato de apoio ao magistrado que lhe permita maior liberdade de 

julgamento, sem, contudo cair em uma discricionariedade.  

Trata-se de retirar a vinculação que a lei penal traz apenas no aspecto da análise do 

fato, para uma maior valoração do agente e de suas peculiaridades tanto na fixação da pena 

quanto na forma de execução das mesmas. As escalas penais são e devem continuar sendo 

parâmetro para fixação da pena em sentença, ocorre que os parâmetros de individualização da 

pena previstos nos art.59 e 68, do CP 444, não são suficientes para dar proporcionalidade à 

punição do agente.  

Da ausência de um aparato jurídico efetivo tem-se a impossibilidade de se estabelecer 

uma configuração social susceptível de ser vivida, não se tem a verdadeira segurança cognitiva, 

o que torna a norma vigente uma promessa vazia.445 

O que se deve levar em conta é a situação de vulnerabilidade da sociedade como um 

todo, muito mais do que a efetiva lesão ao bem jurídico na esfera do particular tão somente. A 

                                                 
443 BRASIL, op. cit., nota 163.  
444 Idem, op. cit., nota 169. 
445 Ibid., p. 32.  
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mudança proposta pela teoria do Direito Penal do Inimigo se dá em sair de uma legislação 

pautada no Direito Penal do fato, em que se pune o crime praticado, para criação de uma 

legislação que considere o autor do crime e o reflexo do ato por ele praticado no seio social. 

Não somente a gravidade do crime importa, mas quem pratica o crime.  

É proporcional a aplicabilidade da utilização da teoria do Direito Penal do Inimigo 

como forma de política criminal, pois há o estudo não só do fato passado que deve ser submetido 

à juízo, mas também uma análise prospectiva quanto ao cometimento de delitos de alta 

gravidade e com efeitos perigosos para uma gama generalizada de pessoas.446 

É certo que na prática, não se torna tarefa fácil distinguir os inimigos, dos cidadãos, 

mas isso não impede que esta diferenciação seja levada em consideração na criação dos 

dispositivos legais, pois em casos limítrofes ou de difícil identificação quanto ao caráter e 

periculosidade social do agente, aplicar-se-ia o princípio da presunção de inocência e 

consequentemente o Direito Penal e Processual ordinário, com todas as suas garantias. O que 

Jakobs447 traz é a definição que os que deliquem são primariamente considerados como 

cidadãos, se oferecerem a garantia de comportamento fiel ao ordenamento jurídico, o que é 

deveras subjetivo.  

Ocorre que, existem determinados agentes do crime que são notoriamente conhecidos 

por sua periculosidade, incapacidade de ressocialização atestada inclusive por profissionais 

habilitados, e que continuam chefiando o crime dentro dos estabelecimentos prisionais. Quanto 

a estes tipos, é proporcional defender a aplicação de um Direito Penal e Processual Penal 

ordinário? 

Corroborando o exposto no parágrafo anterior, têm-se as seguintes lições do autor448: 

 
Não quero seguir a concepção de Rousseau e Fitche, pois na separação radical entre 

o cidadão e seu Direito, por um lado, e o injusto do inimigo, por outro, é 

demasiadamente abstrata. Em princípio, um ordenamento jurídico  deve manter dentro 

do Direito também ao criminoso, e isso por uma dupla razão: por um lado, o 

delinquente tem direito a voltar a ajustar-se com a sociedade[...]. Por outro, o 

delinquente tem o dever de proceder à reparação e também os deveres têm como 

pressuposto a existência de personalidade. 

 

Para estes últimos, não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade no tratamento 

diferenciado, na supressão de garantias e direitos básicos, ainda que temporariamente. Neste 

sentido, conforme já exposto nesta pesquisa, criou-se o RDD, que embora preveja lapso 

temporal é um regime extremamente mais gravoso ao preso, justificado não somente na 
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periculosidade do agente, mas inegavelmente nesta e que cerceia direitos fundamentais.  

Jakobs449fala da custódia de segurança como medida de segurança para demonstrar 

que a violação de uma expectativa legítima de um comportamento pessoal, ou seja, o 

comportamento de acordo com a norma jurídica vigente diminui a disposição em tratar o 

delinquente como pessoa.  As legislações já mencionadas nesta pesquisa, como por exemplo, a 

Lei de Organizações Criminosas e a Antiterrorismo acabam por se traduzir em respostas a essas 

violações de comportamento com habitualidade.  

O Direito Penal do Inimigo é uma forma de se entender o que é Direito, baseado na 

realidade social em que se insere no caso, na sociedade Alemã, porém com alta aplicabilidade 

no Brasil visto que o país carece de medidas mais efetivas tanto quanto. A inserção normas mais 

severas na cominação e aplicação das penas de determinados agentes e relativos a determinados 

crimes de expressiva gravidade, como delitos sexuais, tráfico de drogas, crime organizado etc., 

é medida justa e necessária para que se consiga neutralizar, ou pelo menos tentar, a 

potencialidade lesiva do mesmo e atender ao aspecto retribucionista que é inerente a pena 

imposta.  

Existem determinados tipos de criminosos para os quais a aplicação do Direito Penal 

e Processual ordinário além de não se configurar medida efetiva, acaba não sendo proporcional 

ao dano causado pelos delitos que praticam ou visam praticar. Estes indivíduos segundo 

Jakobs450, não oferecem a segurança cognitiva mínima necessária a um tratamento como pessoa 

e por este motivo em relação a esses se aplica o Direito Penal do Inimigo.  

Pela especial condição dos agentes e os tipos de delitos praticados pelos mesmos é que 

se defende como viável a antecipação da punibilidade para o âmbito da preparação pois neste 

caso a pena mais do que um aspecto de retribuição, tem a função de prevenção geral, ou seja, 

frente a fatos futuros. O Direito Penal do Cidadão serve para reafirmação e manutenção da 

vigência da norma jurídica, porém o Direito Penal do Inimigo não tem esse papel,mas sim o de 

eliminar um perigo.  

Os Direitos previstos pela Carta Magna são concedidos pressupondo a existência de 

um Estado Democrático e a obediência do indivíduo a este, tanto que as relativizações ou 

supressões de direitos previstos na Constituição Federaltêm caráter excepcional e explicitam a 

gravidade dos atos cometidos pelos agentes. É, portanto constitucional a diferenciação entre 

cidadão e inimigo, na medida em que este último teve a chance de se adequar ao sistema e por 

livre e espontânea vontade não o quis, ao contrário, prefere oferecer constante ameaça ao Estado 
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e a própria sociedade, o que justifica a adoção de medidas mais gravosas e o exclui do que seria 

considerado por Jakobs451 como pessoa.  

O Direito Penal e Processual Penal em regra, espera a exteriorização da conduta do 

agente para então puni-lo, ocorre que em relação a determinados tipos de delitos, em sua 

essência, gravíssimos, existem atos preparatórios que pressupõem a vontade livre e consciente 

de causar danos futuros graves à sociedade e de difícil reparação sendo necessária a 

interceptação deste agente em estado prévio.  

Hoje esta concepção apregoada pelo Direito Penal do Inimigo cada vez mais se adequa 

a realidade social brasileira e por isto, as leis passam a prever a punibilidade de atos 

preparatórios e já não consideram a pena como instrumento de punição pelo fato praticado,mas 

como custódia de segurança ante ao perigo que eles representam.  

Especialmente no que tange ao indivíduo no Processo Penal, tem-se que o mesmo em 

regra participa do processo conforme os ditames constitucionais, em especial ao princípio do 

contraditório e da ampla defesa, de modo que prima facie o imputado é tratado como pessoa, 

essa é a regra e todos os seus direitos lhe são garantidos, o que se assemelha a proposição do 

Direito Penal do Inimigo quanto ao chamado Direito Penal do Cidadão.  

Ocorre que a própria legislação processual, consagra a periculosidade como elemento 

passível de coagir o indivíduo de modo até mesmo a cercear a sua liberdade, que juntamente 

com a dignidade da pessoa humana constitui-se como garantia inquestionável do cidadão no 

Estado Democrático. Isso ocorre, porque ao se adequar aos casos previstos em lei para 

cerceamento prévio de liberdade, comprova-se que em sendo a periculosidade do agente 

tamanha que se sobreponha ao seu direito de liberdade, o Estado impõe ao mesmo coação física, 

o impedindo de permanecer no seio social e isto é constitucional.  

A antecipação da punição não só é uma tendência do Direito Penal e Processual como 

está positivada em lei através de institutos com a possibilidade de prisão preventiva, que é 

pautado basicamente na periculosidade, do agente e seus reflexos no andamento da instrução 

criminal. Ainda que a posteriori o tempo que o mesmo passou em preventiva seja descontado 

da sua pena final, cerceou-se direito fundamental sem condenação transitada em julgado. 

Conferir ao estado a possibilidade de contenção do indivíduo somente ao final do processo 

penal acaba por tornar inefetiva a punição por muitas vezes, nestes casos a periculosidade é o 

fator essencial para relativização de garantias452.  
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Com o exposto acima, Jakobs453defende e esta pesquisa ousa concordar que é possível 

a eliminação de direitos de modo juridicamente ordenado, exclui-se o agente de direitos, mas 

sem negar a existência de um Estado Democrático que se aplica  àqueles que se comportam de 

acordo com a norma jurídica, ou seja, que oferecem a segurança cognitiva mínima.454 O autor 

de um fato delitivo com sua condutase mostra contrário à norma jurídica, pois senão não poderia 

praticá-lo.  

A modificação da legislação infraconstitucional de modo a delimitar expressamente a 

aplicação de um Direito Penal e Processual diferenciado, a depender da periculosidade fática e 

da personalidade do agente se configura menos gravosa, do que aceitar a legislação atual que 

se intitula como protetora dos direitos e garantias fundamentais, mas em verdade possui 

regulações de um verdadeiro Direito Penal do Inimigo.455 

O autor456, ao defender a teoria do Direito Penal do Inimigo, entende e propõe a 

aplicação de mesma como medida em caráter de exceção e não com regra de um ordenamento. 

Para as situações de normalidade, defende a aplicação do chamado Direito Penal do Cidadão, 

que se assemelha ao Direito Penal e Processual Penal ordinário. É preciso entender a divisão 

conceitual que o mesmo traz a respeito da existência de um Direito Penal do Cidadão (Regra) 

e do Direito Penal do Inimigo (exceção).  

Trata-se de um posicionamento que mescla regra e exceção, como necessárias a 

manutenção da vigência da norma e da ordem jurídica a depender do apoio cognitivo que o 

indivíduo apresentano que se refere a sua fidelidade ao regulamento.457 

A teoria se traduz como compatível com o Estado Democrático de Direito, na medida 

em que entende a existência e a necessidade da existência de um Direito Penal do Cidadão, 

onde o agente tem status de pessoa, mas traz como contribuição a necessidade instituição de 

um modelo de exceção a delinquentes de alta periculosidade.  

É preciso que se desvincule a teoria do Direito Penal do Inimigo,ao cometimento de 

delitos comuns, e a criminosos em geral. Jakobs458 é muito claro em sua obra, ao afirmar que 

não pretende defender a existência de penas por mero indício ou suspeita, assim como não 

pretende defender a utilização de coação física extrema como forma de intimidação459. A 

legitimidade da teoria é perceptível quando pautada na realidade dos crimes de terrorismo, 
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criação de organizações criminosas pela própria estrutura da prática delitiva, é o que o autor460 

chama de sujeitos criminalmente organizados.  

A despersonalização de determinados indivíduos é uma realidade no ordenamento 

jurídico brasileiro, não somente pelos casos de utilização da teoria do Direito Penal do Inimigo 

de forma implícita, mas explicitamente, como no caso específico, previsto pelo Código 

Brasileiro de Aeronáutica, Lei nº 7.565 de 19 de dezembro de 1986461, mais precisamente em 

seu artigo 303 e seus parágrafos, que expressamente prevê expressamente a possibilidade de 

abate de aeronaves hostis. A possibilidade de destruição das mesmas nos casos do referido 

artigo, de modo que é uma realidade comum a despersonalização de civis quando há interesse 

de manutenção da segurança do espaço aéreo brasileiro, o que reforça a soberania do Estado. 

Cabe ressaltar que o Direito Penal do Inimigo, acaba por propor menos que o 

positivado, pois nesta legislação trata-se de sacrificar inocentes, na teoria aqui mencionada 

trata-se de criminosos com reconhecida periculosidade. 

Jakobs462 utiliza o mesmo exemplo para defender a legitimidade do Direito Penal do 

Inimigo, onde é lícita a despersonalização de determinados civis, quando em jogo direitos 

fundamentais mais importantes, no caso concreto. E arremata ao dizer que em relação ao 

cometimento de delitos graves, dada a situação de necessidade, ao menos dentro do que se faz 

necessário, seria lícita a utilização da sistemática explosiva dos preceitos trazidos pela teoria do 

Direito Penal do Inimigo.463 

O Estado por seu dever de proteção e manutenção da segurança não pode renunciar a 

utilização de instrumentos que possam ao menos ajudar no combate à criminalidade, mais 

especificamente aos casos dotados de alta complexidade de organização e execução do crime. 

O riscoafasta a aplicaçãodo Direito Penal do Cidadão elegitima a maior ingerência do Estado.464 

Quanto ao perigo de implementação da teoria no ordenamento jurídico brasileiro, insta 

salientar que toda e qualquer concepção teórica quando utilizada por seres humanos e derivada 

de um, é passível de se utilizada de modo ilegítimo, o ordenamento jurídico sempre será 

vulnerável as concepções daqueles que a produzem em maior ou menor grau. A legitimidade 

ou ilegitimidade depende, portanto do ponto de vista e do que se quer defender. 

Aampliação da intervenção estatal é uma escolha relativa à política criminal  que 
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excede mera descrição ou sistematização.465 

A teoria do Direito Penal do Inimigo foi concebida dentro de um aspecto teórico e 

abstrato de estudo, de modo que os efeitos de sua aplicabilidade na prática não são discutidos 

por Jakobs466, o que a presente pesquisa visa fomentar é a reflexão acerca da mesma como 

inspiração para futuras mudanças legislativas.  

Por todo o exposto, é possível concluir que em relação à Constituição Federal não 

existe empecilho a utilização da teoria do Direito Penal do Inimigo, como instrumento de 

política criminal a influenciar a modificação da legislação infraconstitucional atual.  

É preciso destacar que a teoria, ora mencionada, não vai de encontro à constituição de 

1988, tendo em vista que defende a aplicabilidade do Direito Penal e Processual Penal ordinário 

aos cidadãos, ou seja, aqueles que se comportam de acordo com as expectativas normativas, 

não delinquindo por princípio. Além disso, a própria CFRB/88467 traz hipóteses de tratamento 

diferenciado, situação em excepcionais, de ameaça aos postulados Estatais que por ultrapassar 

a normalidade, merecem tratamento diferenciado com a possibilidade de supressão de garantias 

fundamentais. O leque de direitos e garantias aplicáveis aos cidadãos não se estendem aos 

inimigos, o que se pode extrair das regras de exceção previstas no texto constitucional, como a 

exceção à vedação da pena de morte, exceto em casos de guerra.  

A aplicação da teoria do Direito Penal do Inimigo, não pressupõe um estado de 

ausência de garantias, visto que o sistema penal e processual penal ordinário continua existindo, 

em relação aos cidadãos. No entanto, para que se tenha a aplicação de regras diferenciadas aos 

inimigos, é preciso que a lei preveja isso expressamente, de modo a assegurar a segurança 

jurídica, com isso se faz necessária a modificação da legislação infraconstitucional.  

Com essa modificação, incluem-se aspectos voltados a um Direito Penal do autor e 

não somente a análise do fato praticado, como essencialmente se tem na legislação atual. 

Defende-se uma legislação pautada em uma visão prospectiva e de prevenção geral no que 

tange ao cometimento de delitos de gravidade intrínseca e habituais, por agentes que por sua 

personalidade e condutas, se configuram como inimigos do Estado, consequentemente contra 

as pessoas que integram esse seio social.  

Ainda que no ramo da psicologia e da sociologia se discuta acerca da personalidade 

do agente e da sua real influência no cometimento de crimes, a necessidade de consideração 

dos elementos psicológicos, subjetivos do agente, é certa para se determinar a melhor forma de 
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concretização da reprimenda penal e da própria aplicação da pena. As considerações feitas no 

momento da individualização da pena e no âmbito da execução penal, tal como se vê 

atualmente, não são suficientes, devendo o aspecto subjetivo do agente, ser analisado no próprio 

processo de criação do sistema punitivo pátrio.  

A complexidade das demandas sociais, aqui já explicitadas, demanda maior ingerência 

do Estado, de modo que o Direito Penal do cidadão continuaria existindo, sendo Direito Penal 

do fato por excelência, contudo cria-se o Direito Penal do Inimigo, pautado em um Direito 

Penal do autor, com isso o viés da imputação deixa de ser a mera análise do fato, para 

consideração das condições pessoais do agente, o que ele é e não pelo que fez.  

A previsão expressa de procedimento diferenciado a depender da periculosidade do 

agente notoriamente confirmada, especificamente quanto a duração do processo, medidas 

cautelares mais efetivas, cerceamento de benéficos que hoje são comumente previstos, como 

progressão de regime, livramento condicional, possibilidade de fixação de regime aberto e 

semiaberto etc, são medidas necessárias quando se considera o avanço e especialização da 

criminalidade e de certa forma consagram minimamente a segurança jurídica, pois na dúvida 

se o indivíduo se enquadra ou não dentro do que ensejaria a aplicação do Direito Penal do 

Inimigo e consequentemente este modelo diferenciado, utiliza-se o procedimento comum, 

Direito Penal do Cidadão, que é a regra. 

Na CFRB/88468a previsão dos direitos fundamentais não é absoluta, de modo que em 

caráter de exceção, que é o defendido pela teoria aqui exposta, ou seja, a supressão ou redução 

de garantias não constitui inconstitucionalidade. Em relação a legislação infraconstitucional, tal 

qual ,se tem hoje, há uma certa contradição entre o Direito Penal do Inimigo e as previsões 

legais,  de modo que, mais acertado seria, a criação de uma nova com base na teoria aqui 

defendida, tendo em vista a necessidade de segurança jurídica e da existência do princípio da 

legalidade e da taxatividade, principalmente na seara penal.  

Trata-se de um sopesamento baseado na proporcionalidade onde de um lado tem-se a 

integridade física e moral do sujeito que se coloca como inimigo do Estado e com isso da própria 

sociedade, e de outro por vezes tem-se a de vidas inocentes, o que vale mais a pena? Para o 

Direito Penal do Inimigo a integridade física do inimigo não vale mais do que a das 

pessoas(cidadãos) que ele visa lesionar, justificando a maior intervenção física do Estado, 

principalmente  na obtenção de provas no processo penal.  

A legislação tal qual como existe, principalmente no âmbito infraconstitucional fere 
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mais a segurança jurídica do que a implementação de uma nova legislação com base na teoria 

do Direito Penal do Inimigo e do Cidadão, pois ainda que não se possa estabelecer com extrema 

precisão onde determinado agente se insere, existem padrões contínuos de comportamento que 

ensejam sua colocação em um ou outro direito. A atual ausência de distinção, e a negativa de 

aplicação da teoria, apesar da sua existência nas legislações infraconstitucionais, acabam por 

contaminar o direito que em tese é para os cidadãos com preceitos que são originalmente 

derivados de uma noção de inimigo, periculosidade e que devem, segundo a teoria do Direito 

Penal do Inimigo ser aplicadas em caráter de exceção e não em relação a todos os indivíduos 

abrangidos pela norma jurídica.  

A legislação tal qual como existe, principalmente no âmbito infraconstitucional fere 

mais a segurança jurídica do que a implementação de uma nova legislação com base na teoria 

do Direito Penal do Inimigo e do Cidadão, pois ainda que não se possa estabelecer com extrema 

precisão onde determinado agente se insere, existem padrões contínuos de comportamento que 

ensejam sua colocação em um ou outro Direito. A atual ausência de distinção, e a negativa de 

aplicação da teoria, apesar da sua existência nas legislações infraconstitucionais, acaba por 

contaminar o Direito que em tese é para os cidadãos com preceitos que são originalmente 

derivados de uma noção de inimigo, periculosidade e  que devem, segundo a teoria do Direito 

Penal do Inimigo ser aplicadas em caráter de exceção e não em relação a todos os indivíduos 

abrangidos pela norma jurídica.  

Jakobs469 reconhece que a adequação de sua teoria com o que se entende como Estado 

Democrático de Direito não é perfeito, mas também não se configura como contraditório com 

seus preceitos trata-se de um nova forma de se pensar à concretização dos direitos da 

coletividade e o grau de ingerência Estatal e a própria função da pena. 

  A realidade atual da legislação brasileira é de contaminação do sistema Penal e 

Processual Penal comum com aspectos de direitos de exceção. Com a modificação das leis, 

tem-se adiferenciação do tratamento a ser dado em estado de normalidade e no caso dos 

inimigos, os quais ensejam medidas excepcionais. Com isso, não se corre o risco de aplicar 

preceitos que são verdadeiramente de Direito Penal do Inimigo aos cidadãos, ao passo que a 

mescla atual da legislação, insere cidadãos e inimigos dentro do mesmo pacote, o que torna 

muito mais passível de injustiças.  

O tipo de criminoso para os quais se defende a aplicação do Direito Penal do Inimigo, 

em que pese à teoria padeça de conceito, acerca do mesmo, não é na prática de tão difícil 
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identificação, situações limítrofes sempre existirão e se isto fosse empecilho à criação de leis, 

e a utilização de novas teorias, o sistema permaneceria estanque, sem que o direito acompanhe 

a realidade da sociedade a qual pretende regular470.  É muito mais grave a inserção dentro do 

processo penal ordinário de medidas disfarçadas de Direito Penal do Cidadão, mas que em 

verdade se configuram como verdadeiro Direito Penal do Inimigo.  

Direito Penal do Inimigo não é verdadeiramente um Estado Democrático de Direito, 

em sua totalidade, mas se compatibiliza com ele por seu caráter de exceção e pela necessidade 

de compreensão da complexidade das demandas sociais e da própria atuação do Estado no 

controle das liberdades individuais.  

Trata-se de aceitar e implementar uma nova forma estrutural de orientação, como bem 

diz Manuel Câncio Meliá471, embora contrário, em grande parte, aos preceitos da teoria.  

Jakobs472concebe a teoria do Direito Penal Inimigo como sendo típico-ideal, visto que 

na prática, a distinção do que se aplicaria ou não a teoria, é muitas vezes confusa, demandando 

a análise de cada tipo penal existente. Os preceitos penais têm diversos níveis de intensidade, 

de modo que é inviável estabelecer de maneira concreta, o alcance da teoria do Direito Penal 

do Inimigo em cada um deles. 

A presente pesquisa tem como objetivo trazer a reflexão acerca da utilização da teoria 

do Direito Penal do Inimigo como instrumento na criação de novos tipos penais ou na reforma 

dos já existentes, porém a forma como isso efetivamente se implementaria estaria dentro da 

esfera de atuação do Poder Legislativo, posto que nem mesmo Jakobs473 previu o modo que 

efetivamente ocorreria a aplicação da teoria, mas trouxe a mesma como uma tendência aceitável 

no âmbito da política criminal. Não se trata de definir o certo ou errado,mas estabelecer 

diretrizes de comportamento.  

A teoria do Direito Penal do Inimigo assusta, pois utiliza claramente a expressão 

“inimigo”e não “pessoa”, mas na prática não diz nada que já não seja praticado na seara penal, 

o mérito do que propõe está na clareza e sinceridade em chamar as coisas como elas realmente 

são, porém em seu conteúdo não constitui inovação. Pode-se dizer que muito da 

inaplicabilidade da proposta do autor, se dá por entender a realidade de modo estático, o que 

não é verdade. A proposição de Jakobs474 é estática, mas sua forma de conceber a realidade não. 

A inclusão de elementos característicos de um Direito Penal do Inimigo, não se traduz 
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472 JAKOBS, ibid., p. 93.  
473 Ibid. 
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como retrocesso na medida em que as demandas sociais mudaram, os mecanismos de imputação 

de delitos precisam ser revistos e não se pode considerar apenas o fato delitivo cometido, mas 

também a personalidade do agente, sua periculosidade criminal.  

O fato delitivo continua sendo o cerne da questão continuaria sendo o ponto de partida 

da imputação da sanção penal, porém a depender da periculosidade criminal do agente, é 

necessária a utilização de medidas mais drásticas e de um Processo Penal diferenciado, 

inspirados nas proposições da teoria aqui explicitada.475 

A inclusão de elementos característicos de um Direito Penal do Inimigo, não se traduz 

como retrocesso na medida em que as demandas sociais mudaram, os mecanismos de imputação 

de delitos precisam ser revistos e não se pode considerar apenas o fato delitivo cometido, mas 

também a personalidade do agente, sua periculosidade criminal.  

Defende-se a viabilidade da teoria do Direito Penal do Inimigo ante a necessidade de 

proteção de interesses que ultrapassam a esfera do indivíduo no que tange a potencialidade 

lesiva da conduta, de modo que a proteção do direito social à segurança pública legitima uma 

maior atuação pela via do Direito Penal. Ocorre que, sua efetiva implementação depende de 

uma análise ponderada dos bens jurídicos coletivos, em uma perspectiva democrática, que não 

afasta a possibilidade de relativização de garantias, de modo a não se impor valor ou ideologia, 

mas dar a efetiva garantia que se espera aos indivíduos.  

Quanto à crítica acerca da impossibilidade de fixação do conteúdo material dos 

chamados direitos da coletividade, em pese o já exposto, insta salientar que os mesmos variam 

ao longo do tempo e da história, o que torna inviável sua definição taxativa, mas somente a 

identificação de valores morais e sociais de determinado grupo social. A base da teoria reside 

em considerar que entre o criminoso e o inimigo há diferença analisada no exame da 

personalidade e prognose de criminalidade futura, de modo que o escopo da teoria do Direito 

Penal do Inimigo, não abarca a grande massa daqueles que delinquem, mas uma gama 

específica de criminosos com características comuns, dentre elas a alta periculosidade.  

A teoria do Direito Penal do Inimigo tem que sair da fase eminentemente doutrinária 

e filosófica para aplicação e adequação na prática, sendo a compatibilidade com a Constituição 

Federal, uma questão de mudança legislativa infraconstitucional.  

O objetivo da teoria, ora defendida, não é puramente a defesa e instituição de penas 

elevadas e desproporcionais per si, mas a criação e utilização de mecanismos de proteção e 

tutela dos bens jurídicos sociais, próprios da modernidade, o que por consequência acaba por 
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gerar um recrudescimento da reprimenda penal. A solução não é a elevação das penas tão 

somente, mas o deslocamento do objeto de enfoque e tutela do Direito Penal, que sai da esfera 

de proteção do indivíduo como ser singular, para proteção do mesmo em escala social.  

Por esta teoria, não se reconhece a condição de pessoa ao inimigo, pois este agiu de 

forma tão grave, sendo multireincidente, merecendo tratamento diferenciado. O ato de julgar 

levando em consideração o tipo de pessoa que comete o crime e não o ato em si, não 

necessariamente é prejudicial ao agente.  

Pelo Direito Penal do Inimigo tem-se que julgar humanamente, pois tem que analisar 

o que o sujeito fez dentro da sociedade considerando suas características pessoais que o diferem 

dos demais sujeitos dentro da coletividade, a periculosidade do mesmo é intrínseca e muitas 

vezes irreversível, pelo menos dentro do que se tem como parâmetros atuais de ressocialização. 

A aplicação de medida de segurança para pessoas perigosas poderia levar a prisão perpétua, 

logoo sistema de inimputabilidade visto como constitucional é muito mais agressivo.  

Não há como se falar em forma segura de aplicação da teoria do Direito Penal do 

Inimigo, pois para isso seria necessário grande aparato estatal de apoio ao julgador, o que é 

deveras utópico, de modo que o grande problema não é a aplicação da teoria em si, mas a 

impossibilidade de se conferir esse aparato suficiente ao magistrado para fazer uma mensuração 

no caso concreto, do agente e dos efeitos de sua conduta no seio social, que na prática acabaria 

ficando a critério da consciência do mesmo.  

As circunstâncias judiciais do art.59 do CP476, que levam em conta o autor do crime, 

mas não leva em conta a circunstância como ele foi praticado dentro da sociedade. No caso 

concreto, é necessária a verificação acerca do local onde foi praticado, qual reflexo disso no 

meio. 

Dentro da mudança legislativa que se espera tem-se a necessidade de um olhar 

diferenciado àquele que pratica o crime e não tanto ao fato praticado, dando ao juiz a 

oportunidade de fazer uma avaliação do fato em relação em relação a sua repercussão social.  

Crimes com repercussão dentro de uma coletividade indeterminada acabam por 

justificar a punição de atos preparatórios, de modo que a ameaça que a conduta praticada não 

se perfaça em efetivo dano a integridade física e psicológica dos inseridos naquele contexto. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa constatou, como problemática essencial, a dificuldade de aceitação 

doutrinária e jurisprudencial da teoria do Direito Penal do Inimigo como compatível com o 

ordenamento jurídico brasileiro. Isto porque a mesma trouxe a necessidade de diferenciação 

dos delinquentes, de modo a aplicar aos considerados como cidadãos, o Direito Penal e 

Processual Penal ordinário, enquanto que em relação aos chamados inimigos do Estado aplicar-

se-ia um Direito Penal diferenciado com a possibilidade de antecipação da punição, 

configuração de penas mais elevadas e a relativização/supressão de garantias constitucionais- 

penais.  

 O embate materializa-se nas diferenças de concepção quanto a função do Direito Penal 

e sua legitimidade de atuação frente a necessidade de defesa de bens jurídicos próprios da 

coletividade, em detrimento dos direitos individuais do particular. De um lado, tem-se os 

pensamentos de Roxin, seguido majoritariamente pela doutrina, através da teoria da imputação 

objetiva, que entende como função do Direito Penal a tutela dos bens jurídicos mais 

importantes, criando os chamados critérios de imputação que devem ser ultrapassados para que 

se configure o nexo de causalidade e consequentemente o tipo objetivo. De outro, tem-se os 

pensamentos de Jakobs, expoente do funcionalismo sistêmico, onde se enquadra a teoria do 

Direito Penal do Inimigo, entendendo que a legitimidade do Direito Penal é a de proteger a 

norma jurídica reafirmando a sua vigência e validade, de modo que a proteção dos bens 

jurídicos essenciais estariam em um segundo plano.   

 Fruto das reflexões fundamentadas ao longo desta pesquisa, conclui-se que a teoria do 

Direito Penal do Inimigo se constitui como uma forma de pensar a legitimidade e função do 

Direito Penal, onde sua aceitação depende do momento histórico, social e cultural, sendo certo 

que se trata de política criminal com alta aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro 

tendo em vista a necessidade de modificação da legislação Penal e Processual Penal  que se 

encontra defasada e ineficiente no combate à criminalidade, sendo medida imperiosa a 

manutenção da confiabilidade no sistema jurídico posto.  

 A análise do sistema punitivo pátrio, com a consequente demonstração das espécies de 

pena previstas na Constituição, demonstra que a mesma prevê excepcionalmente o tratamento 

diferenciado a determinados indivíduos, onde aplicar-se-ia penas mais severas. O escopo desta 

pesquisa foi demonstrar que os princípios constitucionais e as garantias não são vistas pelo 

próprio texto constitucional como absolutas, ao contrário, há a possibilidade de relativização e 

supressão das mesmas, em prol da proteção de outros direitos fundamentais tão importantes 
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quanto, como por exemplo, a segurança pública, direito fundamental social previsto no art.6º e 

atribuída tal função ao Estado pelo art.144, ambos da CFRB/88.   

 Sobre a aplicabilidade propriamente dita da teoria, tem-se na doutrina duas correntes, 

uma primeira majoritária, que entende a teoria do Direito Penal do Inimigo como 

inconstitucional pela ofensa direta ao art.5º da CFRB/88, sendo as medidas excepcionais 

previstas próprias de um sistema autoritário e uma segunda corrente, a qual este trabalho se filia 

entendendo que para se instaurar a ordem social, na defesa dos bens jurídicos coletivos, em 

situações excepcionais, deve-se aplicar um tratamento diferenciado ao inimigo, objeto de sua 

aplicação.  

 A teoria do Direito Penal do Inimigo, se constitui como uma mudança de paradigma no 

modo de se pensar a intervenção penal que acompanha as mudanças sociais, pós revolução 

industrial, onde a chamada “sociedade de risco” acabou por impor a incorporação pelo Direito 

Penal da proteção de novos bens jurídicos, onde a lesão ao mesmo não se torna facilmente 

verificável quanto as lesões aos chamados bens jurídicos individuais.  

 Deste modo, o que ocorreu foi um processo de desmaterialização do conceito de bem 

jurídico abarcando novas condutas e inclusive atos preparatórios aptos a lesionar de modo 

efetivo esses bens jurídicos, aumentando-se, portanto, o escopo de intervenção penal. Isto se 

encontra consubstanciado pelo avanço de teorias expansionistas do Direito Penal, entre elas o 

Direito Penal do Inimigo, na produção legislativa brasileira.  

 O principal argumento utilizado por esta pesquisa para solução dessa questão, sustentou-

se na premissa de que os direitos fundamentais não são vistos pelo texto constitucional como 

absolutos, que a caracterização dos chamados inimigos do estado na prática, embora não seja 

fácil, é possível na prática. Em casos limítrofes, aplicar-se-ia o princípio da presunção de 

inocência, com a consequente aplicação do Direito Penal ordinário e as garantias, dele 

decorrentes. 

 A implementação da teoria de modo puro e simples, é de difícil viabilidade ante a 

legislação infraconstitucional atual. Por este motivo, esta pesquisa visa sustentar que a teoria 

do Direito Penal do Inimigo é compatível com a Constituição, devendo a sua aplicação na 

prática, se pautar em inspiração como política criminal a ensejar modificação da legislação 

infraconstitucional.  

 É certo que a mesma não se constitui como solução no combate à criminalidade, mas 

auxilia de modo significativo a reestruturação da legislação brasileira, de modo a diminuir a 

permissibilidade do sistema ante a determinados tipos de criminosos tidos como dotados de alta 

periculosidade. Constitui-se como uma relativização necessária à concretização de direitos 
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fundamentais sociais, entre eles, a segurança pública.  

 A sociedade moderna e a especialização da criminalidade pressupõem a necessidade de 

desvinculação da análise da reprimenda penal pautada somente no fato praticado, com uma 

maior valoração do agente e das peculiaridades do mesmo, próprios de um Direito Penal do 

autor, não somente na fixação da pena, mas em momento anterior, no estabelecimento do 

Direito Penal e Processual Penal aplicável ao mesmo, sob pena de tornar sem efetividade a 

aplicação da sanção penal, gerando a sensação de impunidade cada vez mais crescente.  

 Ficou evidente, por essas razões que, a proporcionalidade e aplicabilidade da teoria do 

Direito Penal do Inimigo ao ordenamento jurídico brasileiro, se dá por seu caráter de 

excepcionalidade, por ter pelo menos em tese, um inimigo identificável, onde com a 

modificação da legislação infraconstitucional não haveria desrespeito a legalidade ou 

taxatividade, uma vez que o procedimento diferenciado existiria antes do cometimento do 

delito, a questão seria enquadrar ou não determinado delinquente dentro do âmbito de aplicação 

desse procedimento diferenciado.  

 A aplicação prática da teoria do Direito Penal do Inimigo ao ordenamento jurídico 

brasileiro, assim como de que forma ocorreria essa modificação do sistema punitivo pátrio, não 

foi objeto de enfrentamento pelo próprio Jakobs, ao entender que sua teoria tem conceitos que 

na prática se confundem, denominando a mesma como estática, o que não retira a sua 

contribuição jurídica como política criminal.  

 A presente pesquisa, destacou os aspectos centrais da teoria, assim como os 

fundamentos do ordenamento jurídico pátrio, para demonstrar que frente a Constituição, ela se 

mostra viável, sendo que a implementação na prática, principalmente no que tange a criação 

dos tipos penais incriminadores, modificação das escalas penais e previsão de um procedimento 

diferenciado a diferentes tipos de delinquentes, ficaria a cargo do Poder Legislativo por força 

da competência constitucional para legislar sobre a matéria prevista no art.22 da CFRB/88.  
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