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RESUMO 

 

 

A Teoria do Direito Penal do Inimigo foi desenvolvida pelo Professor Günther 
Jakobs, com base em políticas de combate à criminalidade. Sua tese funda-se na 
ideia de combate a indivíduos que se desviaram, de modo voluntário e 
aparentemente duradouro, do Direito, não oferecendo garantia cognitiva suficiente 
de um comportamento pessoal. De acordo com Jakobs, o Estado deve tratar esses 
indivíduos não como pessoas, mas como inimigos que devem ser neutralizados, 
pois, do contrário estaria violando o direito à segurança dos cidadãos. O presente 
trabalho tem como objetivo demonstrar a incompatibilidade existente entre a Teoria 
do Direito Penal do Inimigo e o Estado Democrático de Direito, modelo de Estado 
instituído pela Constituição Brasileira de 1988. Primeiramente, realiza-se uma 
análise histórica do exercício do poder punitivo, bem como de algumas concepções 
filosóficas que fundamentam a teoria de Günther Jakobs. Logo após, parte-se para a 
conceituação do Direito Penal do Inimigo, abordando suas principais características. 
Em seguida, é feito um estudo sobre o Estado Democrático de Direito e de seus 
princípios fundamentais. Por fim, combina-se tais análises a fim de demonstrar a 
incompatibilidade do Direito Penal do Inimigo com o Estado Democrático de Direito. 
 
 
Palavras-chave: Direito Penal do Inimigo; Inimigo; Estado Democrático de Direito; 
Princípios Fundamentais; Dignidade da Pessoa Humana.  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The Theory of the Criminal Law of the Enemy was developed by the Professor 
Günther Jakobs, based on anti-crime policies. His thesis is founded on the idea of 
fighting individuals who deviated from the Law, voluntarily and apparently 
permanently, who could not offer enough warranty of a personal behavior. According 
to Jakobs, the State should not treat these individuals as a person, but as an enemy 
that should be neutralized, because, otherwise, it would violate the citizens’ right to 
security. The present work aim to demonstrate the incompatibility between the 
Criminal Law of the Enemy and the Democratic state, state model established by the 
Brazilian Constitution of 1988. Firstly, a historical analysis of the exercise of punitive 
power is conducted, as well as a few philosophical views that gives base to the 
theory of Günther Jakobs. Right after, a conceptualization of the Criminal Law of the 
Enemy is elaborated, approaching its main caractheristcs. Furthermore, a study 
about the Democratic state and its fundamental principles is done. Lastly, these 
analysis are combined in order to demonstrate the incompatibility between the 
Criminal Law of the Enemy and the Democratic state. 
 

 

Keywords: Criminal Law of the Enemy; Enemy; Democratic state; Fundamental 
Principles; Dignity of Human Person. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nas últimas décadas, especialmente após os atentados terroristas ocorridos 

nos Estados Unidos e na Europa, o debate acerca da expansão do poder punitivo 

ganhou destaque no campo da política criminal. Esse cenário foi determinante para 

reforçar a teoria do Direito Penal do Inimigo, do Professor alemão Günther Jakobs. 

 A Teoria do Direito Penal do Inimigo, desenvolvida com base em políticas de 

combate à criminalidade, foi introduzida por Jakobs pela primeira vez no ano de 

1985, em Frankfurt, durante uma palestra proferida no Seminário de Direito Penal.  

Jakobs defende a criação de um Direito Penal diferenciado para indivíduos 

que, de modo voluntário e aparentemente duradouro, distanciam-se do Direito, não 

mais oferecendo garantia cognitiva suficiente de um comportamento pessoal. Esses 

indivíduos não só não podem esperar serem tratados como pessoas, como 

tampouco o Estado estaria autorizado a tratá-los como pessoas, pois, de outro 

modo, estaria violando o direito à segurança dos cidadãos. 

A condição de pessoa, de acordo com Jakobs, não é inerente ao ser humano, 

derivando de um comportamento conforme o ordenamento jurídico. Quando não há 

garantia desse comportamento, o indivíduo passa a ser uma fonte de perigo e o 

Direito Penal passa a ser o Direito Penal do Inimigo. 

O Direito Penal do Inimigo, na medida em que propõe a eliminação de 

indivíduos considerados inimigos, facilmente justificaria sistemas totalitários atuais 

ou futuros, amoldando-se perfeitamente ao conhecido Direito Penal do Autor. Trata-

se, portanto, de concepção incompatível com um Estado Democrático de Direito, o 

qual tem como premissa a garantia de direitos fundamentais. 

 Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar a 

incompatibilidade da teoria do Direito Penal do Inimigo de Günther Jakobs com o 

Estado Democrático de Direito, modelo de Estado instituído pela Constituição 

Brasileira de 1988, baseado na igualdade entre os seus cidadãos e fundado na 

dignidade da pessoa humana, 

 No primeiro capítulo, primeiramente será feita uma análise histórica do 

exercício do poder punitivo, com o objetivo de demonstrar que a identificação de um 

inimigo, ao qual se destina um tratamento discriminatório e eliminatório, não é 

novidade da teoria de Günther Jakobs, mas, ao contrário, sempre existiu.  
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Em seguida, será realizado breve estudo de algumas concepções filosóficas 

que foram utilizadas por Jakobs para fundamentar sua teoria. Para então passarmos 

ao exame do Direito Penal do Inimigo na visão de Günther Jakobs, abordando suas 

principais características, bem como sua relação com o Direito Penal do Cidadão.  

O segundo capítulo será destinado ao estudo do Estado Democrático de 

Direito e suas principais características. Nesse sentido, será abordada a relação do 

Direito Penal com o Estado Democrático de Direito, bem como os princípios 

fundamentais limitadores do exercício do poder punitivo.  

Neste ponto, a partir do estudo dos princípios fundamentais da dignidade da 

pessoa humana, igualdade, presunção de inocência, legalidade, proporcionalidade, 

lesividade, exclusiva proteção de bens jurídicos e intervenção mínima, já serão feitos 

alguns apontamentos acerca da incompatibilidade da teoria de Jakobs com o Estado 

Democrático de Direito. 

No terceiro capítulo iremos relacionar a concepção do Direito Penal do Autor 

com a teoria do Direito Penal do Inimigo, a fim de demonstrar que esta aproxima-se 

de um Estado absoluto e não de um Estado de Direito. Também serão analisadas as 

propostas estática e dinâmica de contenção do poder punitivo, desenvolvidas, 

respectivamente, por Günther Jakobs e Eugênio Raúl Zaffaroni. 

Em seguida, serão apontados dois exemplos de aplicação do Direito Penal do 

Inimigo na legislação brasileira: a nova Lei Antidrogas (Lei 11.343/06), que 

estabelece clara distinção no tratamento entre usuários e traficantes de drogas, 

amoldando-se às concepções do Direito Penal do Cidadão e do Direito Penal do 

Inimigo; e o Regime Disciplinar Diferenciado, instituído pela Lei 10.792/03 que 

alterou a Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), que impõe uma fórmula de 

cumprimento de pena segundo características do autor relacionadas com suspeitas 

de sua participação em bandos ou organizações criminosas. 

 Por fim, o último ponto do presente trabalho será destinado a demonstrar 

como a construção teórica do Direito Penal do Inimigo, de Günther Jakobs, é 

incompatível com o modelo de Estado Democrático de Direito. 
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1. O DIREITO PENAL DO INIMIGO 

 

 

1.1. O INIMIGO NA HISTÓRIA 

 

Na primeira etapa da planetarização do poder, o poder punitivo associado ao 

modelo inquisitorial identificou que o inimigo era Satã. O discurso teocrático 

anunciava o genocídio colonialista como “uma empresa piedosa, em cujo nome se 

matavam os dissidentes internos, os colonizados rebeldes e as mulheres 

desordeiras”1. Todos os males que ameaçavam a sociedade se expressavam em 

Satã, por meio da bruxaria ou da heresia. 

A Revolução Industrial reafirmou a dualidade de tratamentos penais. O 

surgimento da classe dos industriais e dos comerciantes em concorrência com a 

classe da nobreza e do clero, fez com que a primeira classe procurasse reduzir o 

poder punitivo, que era uma das principais armas de dominação da segunda. 

Embora o século XIX tenha importado em significativas mudanças, o círculo 

dos iguais permaneceu reduzido. Ademais, a lógica da eliminação física dos 

criminosos graves e dissidentes permanecia, pois desse modo deixavam de 

constituir um problema. No entanto, aos indesejáveis, que com a concentração 

urbana aumentaram consideravelmente, dificultando o controle social, a solução 

encontrada foi o encarceramento em prisões com altas taxas de mortalidade, o que 

não deixava de ser uma verdadeira pena de morte2. 

No século XX, a globalização e a revolução tecnológica permitiram o avanço, 

em escala mundial, de um discurso de características autoritárias e antiliberais, que 

estimulou o exercício do poder punitivo de forma muito mais repressiva e 

discriminatória. Desse modo, irromperam-se novos autoritarismos na Europa, que 

nutriram-se da ideologia proveniente do século XIX, ou seja, da periculosidade, e 

exerceram seu poder repressivo de forma genocida. Com efeito, os “inimigos” foram 

                                                           
1
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no Direito Penal. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 2007. 

p. 33. 
2
 Ibidem. p. 44-45. 
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parasitas para os soviéticos, subumanos para os nazistas e inimigos do Estado para 

os fascistas3.  

No século XXI, com o fim da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, os 

Estados Unidos surgiram como potência hegemônica inconteste. O sistema penal se 

converteu em um fator de redução do desemprego e estimulou-se uma legislação 

penal inquisitória, com elementos provenientes da Idade Média (espiões, delatores, 

procedimentos secretos, etc.), marcada pelo restabelecimento da pena de morte e 

pela adoção de medidas como o three strikes out – lei que impõe pena perpétua a 

quem tenha cometido três ou mais delitos –, ou seja, “restabeleceu-se o desterro 

definitivo dos indesejáveis ou inimigos” 4. 

No 11 de setembro de 2001, esse sistema penal encontrou no terrorismo, um 

inimigo de certa substância. A partir dessa data, a necessidade de defender-se do 

terrorismo, passou a legitimar não apenas guerras preventivas de intervenção 

unilateral, como também legislações extremamente autoritárias com poderes 

excepcionais, a exemplo do USA Patriot Act, lei aprovada em outubro de 2011, que 

fortaleceu os poderes de polícia sobre a sociedade civil. Nesse sentido, esse novo 

inimigo também facilita e reforça o controle exercido internamente, especialmente 

sobre os estrangeiros, a fim de evitar a infiltração de terroristas5. 

 Com o fim da Guerra Fria, a Europa também identifica novos candidatos a 

inimigos: os imigrantes, que competem pelos mesmos espaços utilizados pela 

população estabelecida. Em especial, os imigrantes muçulmanos, que encaixam-se 

perfeitamente no estereótipo de terroristas6. 

 Na América Latina, o poder punitivo é exercido, principalmente, por meio de 

medidas de contenção para suspeitos perigosos, o que implica em uma realidade 

prisional na qual aproximadamente ¾ dos presos não são condenados, mas apenas 

                                                           
3
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no Direito Penal. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 2007. 

p. 53-54. 
4
 Ibidem. p. 61-63. 

5
 Ibidem. p. 65-67. 

6
 Ibidem. p. 67. 
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processados7. Zaffaroni afirma que, na América Latina, “todos os prisioneiros são 

tratados como inimigos no exercício real do poder punitivo” 8. 

 Zaffaroni9 dispõe que, em todas as épocas da história, é possível vislumbrar, 

com maior ou menor crueldade e a depender das condições e circunstâncias, que a 

tendência tenha sido a de uma forte repressão penal.  

A análise histórica do exercício real do poder punitivo demonstra que este 

sempre reconheceu a figura do inimigo, em relação ao qual é incontestável o 

tratamento de modo discriminatório, neutralizante e eliminatório, por meio da 

negação da sua condição de pessoa10. 

 

1.2. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E O DIREITO PENAL DO INIMIGO 

 

É pertinente destacar alguns fundamentos filosóficos que se relacionam com 

o Direito Penal do Inimigo. Filósofos como Rousseau, Kant, Fitche e Hobbes, 

embora não tenham utilizado a expressão “Direito Penal do Inimigo” representavam 

o crime como uma violação de contrato com o Estado por parte do infrator, o que 

autorizaria este Estado a não mais concedê-lo seus benefícios.  

Rousseau defendia que “todo malfeitor, ao atacar o direito social, torna-se, 

por seus delitos, rebelde e traidor da pátria; cessa de ser um de seus membros ao 

violar suas leis, e chega mesmo a declarar-lhe guerra”11.  

Na mesma linha de pensamento, Fichte argumenta que “quem, por vontade 

ou imprudência, abandona o contrato civil numa parte em que, no contrato, contava-

                                                           
7
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no Direito Penal. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 2007. 

p. 70-71. 
8
 Ibidem. p. 82. 

9
 Ibidem. p. 36-37. 

10
 Ibidem. p. 115. 

11
 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du Contrat Social, 1959. apud JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo. Org. Luiz 

Moreira, Eugênio Pacelli de Oliveira. Trad. Gercélia Batista de Oliveira Mendes. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 
2008. p. 4 
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se com sua ponderação, perde, a rigor, todos os seus direitos como cidadão e como 

ser humano, quedando-se destituído de direitos” 12. 

Hobbes, em princípio, não enxerga todo criminoso como um inimigo, mas 

apenas aquele que comete crime de alta traição, pois este nega por princípio a 

constituição existente13. Em Kant, aquele que não se deixa coagir ao estado de 

civilidade pode ser tratado como inimigo, pois não se deve tratar como pessoa quem 

constantemente é uma ameaça14. 

É possível notar que, diferente de Rousseau e Fichte, Hobbes e Kant 

reconhecem um Direito Penal do Cidadão e um Direito Penal do Inimigo, já que para 

eles nem todos os criminosos são inimigos, mas apenas aqueles que se desviam por 

princípio do estado de civilidade. Jakobs também segue esta linha de pensamento. 

Para ele um ordenamento jurídico, em princípio, deve manter um criminoso dentro 

do Direito, não pode o próprio criminoso despedir-se automaticamente da sociedade. 

Isso porque o criminoso não só tem o direito de acertar-se novamente com a 

sociedade, como também tem o dever de ressarcir os danos causados e, para tanto, 

deve ser conservado o seu status de cidadão15. 

 

1.3. A TEORIA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO DE GÜNTHER JAKOBS 

 

A Teoria Feindstrafrecht – Teoria do Direito Penal do Inimigo – foi introduzida 

pela primeira vez por Günther Jakobs, no ano de 1985, em Frankfurt, durante uma 

palestra proferida no Seminário de Direito Penal, com base em políticas públicas de 

combate à criminalidade em âmbito nacional e internacional.  

Inicialmente, defendeu-se que a teoria de Jakobs limitava-se a descrever 

algumas leis penais centradas em específicas áreas de delinquência. Em seguida, 

                                                           
12

 FICHTE, Johann Gottlieb. Grundlage des Naturrechts, sem ano. apud JAKOBS, Günther. Direito Penal do 
Inimigo. Org. Luiz Moreira, Eugênio Pacelli de Oliveira. Trad. Gercélia Batista de Oliveira Mendes. Rio de 
Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2008. p. 4. 
13

 HOBBES, Thomas. Leviathan, 1984. apud JAKOBS. op. cit. p. 6. 
14

 KANT, Immanuel. Zum ewigen Frieden, 1907. apud JAKOBS. op. cit. p. 6. 
15

 JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo. Org. Luiz Moreira, Eugênio Pacelli de Oliveira. Trad. Gercélia 
Batista de Oliveira Mendes. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2008. p. 5. 
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estimou-se que esta teoria deveria ser admitida, mas apenas em hipóteses 

excepcionais. Finalmente, passou-se a defender que a teoria do direito penal do 

inimigo deveria ser implantada nos sistemas jurídicos.  

Esta mudança no tom das manifestações acerca da teoria do direito penal do 

inimigo é consequência da adoção de um modelo penal e processual penal 

funcionalista, onde parece vigorar a renúncia aos princípios do direito penal liberal, 

fundamentada na ideia de defesa e segurança do Estado e da sociedade16. 

Luís Greco17 defende que, se o conceito de direito penal do inimigo é claro do 

ponto de vista semântico, significando “o tipo ideal de um direito penal que não 

respeita o autor como pessoa, mas que almeja neutralizá-lo como fonte de perigo”; o 

mesmo permanece obscuro quanto às suas finalidades ou funções que procura 

alcançar com sua utilização no discurso jurídico. 

De acordo com Greco, é possível identificar ao menos três finalidades com a 

noção de direito penal do inimigo, o que implica em três diferentes conceitos do 

mesmo: (1) O direito penal do inimigo nada mais é do que um instrumento analítico 

para descrever com mais exatidão o direito positivo; (2) O direito penal do inimigo 

tem como função indicar normas antiliberais e contrárias ao Estado de direito, 

apontando, assim, para a necessidade de sua reforma; e (3) O direito penal do 

inimigo é algo legítimo que está predominantemente satisfeito na realidade. A 

primeira finalidade seria própria de um conceito descritivo do direito penal do inimigo, 

a segunda indicaria um conceito crítico-denunciador e a terceira um conceito 

legitimador-alternativo18. 

Não resta claro se ao utilizar o conceito de direito penal do inimigo, Jakobs 

apenas o descreve ou também o legitima. O próprio autor declara repetidamente 

estar apenas o descrevendo19. No entanto, como afirma Luís Greco20, “há muito a 

favor da tese de que as meras descrições de Jakobs na verdade não se limitam a 

                                                           
16

 CUSSAC, José Luís González. El renacimiento del pensamento totalitário em el seno del estado de Derecho: La 
doctrina del derecho penal enemigo. Revista Penal, 2007. Disponível em: 
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descrever, e de que o conceito de direito penal do inimigo é utilizado 

predominantemente de modo legitimador-afirmativo”. 

Jakobs conceitua o Direito Penal do Inimigo como sendo “regras jurídico-

penais que, como suas correlatas, as regras do Direito Penal do Cidadão, somente 

são cabíveis enquanto tipos ideais” 21. De acordo com ele, existem dois polos 

distintos que coexistem em um único contexto do Direito Penal: o Direito Penal do 

Cidadão e o Direito Penal do Inimigo. 

O Direito Penal do Inimigo traduz-se na ideia de que alguns indivíduos, por 

não oferecerem garantia suficiente de que se comportarão como pessoas, não só 

não podem esperar serem tratados como pessoas, como também o Estado não 

estaria autorizado a tratá-los como pessoas. Em razão disso, o Direito Penal contra 

esses indivíduos transforma-se em Direito Penal do Inimigo. Visto que, os “inimigos” 

não se limitam a infringir o Direito, mas, principalmente, tratam de destruí-lo, pondo 

em risco a segurança dos cidadãos. 

Desse modo, ao veemente princípio de que cada um deve ser tratado como 

sujeito de direito, Jakobs acrescenta um complemento: “se esse ‘cada um’, por seu 

lado, cumprir seus deveres ou se, não os cumprindo, estiver sob controle, de forma a 

não poder se tornar perigoso” 22. Em outras palavras, “todo aquele que promete 

fidelidade jurídica de forma ao menos relativamente confiável tem o direito de ser 

tratado como sujeito de Direito” 23. Isso porque, para Jakobs, esse princípio é válido, 

mas, incontestavelmente, impossível de ser aplicado unilateralmente. Assim, por 

outro lado, se este indivíduo não cumpre seus deveres, é preciso combatê-lo e, 

ainda, se houver a possibilidade de ele causar danos, é preciso se precaver. 

De acordo com Jakobs, a reação do Direito aos inimigos caracteriza-se pelo 

fato de não se tratar, em princípio, de uma compensação ao dano causado à 

vigência da norma, mas sim da eliminação de um perigo. O legislador, então, passa 

para uma legislação de combate. Destarte, “a punibilidade é amplamente antecipada 
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para o âmbito da preparação, e a pena se presta ao asseguramento contra fatos 

futuros, não à punição de fatos consumados” 24. 

O Direito Penal do Inimigo, notadamente, tem mais a tarefa de garantir 

segurança do que a de preservar a eficácia jurídica25. De acordo com Jakobs, não 

basta que se aplique o modelo que objetiva à reparação do dano causado à vigência 

da norma, pois, no trato com os inimigos, deve-se compensar uma deficiência de 

segurança cognitiva já existente26. 

Ele argumenta que o Direito Penal do Inimigo, em relação ao inimigo, é 

somente coação física e que esta coação pode estar limitada sob dois aspectos. O 

primeiro aspecto é que o Estado não deve excluir todos os direitos do inimigo. O 

segundo é que o Estado também não deve fazer tudo aquilo que está livre para 

fazer, pois assim não obstruiria a possibilidade de um acordo de paz posterior.  

Como afirma Jakobs27, nem todo criminoso deve ser considerado, por 

princípio, um inimigo do ordenamento jurídico, pois isto caracterizaria um uso 

indiscriminado e supérfluo do Direito Penal do Inimigo, o que é mais danoso ao 

Estado de Direito do que um Direito Penal do Inimigo bem delineado.  

O autor defende que o Direito Penal do Inimigo é um Direito de exceção, 

somente determinável em um Estado de Direito, pois em um Estado de Não-Direito, 

ele não constitui uma singularidade, já que este identifica inimigos em toda parte. 

Um Estado de Direito, no entanto, distingue entre regras e exceções, de modo a 

permitir limitar as exceções à medida do necessário28. 
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1.3.1. Trata-se de um conceito meramente descritivo ou afirmativo? 

 

Luís Greco29 dispõe que, “em 1985, Jakobs tentou fixar limites materiais a 

‘criminalizações no estágio prévio à lesão a bem jurídico’ por meio do par conceitual 

direito penal do cidadão e direito penal do inimigo”.  

Para Jakobs, o Direito Penal poderia ser caracterizado segundo a imagem do 

autor da qual ele parte. Desse modo, o Estado poderia ver no autor do crime um 

cidadão ou um inimigo. O cidadão é aquele que dispõe de direitos e garantias 

individuais, portanto, o Direito Penal só estaria autorizado a intervir em sua esfera 

privada de liberdade quando este exteriorizasse algum comportamento perturbador. 

Já o inimigo é alguém que não dispõe de qualquer esfera privada livre do Direito 

Penal, de modo que este estaria autorizado a intervir mesmo em atos preparatórios. 

Ademais, nestas primeiras manifestações, Jakobs defende que “apenas um 

comportamento que perturbe já objetivamente, isto é, externamente, que vá além 

dessa esfera privada do autor, pode vir a ser relevante para o direito penal” 30. 

Neste primeiro momento, a noção de direito penal do inimigo defendida por 

Jakobs é essencialmente crítica. Ele defendia que o direito penal do inimigo só seria 

legitimável vigendo em caráter excepcional, devendo ser visivelmente separado do 

direito penal do cidadão, para que este não fosse contaminado. Além disso, Jakobs 

anunciava sua esperança de que o direito constitucional avançasse de tal modo que 

tornasse o direito penal do inimigo impossível31. 

Em um segundo momento, que tem início a partir de 1999, no entanto, Jakobs 

parece afastar-se do tom crítico de suas primeiras manifestações e buscar uma 

“extensa legitimação do direito penal do inimigo” 32. 

Jakobs mantém a separação entre o direito penal do cidadão e o direito penal 

do inimigo, porém, apenas com fins descritivos. Nesta segunda fase, ele apresenta 
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diversas fundamentações, com origens jurídico-filosóficas, para o tratamento 

diferenciado entre cidadãos e inimigos. 

O inimigo é alguém que não garante de modo suficiente um comportamento 

conforme a norma, que não se deixa coagir a viver em um estado de civilidade, 

portanto, é alguém que não deve ser considerado pessoa, mas sim como uma fonte 

de perigo que deve ser neutralizada. 

É evidente que o tom das manifestações de Jakobs modificou-se desde 1985. 

Como dispõe Luís Greco33, se em 1985 o direito penal do inimigo só era legitimável 

em hipóteses de excepcional emergência, agora, para Jakobs, tanto o direito penal 

do cidadão quanto o direito penal do inimigo têm seu âmbito legítimo, inexistindo 

qualquer alternativa visível a este último. 

Não obstante, é possível afirmar que, em seu alcance concreto, a noção de 

Direito Penal do Inimigo proposta por Jakobs em um primeiro momento (1985) é 

consideravelmente mais ampla que a da segunda fase (a partir de 1999), que tem 

foco nos delitos graves contra bens jurídicos individuais34. 

 

1.3.2. Direito Penal do Inimigo x Direito Penal do Cidadão 

 

De acordo com Günther Jakobs existem dois polos de um único mundo, duas 

tendências opostas de um único contexto do Direito Penal: o Direito Penal do 

Inimigo e o Direito Penal do Cidadão. “O Direito Penal do Inimigo é, essencialmente, 

violência silenciosa; o Direito Penal do Cidadão é, sobretudo, comunicação sobre a 

vigência da norma” 35.  

O autor assinala: 
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O Direito Penal conhece, portanto, dois polos ou tendências de suas 
regulações: a primeira é o trato com o cidadão, no qual se espera até que 
este último exteriorize seu fato, para, então, reagir de modo a validar a 
forma normativa da sociedade; a segunda é o trato com o inimigo, que é 
remotamente interceptado no campo preliminar e combatido por sua 
periculosidade.

36
 

 

 O Estado pode, portanto, proceder de duas formas distintas com os 

delinquentes: pode considerá-los cidadãos delinquentes, pessoas que cometeram 

um erro, ou como indivíduos que devem ser impedidos de destruir o ordenamento 

jurídico, ou seja, como inimigos.   

A conversão em inimigos nasce como consequência da impossibilidade de 

calcular, conforme as expectativas normativas vigentes na sociedade, o 

comportamento desses indivíduos. Assim, essa insegurança traduz-se na 

necessidade de defesa atual e futura contra qualquer agressão que coloque em 

risco a sociedade37. 

Ambas as visões, segundo Jakobs, têm seu âmbito legítimo38. Desse modo, é 

possível afirmar que, de acordo com Jakobs, existem dois tipos de delinquentes: o 

cidadão delinquente e o inimigo.  

O cidadão delinquente é aquele que, “não obstante o seu crime, oferece 

garantia de se comportar, de modo geral, como cidadão” 39. Por essa razão, quando 

pratica um delito, este delinquente é chamado de modo coercitivo, mas na qualidade 

de cidadão, a ressarcir os danos causados à vigência da norma.  

Nota-se que o Estado, neste caso, apenas reage a fatos exteriorizados e não 

a meros atos preparatórios. Isso porque, ao cidadão delinquente são garantidos os 

atributos de um Estado de Direito. Pelo menos em princípio, o ordenamento jurídico 

deve inserir este delinquente dentro do Direito, a fim de permitir que ele volte a se 

entender com a sociedade e repare os danos causados, sendo necessário, para 

tanto, conservar o seu status de cidadão. 
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O inimigo, por sua vez, é aquele que não oferece garantia cognitiva suficiente 

de que se comportará como pessoa, que se desvia de modo aparentemente 

duradouro do Direito. O inimigo “não só não pode esperar ainda ser tratado como 

pessoa, como tampouco o Estado está autorizado a tratá-lo ainda como pessoa, 

pois, de outro modo, estaria lesando o direito das outras pessoas à segurança” 40.  

Isso seria possível, porque para Jakobs a condição de pessoa não é algo 

inerente ao ser humano, mas sim algo que deriva de um comportamento conforme o 

ordenamento jurídico. A característica de pessoa não é, em princípio, algo dado pela 

natureza, mas sim uma atribuição normativa41. A personalidade é algo irreal e 

somente se torna real quando as expectativas dirigidas ao indivíduo são satisfeitas 

de um modo geral42. Isso deriva do entendimento de que “toda normatividade 

necessita de alicerce cognitivo para se tornar real” 43.  

Desse modo, dispõe: 

 

[...] para que o outro seja estimado não apenas como indivíduo, ou seja, 
como um ser que avalia segundo o prazer e o desprazer, mas também 
como pessoa, ou seja, para que se tome o ponto de partida de sua 
orientação pelo justo e pelo injusto, é preciso que essa expectativa 
normativa também esteja cognitivamente alicerçada de modo geral e de 
forma tanto mais clara quanto mais importantes sejam as normas em 
questão

44
. 

 

Se a expectativa de um comportamento conforme o ordenamento jurídico é 

frustrada, o Direito Penal passa a ser o Direito Penal do Inimigo, o que significa que 

a punibilidade é antecipada para os atos preparatórios, a pena se presta ao 

asseguramento contra fatos futuros e certas garantias processuais são relativizadas 

ou até mesmo suspensas.  

                                                           
40

 JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo. Org. Luiz Moreira, Eugênio Pacelli de Oliveira. Trad. Gercélia 
Batista de Oliveira Mendes. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2008. p. 17. 
41

 COSTA, Fernanda Otero. Uma Linha Abissal no Estado Democrático de Direito: O Direito Penal do Inimigo. 
Disponível em: <http://www.revista.direitofranca.br/index. php/refdf/article/viewFile/92/59>. Acesso em: 20 
jan. 2016. 
42

 JAKOBS. op. cit. p. 17. 
43

 Ibidem. p. 19. 
44

 Ibidem. p. 11. 



21 
 

De acordo com Jakobs45, quando a expectativa de um comportamento 

pessoal é quebrada o legislador passa para uma legislação de combate, pois não se 

trata mais de uma compensação aos danos causados à vigência de uma 

determinada norma, mas sim da eliminação de um perigo. Assim, temos que o 

objetivo do Direito Penal do Cidadão é manter a vigência da norma, enquanto o do 

Direito Penal do Inimigo é combater perigos. 
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2. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

O preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

instituiu um Estado Democrático: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

46
. 

   

Alexandre de Moraes47 anuncia que o Estado Democrático de Direito é aquele 

que se rege por normas democráticas, com eleições livres e periódicas pelo povo, 

bem como respeito das autoridades públicas aos direitos e garantias fundamentais. 

De acordo com ele, o reconhecimento e garantia dos direitos fundamentais 

incorporados à ordem constitucional é, entre outros, uma das premissas que 

caracterizam o Estado Democrático de Direito. E completa, “a defesa de um Estado 

Democrático pretende, precipuamente, afastar a tendência humana ao autoritarismo 

e à concentração de poder” 48. 

Luigi Ferrajoli49 defende que em um modelo de Estado de Direito “o Estado é 

um meio, justificado pela sua finalidade de tutela dos direitos ‘fundamentais’ dos 

cidadãos e a esta vinculado pela sujeição de todos os seus poderes a regras 

constitucionais rígidas e fundadas”. 

Gilmar Mendes ensina que “em um Estado Democrático de Direito os direitos 

fundamentais devem ser preservados como uma garantia institucional intrínseca a 
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um regime constitucional de limitação de poderes e do arbítrio” 50. De acordo com o 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, os direitos fundamentais formam a base do 

ordenamento jurídico de um Estado Democrático de Direito51. 

 

2.1. O DIREITO PENAL EM UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

O Direito Penal, de acordo com Cezar Roberto Bitencourt, apresenta-se, por 

um lado, como “um conjunto de normas jurídicas que tem por objeto a determinação 

de infrações de natureza penal e suas sanções correspondentes”, por outro lado, 

apresenta-se também como “um conjunto de valorações e princípios que orientam a 

própria aplicação e interpretação das normas penais” 52. 

É possível que o Direito Penal seja concebido sob diferentes perspectivas a 

depender do sistema político por meio do qual um Estado organiza as relações entre 

os indivíduos de uma mesma sociedade e da forma como exerce seu poder sobre 

eles. Desse modo, o Direito Penal pode estruturar-se a partir de uma concepção 

autoritária ou totalitária, como instrumento de persecução aos inimigos do sistema, 

ou a partir de uma concepção Democrática de Estado. 

A Constituição Brasileira de 1988 instituiu como sistema político o Estado 

democrático. Então, o Direito Penal no Brasil deve ser concebido e estruturado a 

partir da concepção democrática do Estado de Direito, ou seja, o Direito Penal deve 

respeitar os princípios e garantias reconhecidos na Constituição, deve funcionar 

como “instrumento de controle social limitado e legitimado por meio do consenso 

alcançado entre os cidadãos de uma determinada sociedade” 53.  

Isso significa, conforme explica Bitencourt54, “submeter o exercício do ius 

puniendi ao império da lei ditada de acordo com as regras do consenso democrático, 
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colocando o Direito Penal a serviço dos interesses da sociedade, particularmente da 

proteção de bens jurídicos fundamentais”.  

No Direito Penal em um Estado Democrático de Direito, o poder punitivo 

estatal deve contar, necessariamente, com limites que resguardem os invioláveis 

direitos fundamentais do cidadão. Esses limites ao poder punitivo materializam-se 

através de princípios fundamentais 55. 

 

2.2. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE DIREITO PENAL DE UM ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Os direitos fundamentais são os pilares do Estado de Direito. O Estado de 

Direito e suas garantias dependem do reconhecimento dos direitos fundamentais, da 

precisão dos limites impostos aos poderes públicos e do grau de efetividade do 

controle desse sistema de garantias. O poder punitivo não é exceção a este modelo 

e deve ser configurado de acordo com o necessário para assegurar a convivência, a 

partir da ideia de liberdade como valor supremo do ordenamento jurídico56. 

A observância desses princípios fundamentais mostra-se imprescindível para 

a adoção de um sistema penal humanitário, voltado para um Direito Penal mínimo e 

garantista57. Ademais, esses princípios são garantias do cidadão frente ao poder 

punitivo estatal58. 

O conceito de inimigo afronta todas as garantias do Direito Penal. As 

formulações imprecisas do direito penal do inimigo mitigam esses princípios 

fundamentais59, ressaltando sua incompatibilidade com o Estado de Direito. 
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2.2.1. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

A Constituição de 1988 prevê expressamente, no artigo 1º, inciso III, que o 

Estado Democrático de Direito tem como fundamento, dentre outros, o princípio da 

dignidade da pessoa humana60.  

Nesse sentido, o art. 5° consagra a proibição da tortura e de tratamento cruel 

ou degradante (inciso III), a individualização da pena (inciso XLVI) e a proibição de 

penas de morte, cruéis ou perpétuas (inciso XLVII). 

O princípio da dignidade da pessoa humana também está inscrito em 

documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(Artigo V)61 e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 5, inciso 2)62. 

Ingo Wolfgang Sarlet conceitua a dignidade da pessoa humana como: 

 

[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que 
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.
 63

 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana “concede fundamento aos 

direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas” 64.  

Todos, mesmo o maior dos criminosos, são iguais em dignidade, exatamente por 

constituir atributo intrínseco da pessoa humana. Assim, nem mesmo aqueles que 
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cometem as ações mais indignas e infames poderão ser objeto de desconsideração 

da dignidade da pessoa humana65.  

Aliás, não é outro o entendimento proclamado no art. 1º da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, marco na história dos direitos humanos, 

segundo o qual “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos” 66. Nesse sentido, “liberdade e igualdade formam dois elementos essenciais 

do conceito de dignidade da pessoa humana, que o constituinte erigiu à condição de 

fundamento do Estado Democrático de Direito [...]” 67. 

De acordo com Jakobs68, porém, aquele que não oferece garantia cognitiva 

suficiente de que se comportará como pessoa, não só não pode esperar ser tratado 

como pessoa, como também o Estado não estaria autorizado a tratá-lo como 

pessoa, pois, do contrário, estaria violando o direito à segurança dos cidadãos. A 

condição de inimigo, portanto, implica em sua desconsideração como pessoa. 

É evidente que ao retirar a condição de pessoa daqueles considerados 

inimigos, o direito penal do inimigo está violando o princípio da dignidade da pessoa 

humana, sobretudo porque priva os “inimigos” dos direitos e garantias que a 

condição de pessoa supõe. Ademais, o direito penal do inimigo não só retira o status 

de pessoa do inimigo, como também o trata como mero objeto de coação. 

Ora, todo indivíduo, pelo simples fato de integrar o gênero humano, é portador 

de dignidade humana. Como assinala Luiz Regis Prado69, a dignidade é intrínseca 

ao homem, como um verdadeiro atributo ontológico, integrante da espécie humana 

e, assim, válido em si mesmo. 

Ademais, “o reconhecimento da existência da pessoa humana, como ente 

dotado de razão e consciência, além de sua dignidade, garante sua proteção 
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integral, de forma que, é inviável sua desconsideração através do caráter de suas 

manifestações cognitivas” 70. 

A dignidade da pessoa humana é composta por um conjunto de direitos 

existenciais que são compartilhados por todos os homens, em igual proporção. A 

dignidade é atributo inerente de todos os homens, pois decorre da própria condição 

humana. Partindo desta premissa, é contestável toda e qualquer ideia de que a 

dignidade humana encontre seu fundamento na autonomia da vontade71. 

Como afirma Luiz Regis Prado, a pessoa humana deve ser o centro de todo 

Direito, principalmente do Direito Penal. Em uma sociedade democrática, “a pessoa 

surge em primeiro plano por força de uma regra ético-jurídica que a eleva acima de 

qualquer outra realidade ou exigência, [...] de modo que não pode ser degradada a 

um mero meio em vista a um fim a realizar” 72. 

No direito penal do inimigo o que importa é o sistema e não a pessoa, o que 

conduz a um paradoxo: para supostamente defender o Estado de Direito se propõe 

eliminar os princípios e garantias que definem o Estado de Direito73. 

Assim, enquanto o direito penal do inimigo for apenas força e coação físicas 

para a imposição e defesa da ordem social, entrará em uma contradição insanável 

com a dignidade do ser humano, devendo ser considerado ilegítimo e invlido de 

modo absoluto74. 
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2.2.2. Princípio da Igualdade 

 

O art. 5º, caput, da Constituição de 1988 anuncia que “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 

segurança e à propriedade”. Nesse sentido, o inciso IV do art. 3º dispõe que constitui 

um dos objetivos da República Federativa do Brasil “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

E, ainda, o inciso XLI do art. 5º proclama que “a lei punirá qualquer discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais” 75. 

A igualdade é fundamental em um Estado de Direito. Não obstante, é 

importante mencionar que o princípio da igualdade não deve ser entendido em 

termos absolutos. Ao contrário, o tratamento diferenciado é admissível. No entanto, 

“o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas” 76. 

Deve-se adicionar que a igualdade total entre as pessoas segue sendo um objetivo 

impossível, contudo, a redução da desigualdade deve ser perseguida77. 

Nesse sentido, para que as diferenciações normativas não sejam 

consideradas discriminatórias, é indispensável a existência de uma justificativa 

objetiva e razoável, que observe critérios e juízos valorativos aceitáveis e guarde 

“uma razoável relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a 

finalidade perseguida, sempre em conformidade com os direitos e garantias 

constitucionalmente protegidos”78. 

Na teoria de Günther Jakobs, coexistiriam dois polos de um mesmo sistema 

jurídico: o Direito Penal do Cidadão e o Direito Penal do Inimigo. De acordo com ele, 

o Estado pode proceder de dois modos contra os delinquentes: pode tratá-los como 

cidadãos delinquentes, pessoas que cometeram um erro, ou, como indivíduos que 
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devem ser impedidos de destruir o ordenamento jurídico, por meio de coação79. 

Estes últimos, portanto, devem ser tratados como fontes de perigo a serem 

eliminadas, como inimigos, dos quais é destituído o caráter de pessoa. 

Jakobs defende que os indivíduos que não oferecem garantia cognitiva 

suficiente de um comportamento pessoal não podem ser tratados como pessoas, 

mas sim como inimigos, pois representam uma fonte de perigo que ameaça a 

segurança dos cidadãos, sendo dispensável ao Estado tratá-los como pessoas. A 

partir disso, há a possibilidade de antecipação da punibilidade, inclusive para atos 

preparatórios, bem como de relativização ou até mesmo suspensão de certas 

garantias processuais e penais80.  

Os cidadãos, porém, são titulares de direitos e deveres, dos quais se pode 

esperar um comportamento de acordo com o estado de civilidade. Desse modo, o 

Direito Penal só atua diante de condutas exteriorizadas81.  

Ora, não é possível admitir em um Estado Democrático de Direito que o 

Direito Penal atue diferenciando cidadãos de inimigos. Ademais, o conceito de não-

pessoa, que conduz à qualificação do inimigo, é de questionável constitucionalidade, 

não só a partir da ótica do princípio da igualdade, como também da proibição da 

discriminação82. Não há lugar, em um Estado Democrático de Direito, para leis 

discriminatórias com indivíduos ou grupos83. 

 

2.2.3. Princípio da Presunção de Inocência (ou da Não Culpabilidade) 

 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos anuncia em seu artigo 8º, 

inciso 2, que “toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua 

                                                           
79

 JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo. Org. Luiz Moreira, Eugênio Pacelli de Oliveira. Trad. Gercélia 
Batista de Oliveira Mendes. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2008. p. 17. 
80

 Ibidem. p. 11 e ss. 
81

 Ibidem. p. 14. 
82

 CUSSAC, José Luís González. El renacimiento del pensamento totalitário em el seno del estado de Derecho: La 
doctrina del derecho penal enemigo. Revista Penal, 2007. Disponível em: 
<http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/view/ 304/295>. Acesso em: 12 fev. 2016. p. 64. 
83

 Ibidem. p. 65. 



30 
 

inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa” 84. Nesse mesmo 

sentido, a Constituição Brasileira de 1988 prevê em seu artigo 5º, inciso LVII, que 

“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória” 85. 

A presunção de inocência, um dos princípios basilares do Estado de Direito 

como garantia processual penal, visa à tutela da liberdade pessoal. Dessa forma, 

ensina Alexandre de Moraes86:  

 

Há necessidade de o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que é 
constitucionalmente presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total 
arbítrio estatal, permitindo-se o odioso afastamento de direitos e garantias 
individuais e a imposição de sanções sem o devido processo legal e a 
decisão definitiva do órgão competente. 

 

Há que se mencionar que, como desdobramento do princípio da presunção de 

inocência, qualquer restrição à liberdade do investigado ou acusado somente se 

admite após a condenação definitiva, admitindo-se de modo excepcional e 

imprescindivelmente, a prisão provisória. 

A presunção de inocência não apenas é uma garantia de liberdade e de 

verdade, mas também uma garantia de segurança, de defesa social contra o arbítrio 

do poder punitivo. Se um imputado inocente tem razão de temer um juiz, estar-se-á 

fugindo da lógica de um Estado de direito. Ademais, “o medo e mesmo só a 

desconfiança ou a não segurança do inocente assinalam a falência da função 

mesma da jurisdição penal e a ruptura dos valores políticos que a legitimam” 87. 

De certo, para além da sua compreensão como direito fundamental, a 

presunção de inocência importa em uma regra de tratamento: todo ser humano deve 

ser tratado como inocente até que se demonstre sua culpabilidade. 
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O direito penal do inimigo constrói-se sobre duas ideias básicas: o caráter 

absoluto de seguridade coletiva e a seleção de indivíduos que, por sua 

periculosidade, mesmo quando não exteriorizada na prática de delitos, devem ser 

tratados como inimigos88.  

Então, o direito penal do inimigo tem como característica a punição do inimigo 

pela sua periculosidade e não pela sua culpabilidade. A determinação de um feito 

delituoso está reduzida ao pertencimento a grupos de risco. O mero pertencimento a 

estes grupos já determina a periculosidade do indivíduo, pois se presume que no 

futuro este indivíduo represente um perigo real 89. As medidas tomadas contra o 

inimigo não olham prioritariamente para o passado, mas sim para o futuro. Trata-se 

de um Direito Penal prospectivo. Em razão disso, o Direito Penal estaria autorizado a 

antecipar a tutela penal para alcançar momentos anteriores à realização de fatos 

delituosos, até mesmo meros atos preparatórios90.  

 Como assinala Cussac, não é possível calcular a probabilidade de atuação do 

ser humano, porque este se move segundo juízos de valor, além disso, se a ação 

humana for determinada segundo juízos de periculosidade, não existirá uma 

Constituição Cidadã. Não se pode admitir uma declaração de culpabilidade, sem que 

esta tenha sido suficientemente demonstrada, de modo a afastar qualquer dúvida 

razoável, porque isto resultaria incompatível não só com o princípio da presunção de 

inocência, mas também com a dignidade humana 91. 

 

2.2.4. Princípio da Legalidade 

 

O princípio da legalidade está previsto nos incisos II e XXXIX, do artigo 5º, da 

Constituição de 1988 que dispõem, respectivamente, que “ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” e “não há crime sem 
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lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal” 92; bem como no 

artigo 1º do Código Penal93, que repete a redação do inciso XXXIX, do artigo 5º.  

Há também previsão do princípio da legalidade em documentos 

internacionais, tais como o Convênio para a Proteção dos Direitos Humanos e 

Liberdades Fundamentais (Artigo 7º)94 e a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Artigo 9)95. 

O princípio da legalidade vem a ser a real limitação ao poder estatal de 

interferir na esfera das liberdades individuais, pois impede o poder punitivo arbitrário. 

Constitui a “chave mestra de qualquer sistema penal que se pretenda racional e 

justo” 96. Cezar Roberto Bitencourt97 ensina que, “pelo princípio da legalidade, [...] 

nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena pode ser aplicada sem 

que antes da ocorrência desse fato exista uma lei definindo-o como crime e 

cominando-lhe a sanção correspondente”. E completa: 

 

[...] para aquelas sociedades que, a exemplo da brasileira, estão 
organizadas por meio de um sistema político democrático, o princípio da 
legalidade e da reserva legal representam a garantia política de que 
nenhuma pessoa poderá ser submetida ao poder punitivo estatal, se não 
com base em leis formais que sejam fruto do consenso democrático. 

98
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O Direito Penal, por comportar a limitação de alguns direitos, deve estar 

submetido a controles precisos, o primeiro deles, que as infrações e as sanções 

penais estejam previstas na lei de forma clara e precisa99.  

O direito penal do inimigo legitima uma absoluta discricionariedade do Estado, 

na medida em que a qualificação do inimigo e seu grau de periculosidade 

dependerão sempre do juízo subjetivo do individualizador, “que não é outro senão o 

de quem exerce o poder” 100. O conceito de inimigo não é compatível com o mandato 

de taxatividade do princípio da legalidade, pois não é fácil determinar quem deve ser 

considerado inimigo, nem como se efetua essa qualificação101. 

O princípio da legalidade, que constitui a essência do Estado Democrático de 

Direito, descansa sobre a noção de segurança jurídica e impõe não só a sujeição do 

poder punitivo ao texto da lei, como também impede a punição de comportamentos 

não previstos na norma. Assim, o princípio “garante que o cidadão não será 

submetido à coerção penal distinta daquela predisposta na lei” 102. 

No direito penal do inimigo, a previsão legal e a averiguação judicial do crime 

cedem posto à identificação do inimigo, que, inevitavelmente, por não estar fundada 

em provas específicas de atos de hostilidade, se resolve na identificação, captura e 

condenação de suspeitos103.  

Trata-se de um conceito ambíguo, que não dispõe de clareza denotativa na 

significação de seus elementos, que não é inteligível por todos os cidadãos e que 

compromete a função de garantia individual exercida pelo princípio da legalidade104. 
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2.2.5. Princípio da Proporcionalidade 

 

Na Constituição de 1988, o princípio da proporcionalidade não está 

expressamente previsto, mas está consagrado em vários dispositivos tais como: a 

exigência da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e a proibição de determinadas 

modalidades de sanções penais (art. 5º, XLVII)105. 

 Do princípio da proporcionalidade em sentido amplo derivam outros três 

princípios ou exigências: princípio da adequação, princípio da necessidade e 

princípio da proporcionalidade em sentido estrito.  

O princípio da adequação estabelece que toda sanção há de ser adequada à 

finalidade perseguida, ou seja, à proteção de um determinado bem jurídico. O 

princípio da necessidade implica que somente se pode recorrer ao Direito Penal para 

fornecer proteção aos bens jurídicos dignos dele contra os ataques mais graves e 

intoleráveis. De acordo com este princípio, o Estado está obrigado a eleger a medida 

que permita atingir o objetivo com o menor sacrifício possível aos direitos 

fundamentais. E, por fim, o princípio da proporcionalidade em sentido estrito refere-

se, primordialmente, à medida da pena, ou seja, ao tipo e quantidade de pena a ser 

imposta. Neste sentido, o legislador deve buscar um equilíbrio entre os crimes e 

suas respectivas penas, assim como o juiz, ao impor uma pena ao condenado, deve 

fazê-lo em conformidade com a gravidade do delito praticado106. 

Muñoz Conde107 lembra que a ideia de proporcionalidade do Direito Penal 

integra a ideia de justiça, inerente ao Direito, sua não observância caracteriza o 

estado totalitário que “procura afiançar-se através de brutais ameaças penais”. 

 O direito penal do inimigo não segue o processo democrático, mas sim um 

verdadeiro procedimento de guerra108, perdendo lugar os direitos e garantias 
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processuais. O inimigo é considerado mero objeto de coação e, em razão disso, “as 

penas passam a ser estipuladas de forma desproporcional e o regime de execução 

passa a endurecer sem causas razoáveis” 109. 

 Para avaliarmos se o direito penal do inimigo é compatível com o princípio da 

proporcionalidade seria necessário valorar se as normas aplicadas aos “inimigos” 

são realmente necessárias, se não existem outros recursos menos gravosos para 

obter a tutela de segurança do Estado. A resposta há de ser negativa, posto que o 

sacrifício dos direitos dos “inimigos” é absoluto110.  

O direito penal do inimigo tem como característica um notável incremento e 

desproporcionalidade das penas, sobretudo porque a punição de atos meramente 

preparatórios não acompanharia nenhuma redução de pena111. 

 Ademais, se a punição de uma conduta não mais se fundamenta na lesão a 

um bem jurídico, mas sim no mero cálculo irracional sobre um possível 

comportamento futuro do indivíduo; se não se pode justificar a limitação de direitos 

em um fim constitucionalmente legítimo, então a sanção penal passa a ser um ato 

de hostilidade ao “inimigo”, mas não conforme o Direito112. 

 

2.2.6. Princípio da Lesividade 

 

O princípio da lesividade exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo 

de lesão ao bem jurídico tutelado113. Nilo Batista114 elenca quatro principais funções 

do princípio da lesividade. A primeira é proibir a incriminação de uma atitude interna. 

                                                                                                                                                                                     
108

 GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal do Inimigo (Ou Inimigos do Direito Penal). Disponível em: 
<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30054-30312-1-PB.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2016. p. 3. 
109

 BIZARRIA, Breno Timbó Magalhães. O Direito Penal do Inimigo Aplicado a um Estado Democrático de Direito. 
Disponível em: <http://www.mpce.mp.br/esmp/publicacoes/Edital-n-03-2012/Artigos/Breno-Timbo-
Magalhaes-Bizarria.pdf>. Acesso em: 26 de jan. 2016. 
110

 CUSSAC, José Luís González. El renacimiento del pensamento totalitário em el seno del estado de Derecho: La 
doctrina del derecho penal enemigo. Revista Penal, 2007. Disponível em: 
<http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/view/304/295>. Acesso em: 12 fev. 2016. p. 69. 
111

 PRADO, Luiz Regis. Garantismo Jurídico-Penal e Direito Penal do Inimigo: Uma palavra. Disponível em: 
<http://www.regisprado.com.br/Artigos.php>. Acesso em: 10 fev. 2016. 
112

 CUSSAC. op. cit. p. 69. 
113

 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 3ª ed. Bahia: Ed. JusPodivm, 2015. p. 91. 
114

 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 12ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Ed. 
Revan, 2011. p. 90 e ss. 



36 
 

Nesse sentido, as ideias e convicções dos homens, ainda que se orientem para a 

prática de um crime, não podem constituir o fundamento de um tipo penal.  

A segunda função do princípio da lesividade é proibir a incriminação de uma 

conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. Isso significa que os atos 

meramente preparatórios não são punidos no Direito Penal. 

A terceira função é proibir a incriminação de simples estados ou condições 

existenciais. Em outras palavras, o princípio da lesividade veda a imposição de 

penas a um simples estado ou condição do indivíduo. Assim, o Direito Penal não 

pode ser um Direito Penal do Autor, que é incompatível com o Estado Democrático 

de Direito, mas apenas um Direito Penal do Fato. Isso porque, “o pluralismo de 

ideias e a ausência de preconceitos são premissas do Estado Democrático de 

Direito, de modo que não se admite a criação de tipos penais incriminadores da 

personalidade do cidadão” 115.  

Nesse sentido, Zaffaroni e Pierangeli116 afirmam que “um direito que 

reconheça, mas que também respeite a autonomia moral da pessoa, jamais pode 

penalizar o ‘ser’ de uma pessoa, mas somente o seu agir, já que o direito é uma 

ordem reguladora de conduta humana”.  

Por fim, a quarta função é proibir a incriminação de condutas desviadas que 

não afetem qualquer bem jurídico.  

O direito penal do inimigo é claramente incompatível com o princípio da 

lesividade. O inimigo é alguém que não garante de modo suficiente um 

comportamento conforme a norma, que não se deixa coagir a viver em um estado de 

civilidade, portanto, é alguém que não deve considerado pessoa, mas sim como uma 

fonte de perigo que deve ser neutralizada. A incerteza do comportamento desse 

“inimigo”, mantém em aberto seu grau de periculosidade, tornando possível ao 

Direito Penal antecipar a tutela penal para alcançar momentos anteriores à 

realização de fatos delituosos, até mesmo meros atos preparatórios. 
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Ademais, o Direito Penal do Inimigo, na medida em que objetiva eliminar 

certos indivíduos, tratando-os como verdadeiros inimigos, aproxima-se do Direito 

Penal do Autor, que caracteriza-se por punir o agente pela sua personalidade e não 

pelo fato praticado. Como afirma Nilo Batista, “à conduta puramente interna ou 

puramente individual – seja pecaminosa, imoral, escandalosa ou diferente, falta a 

lesividade que pode legitimar a intervenção penal” 117. 

 

2.2.7. Princípio da Exclusiva Proteção de Bens Jurídicos 

 

O princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos determina que o Direito 

Penal deve servir apenas para proteger bens jurídicos relevantes e indispensáveis 

ao convívio em sociedade. De acordo com Luiz Regis Prado: 

 

Bem jurídico é um ente material ou imaterial haurido do contexto social, de 
titularidade individual ou metaindividual reputado como essencial para a 
coexistência e o desenvolvimento do homem em sociedade e, por isso, 
jurídico-penalmente protegido. Deve estar sempre em compasso com o 
quadro axiológico vazado na Constituição e com o princípio do Estado 
Democrático e Social de Direito. A ideia de bem jurídico fundamenta a 
ilicitude material, ao mesmo tempo em que legitima a intervenção penal 
legalizada.

118
 

 

 Assim, pelo princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, temos que o 

Direito Penal abarca essencialmente delitos que representam grave ameaça a 

incolumidade de bens jurídicos individuais, “operando como um limite claro e preciso 

do âmbito de incidência do poder punitivo do Estado” 119. 

 A Teoria do Direito Penal do Inimigo viola claramente o mencionado princípio, 

uma vez que, para Jakobs, a proteção do Direito Penal deveria ser destinada a 

garantir a proteção da norma e sua vigência, porque os bens se converteriam em 

jurídicos na medida em que fossem transportados para as normas. De acordo com 

Jakobs, o Direito Penal não atenderia à finalidade de proteção dos bens jurídicos, 
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pois quando da sua aplicação estes já teriam sido previamente violados120. Assim, a 

finalidade primordial do Direito Penal seria a proteção da norma e apenas 

indiretamente a tutela de bens jurídicos fundamentais121. 

 Com efeito, se o pressuposto da responsabilidade criminal passa a ser a 

situação de risco, o pertencimento a um grupo ou organização ou a periculosidade 

do indivíduo, a reação do Estado também passa da pena para uma medida de 

segurança, que desta forma se converte em peça essencial do sistema punitivo.  

A antecipação da punibilidade e a necessidade de prevenção são 

consequências lógicas do raciocínio no direito penal do inimigo. Enquanto 

subsistirem indivíduos “perigosos” que não oferecem garantia cognitiva de um 

comportamento pessoal, existirá a necessidade de prevenção da segurança coletiva, 

e, então, deverá ser mantido um regime restritivo ou privativo de direitos dos 

“inimigos”. Desta forma, a função da pena já não será a tutela de bens jurídicos, mas 

sim a manutenção da segurança coletiva122.  

 

2.2.8. Princípio da Intervenção Mínima 

 

O princípio da intervenção mínima não está expressamente previsto na Carta 

de 1988 e nem no Código Penal, integrando a política criminal. Não obstante, impõe-

se não só ao legislador, como também ao intérprete da lei, por sua compatibilidade e 

conexões lógicas com outros princípios jurídico-penais, bem como com os 

pressupostos políticos do Estado Democrático de Direito123. O princípio se relaciona 

com a missão fundamental do Direito Penal e determina que:  
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O Direito Penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de 
modo que a sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais 
esferas de controle (caráter subsidiário), observando somente os casos de 
relevante lesão ou perigo de lesão ao bem juridicamente tutelado (caráter 
fragmentário)

124
. 

 

 Do mesmo modo, Cezar Roberto Bitencourt anuncia que o princípio da 

intervenção mínima "orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando 

que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário 

para proteção de determinado bem jurídico” 125.  

 Assim, antes de se recorrer ao Direito Penal, é preciso esgotar todos os meios 

extrapenais de controle social, e somente quando estes mostrarem-se insuficientes à 

proteção de determinado bem jurídico, em razão da gravidade da agressão e da sua 

importância para a convivência social, é que restará justificada a utilização do Direito 

Penal como meio repressivo de controle social126. Isso porque o Direito Penal é um 

remédio sancionador extremo, que só deve ser utilizado quando fracassam as 

demais barreiras protetoras do bem jurídico127. 

Os valores próprios de um Estado Democrático de Direito impõem a exigência 

de restringir a intervenção penal, pois o valor superior do ordenamento jurídico deve 

ser a liberdade. O princípio da intervenção mínima tem, portanto, como objetivo 

evitar a utilização desmedida do Direito Penal e, consequentemente, limitar a 

aplicação de sanções penais ao imprescindível. Não é atribuição do Direito Penal 

sancionar intenções, e, portanto, invadir a moral dos cidadãos ou realizar fins 

destinados a limitar o livre desenvolvimento da personalidade128. 

Sob o ponto de vista processual penal, o professor Renato Brasileiro129 ensina 

que o princípio da intervenção mínima é um requisito ou subprincípio da 

proporcionalidade.  Assim, o Estado deve escolher a medida menos gravosa apta a 

atingir a finalidade proposta, dentre as várias medidas que restringem os direitos 
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fundamentais, ou seja, “aquela que menos interfira no direito de liberdade e que 

ainda seja capaz de proteger o interesse público para o qual foi instituída”. 

Desse modo, o princípio da intervenção mínima “tende à otimização da 

eficácia dos direitos fundamentais porque obriga a refutar as medidas que possam 

ser substituídas por outras menos gravosas, com o que se diminui a lesividade da 

intromissão na esfera dos direitos e liberdades do indivíduo” 130. 

Luiz Regis Prado131 afirma que a construção teórica do Direito Penal do 

inimigo relaciona-se com o emprego desenfreado do Direito Penal, prima ratio, e não 

como ultima ratio, como estabelece o princípio da intervenção mínima.  

O direito penal do inimigo, na medida em que propõe a antecipação da 

punibilidade sobre fatos ainda não exteriorizados, ou seja, a intervenção do poder 

punitivo sobre meros atos preparatórios, afronta o princípio da intervenção mínima. 

 A partir das ideias enunciadas por Jakobs, temos que “o Direito Penal serviria 

como um instrumento público a serviço do Estado e não como uma medida de ultima 

ratio voltada para proteção dos Direitos Humanos” 132. 
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3. O DIREITO PENAL DO INIMIGO E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO 

 

3.1. O DIREITO PENAL DO INIMIGO COMO DIREITO PENAL DO AUTOR 

 

O Direito Penal pode tomar como base do sistema punitivo o fato ou o autor. 

Na primeira hipótese, temos o chamado Direito Penal do Fato e na segunda o Direito 

Penal do Autor. O ordenamento penal brasileiro, de forma legítima, adotou o Direito 

Penal do Fato, mas possui resquícios de um Direito Penal do Autor, especificamente 

quando da análise da pena, que considera claramente a personalidade do autor 133. 

Não obstante não haja um consenso acerca do conceito de Direito Penal do 

Autor, é possível afirmar que, em sua manifestação extrema, é uma “corrupção do 

direito penal, em que não se proíbe o ato em si, mas o ato como manifestação de 

uma ‘forma de ser’ do autor, esta sim considerada verdadeiramente delitiva” 134.  

No Direito Penal do Autor, o proibido e reprovável é a personalidade do 

agente e não o ato por ele praticado. O criminoso deve ser eliminado, neutralizado, 

porque representa um perigo à segurança da sociedade. Propõe-se a negação de 

sua própria condição de pessoa.  

O delito é configurado pelo modo de ser do agente, como sintoma de sua 

personalidade, o que justificaria a aplicação da pena135. A aplicação da pena tem 

sua fundamentação no indivíduo que pratica o delito e não na prática do delito em si. 

Em outras palavras, significa que, no Direito Penal do Autor, a culpabilidade é 

substituída pela periculosidade do agente. 

 Deve-se adicionar que, de acordo com esta concepção, o Direito Penal não 

deve castigar o ato em si, pois este não expressa muito valor, mas sim a atitude 

interna jurídica corrompida do agente. Não obstante, é importante destacar, que o 
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Direito Penal do Autor não despreza totalmente o fato, mas utiliza-o apenas como 

pressuposto para aplicação da pena136. 

Nilo Batista defende que “o direito penal só pode ser um direito penal da ação, 

e não um direito penal do autor, como frequentemente se pretende” 137. Nesse 

sentido, Zaffaroni e Pierangeli afirmam que na prática torna-se impossível a 

realização plena de um Direito Penal do Fato. Não obstante, não se deve sustentar 

teorias que não apenas não tratam de “conter ou controlar a deformação do direito 

penal do ato pela prática do sistema, como também constituam verdadeiras 

racionalizações justificantes de tais práticas” 138. 

Certo é que, independente de qual seja o fundamento do Direito Penal do 

Autor, um direito que reconheça e respeite a autonomia moral da pessoa, em 

hipótese alguma pode penalizar o “ser” de uma pessoa, mas apenas suas condutas, 

“já que o direito é uma ordem reguladora de conduta humana. Não se pode 

penalizar um homem por ser como escolheu ser, sem que isso violente a sua esfera 

de autodeterminação” 139.  

Manuel Cancio Meliá afirma que o Direito Penal do Inimigo ofende, em 

diversos pontos, o direito penal do fato, de acordo com o qual devem ser excluídos 

da responsabilidade jurídico-penal os meros pensamentos140. Com efeito, quando se 

pretende eliminar certos indivíduos, tratando-os como verdadeiros inimigos, afasta-

se dos postulados de um Direito Penal do fato e aproxima-se das tendências 

autoritárias do Direito Penal do autor141. 

A flexibilização de direitos fundamentais, característica do Direito Penal do 

Inimigo, “dá o impulso necessário para a transição de um Direito Penal do fato, no 

qual a pena cumpre (ou deveria cumprir) todas as suas funções, para um Direito 
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Penal do autor, que funciona como um direito de medidas de segurança, de 

eliminação de perigos” 142. 

O Direito Penal do Inimigo propõe um tratamento diferenciado para uma 

determinada classe de indivíduos que não oferecem garantia cognitiva suficiente de 

um comportamento pessoal. Por não se deixarem coagir a um estado de civilidade, 

estes indivíduos passam a ser considerados inimigos, não-pessoas, fontes de perigo 

que devem ser neutralizados para garantir a segurança dos cidadãos.  

Nota-se que o agente é punido pela sua forma de ser, pois o Direito Penal do 

Inimigo preocupa-se com o autor, com o perigo que este representa para a 

sociedade, e não com o fato praticado.  

Nesse sentido, “a identificação do inimigo como uma fonte de perigo que 

precisa ser eliminada leva a inevitável prática de um direito penal do autor” 143. 

Zaffaroni afirma que “só poderia existir um tratamento penal diferenciado realmente 

limitado aos inimigos no marco de um extremo e estrito direito penal de autor” 144.  

Ademais, o conceito do Direito Penal do Inimigo remete-nos às ideias 

nacional-socialistas a respeito da exclusão de determinados grupos. Trata-se de 

uma concepção incompatível com o Estado Democrático de Direito, que facilmente 

justificaria sistemas totalitários atuais ou futuros, uma vez que propõe a eliminação 

de indivíduos considerados inimigos145. 
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3.2. PROPOSTA ESTÁTICA DE CONTENÇÃO X PROPOSTA DINÂMICA 

DE CONTENÇÃO 

 

Jakobs defende que o Direito Penal deveria habilitar o poder punitivo de uma 

maneira para os cidadãos e de outra para os inimigos. Aos cidadãos reserva-se o 

caráter de pessoa, aos inimigos impõe-se o status de não-pessoa. No Direito Penal 

do Cidadão, a pena cumpre a função de manutenção da vigência da norma, 

enquanto no Direito Penal do Inimigo, tem como objetivo combater perigos. 

A proposta estática de contenção do poder punitivo, defendida por Jakobs, 

então, admite o tratamento diferenciado aos inimigos. De acordo com ele, o inimigo 

só seria privado do estritamente necessário para neutralizar seu perigo, mantendo-

se, assim, todos os seus demais direitos, a fim de permitir seu retorno ou 

incorporação à sociedade.  

É importante ressaltar que o objetivo da proposta de Jakobs não é a extinção 

do Estado de Direito, ao contrário, como defende Zaffaroni146, “quando ele propõe 

habilitar o poder punitivo sob a forma de mera contenção para não pessoas (entes 

perigosos), fá-lo imaginando que, desse modo, seria possível impedir que todo o 

direito penal fosse contaminado”. 

Ocorre que, como afirma Zaffaroni147, esta tática de contenção está fadada ao 

fracasso, pois não reconhece que invoca uma necessidade que não tem limites. 

Explica-se. A incerteza do que qualquer um fará no futuro, mantém em aberto o grau 

de periculosidade do inimigo, que dependerá sempre do juízo subjetivo daquele que 

tem o poder de decisão. Isso significa que o detentor do poder poderá sempre medir 

a necessidade de contenção do inimigo. 

Ademais, a afirmativa de Jakobs de que não seria permitido ultrapassar a 

medida do necessário no trato com o inimigo não é a solução, mas sim o problema.  
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Como afirma Luís Greco148, aquele que é tratado apenas segundo 

considerações de utilidade e necessidade não é uma pessoa, mas sim uma coisa. 

Desse modo, completa Greco, “será tão impossível falar em limites morais absolutos 

quanto o é no trato com quaisquer objetos do direito das coisas, entre os quais o 

autor foi claramente jogado”. 

Poder-se-ia pensar que concedendo um espaço limitado ao direito penal do 

inimigo, ou seja, se admitíssemos o tratamento diferenciado apenas àqueles 

indivíduos considerados inimigos, conforme o modelo de um Estado de polícia, seria 

possível conter este modelo dentro do Estado de Direito. Ocorre que, como defende 

Zaffaroni149, “não é isso que acontece na realidade dinâmica do poder, no qual todo 

espaço que se concede ao Estado de polícia é usado por este para estender-se até 

chegar ao Estado absoluto”.  

A proposta estática de contenção não leva em consideração que o conceito 

jurídico de inimigo só é admissível em um Estado Absoluto150. 

A proposta dinâmica é defendida por Zaffaroni. O jurista anuncia que os 

Estados de direito nada mais são do que contenção dos Estados de polícia151. Ele 

explica que o Estado de direito concreto, realizado no mundo, nunca pode ser igual 

ao Estado de direito ideal, no qual todos estão submetidos da mesma forma perante 

a lei, justamente porque conserva encarcerado em seu interior o Estado de polícia. 

De acordo com Zaffaroni152, “quanto maior é a contenção do [Estado de Polícia no] 

Estado de direito, mais próximo se estará do modelo ideal”. 

Zaffaroni153 defende que a função do direito penal em um Estado de direito 

deve ser “a redução e contenção do poder punitivo dentro dos limites menos 

irracionais possíveis”. Em razão disto, se o Direito Penal legitima o tratamento 

diferenciado dos chamados inimigos, estará renunciando ao princípio do Estado de 
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direito, pois, dessa forma, abre espaço para o avanço do poder punitivo e, 

consequentemente, para o Estado de polícia.  

Ademais, completa: 

 

O direito penal de garantias é inerente ao Estado de direito porque as 
garantias processuais penais e as garantias penais não são mais do que o 
resultado da experiência de contenção acumulada secularmente e 
constituem a essência da cápsula que encerra o Estado de polícia, ou seja, 
são o próprio Estado de Direito 

154
. 

 

 Assim, em uma perspectiva dinâmica, o Direito Penal do Estado de direito não 

pode conceder espaço ao Estado de polícia – como sugere a proposta estática de 

Jakobs –, pois este, por sua essência, não pode deixar de buscar o Estado absoluto. 

Ainda, há que se mencionar que o argumento de que muitas pessoas já são 

tratadas como inimigos não pode servir como fonte de aceitação e menos ainda de 

legitimação deste tratamento, ainda que parcialmente.  

Como dispõe Zaffaroni155, ao constatar seus defeitos, o direito penal deve 

exercer ao máximo seu poder jurídico de contenção para reduzi-los e eliminá-los. A 

resistência à admissão do conceito de inimigo em um Estado de Direito deve ser 

frontal, ainda que não se possa eliminá-lo. 

 

3.3. DIREITO PENAL DO INIMIGO NO BRASIL 

 

É possível citarmos inúmeros casos de aplicação do Direito Penal do Inimigo: 

as prisões de Guantánamo; a guerra agressiva movida contra o Iraque, que violou 

todos os pressupostos de direito internacional; a pena de morte; as prisões 

preventivas intermináveis; a tortura de presos e suspeitos pela polícia156. 
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No cenário nacional, vislumbramos um incremento na produção de normas 

punitivistas como forma de controle social157. De modo que, podemos citar como 

grandes exemplos de aplicação do Direito Penal do Inimigo: a Lei Antidrogas (Lei 

11.343/06) e o Regime Disciplinar Diferenciado, instaurado pela Lei 10.792/03. 

 

3.3.1. A Lei Antidrogas – Lei 11.343/06 

 

A nova Lei Antidrogas (Lei 11.343/06)158, que entrou em vigor em 23 de 

agosto de 2006, pode ser considerada como legítima representante do direito penal 

do inimigo na legislação brasileira. 

A mencionada Lei estabelece clara distinção no tratamento de traficantes e 

usuários de drogas, o que se amolda às concepções de Direito Penal do Inimigo e 

Direito Penal do Cidadão, enunciadas por Günther Jakobs. Isso porque os indivíduos 

incursos no crime de tráfico de drogas recebem um tratamento diferenciado e 

severo, com restrições de garantias penais e processuais. 

O crime de tráfico de drogas está previsto no art. 33159 da Lei Antidrogas. O 

dispositivo prevê 18 verbos caracterizadores, notadamente, não do tipo penal, mas 

sim do sujeito que pratica o delito. São 18 condutas distintas que, certamente, 

ofendem a bens jurídicos também distintos, ou que, em alguns casos, sequer 

deveriam possuir relevância jurídica. Ocorre que, alguns desses verbos também 

estão presentes na redação do art. 28160, que prevê o crime de porte de drogas.  
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Como afirma Gilmar Mendes em voto para o Recurso Extraordinário 635.659 

percebe-se que o legislador objetivou conferir tratamento diferenciado aos usuários 

e traficantes de drogas161.  

Cumpre observar que a Lei Antidrogas não prevê um critério objetivo de 

distinção entre traficantes e usuários de drogas, de modo que a classificação 

subsume-se ao arbítrio do Estado. Nesse sentido: 

 

[...] o estereótipo do inimigo se amolda à figura do traficante de drogas – 
categoria associada ao segmento social dos pobres – nele incide o modelo 
criminal; em contraponto, vigora o modelo médico-sanitário, incidente nos 
consumidores de drogas – integrantes dos elevados estratos sociais

162
. 

 

Ademais, o art. 44163, caput, estabelece que são vedados a fiança, o sursis, a 

graça, o indulto, a anistia e a liberdade provisória aos incursos nos arts. 33, caput e 

§1º, e 34 a 31. A redação deste artigo, em especial no tocante à vedação da 

liberdade provisória, suscitou a discussão acerca da inconstitucionalidade do 

dispositivo. Sobre o tema, Luiz Flávio Gomes defende que: 

 

Afirmar que não é cabível a liberdade provisória no crime de tráfico de 
drogas é um rematado equívoco (seja do ponto de vista legal, seja do ponto 
de vista constitucional). Cuida-se de postura típica do Direito penal do 
inimigo (de Jakobs), que consiste precisamente em admitir que o processo 
contra o inimigo não deve ter todas as garantias do processo contra o 
cidadão

164
.  

 

É importante destacar que o Supremo Tribunal Federal declarou a 

inconstitucionalidade da expressão “liberdade provisória”, presente no caput do art. 
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44, no julgamento do HC 104.339/SP165, bem como da parte final do dispositivo, que 

veda a conversão das penas em restritiva de direitos, no julgamento do HC 

97.256/RS166. No entanto, ainda há garantias processuais que são vedadas aos 

incursos no crime de tráfico de drogas.  

No Brasil, “pouco se fala do tipo penal tráfico, vislumbra-se mesmo o 

traficante, ocasião que ressoa a imperatividade do Direito Penal do autor” 167. Aos 

traficantes não há garantia dos direitos do cidadão, pois, no imaginário social, estes 

ocupam uma categoria à parte, trata-se de um criminoso hediondo, que “mais do que 

inimigos, são o símbolo do mal, rebaixados da qualidade humana, são coisificados, 

sequer apresentam modo de vida de gente, nome de gente”168. 

Aos usuários de drogas, porém, aplica-se o Direito Penal do Cidadão, 

sustentando-se um modelo médico-sanitário. Nesse sentido, o art. 28 da Lei 

Antidrogas estabelece penas de advertência, prestação de serviços à comunidade e 

medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Nota-se que 

são penas com caráter muito mais educativo do que propriamente punitivo, 

destinadas a auxiliar o usuário de drogas e não a combatê-lo. 

Em contrapartida, a pena aplicada ao crime de tráfico de drogas, prevista no 

art. 33, é a reclusão de 5 a 15 anos e multa, o que aponta a desproporcionalidade da 

punição ao crime de tráfico e de consumo de drogas. 

Como salientam o Professor Daniel Raizman e Roberta Pedrinha, há uma 

nítida distinção no tratamento de usuários e traficantes de drogas. O primeiro é 

compreendido como doente e o segundo como criminoso, de modo que “sobre os 

traficantes incide o discurso jurídico e sobre os consumidores recai o discurso 

médico-psiquiátrico” 169. Trata-se de posicionamento típico do Direito Penal do 

Inimigo, em clara violação aos princípios fundamentais. 
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3.3.2. O Regime Disciplinar Diferenciado  

 

A Lei 10.792/03 alterou a Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84) e introduziu 

o chamado Regime Disciplinar Diferenciado no ordenamento jurídico brasileiro. 

Neste sentido, destaca-se o artigo 52, que passou a dispor o seguinte: 

 

"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: 

I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição 

da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto 

da pena aplicada; 

II - recolhimento em cela individual; 

III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com 

duração de duas horas; 

IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de 

sol. 

§ 1
o
 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. 

§ 2
o
 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."
170

 (grifo nosso). 

 

Nota-se que o legislador faz uso de conceitos vagos e indeterminados como 

“subversão da ordem ou disciplina internas” e “alto risco para a ordem e a segurança 

do estabelecimento penal ou da sociedade”, o que abre margem para uma 

arbitrariedade inaceitável. Verifica-se clara violação do princípio da legalidade, 

garantia do cidadão contra o arbítrio do poder punitivo estatal. 

Ademais, o artigo consagra, por certo, uma antecipação da punibilidade, uma 

vez que se impõe um regime de cumprimento de pena mais severo ao detento, sem 

                                                           
170

 BRASIL. Lei 10.792, de 1º de Dezembro de 2003. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm>. Acesso em: 25 fev. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm#art52


51 
 

que este tenha exteriorizado uma conduta. O §1º autoriza a submissão do agente ao 

Regime Disciplinar Diferenciado por mera suspeita de envolvimento ou participação 

em organização criminosa. Como já mencionado, a antecipação da punibilidade é 

uma das principais características do Direito Penal do Inimigo. 

Como afirma Paulo César Busato: 

 

Busca-se claramente dificultar a vida destes condenados no interior do 
cárcere, mas não porque cometeram um delito, e sim porque segundo o 
julgamento dos responsáveis pelas instâncias de controle penitenciário, 
representam um risco social e/ou administrativo ou são ‘suspeitas’ de 
participação em bandos ou organizações criminosas

171
. 

 

 A introdução do Regime Disciplinar Diferenciado no ordenamento jurídico 

brasileiro corresponde “por um lado a uma Política Criminal expansionista, simbólica 

e equivocada e por outro, a um esquema dogmático pouco preocupado com a 

preservação dos direitos e garantias fundamentais do homem” 172. 

 Bitencourt173 afirma que o Regime Disciplinar Diferenciado constitui o maior 

exemplo de violação do princípio da humanidade na legislação brasileira, “não 

passando de forma cruel e degradante de cumprimento de pena”. 

A adoção do Regime Disciplinar Diferenciado, que impõe uma fórmula de 

cumprimento de pena segundo características do autor relacionadas com suspeitas 

de sua participação em bandos ou organizações criminosas nada mais é do que 

aplicação do Direito Penal do Inimigo. Trata-se de um tratamento diferenciado 

direcionado a um determinado tipo de autor, no qual não se analisam condutas 

exteriorizadas, mas sim as características pessoais do detento. Todas as restrições 

impostas pelo Regime Disciplinar Diferenciado não são destinadas a fatos, mas sim 

a uma determinada classe de autores174. 
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3.4. A INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DIREITO PENAL DO INIMIGO E O 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Nas últimas décadas, o debate acerca da expansão do poder punitivo ganhou 

destaque no campo da política criminal. Especialmente após os atentados ocorridos 

nos Estados Unidos e na Europa, o discurso de Günther Jakobs acerca do Direito 

Penal do Inimigo passou a ser aplicado por diversos países como forma de controle 

social e combate à criminalidade.  

O Direito Penal do Inimigo propõe um tratamento diferenciado a indivíduos 

que não se deixam coagir por um estado de civilidade, que, aparentemente, de 

modo duradouro, distanciam-se voluntariamente do Direito. Esses indivíduos que 

não oferecem uma garantia cognitiva suficiente de que se comportarão como 

pessoas, não só não podem esperar ser tratados como pessoas, como também o 

Estado estaria autorizado a tratá-los dessa forma, pois, de outro modo, estaria 

violando o direito a segurança dos cidadãos.  

Fragoso175 defende que uma política criminal moderna deve orientar-se no 

sentido da descriminalização e da desjudicialização, no sentido de contrair ao 

máximo o poder punitivo do Estado. Muito porque o poder punitivo “foi o principal e 

maior agente da lesão e do aniquilamento de bens jurídicos de forma brutal e 

genocida ao longo de toda a história dos últimos oito séculos” 176. 

Assim, é duvidoso que a sacralização da ideia de segurança coletiva, ao 

ponto de anular garantias básicas de seres humanos, possa entender-se como uma 

finalidade constitucionalmente legítima177. Afinal, o direito dos cidadãos não é 

somente ameaçado pelos delitos, mas também pelas penas arbitrárias178.  
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Nesse sentido, Zaffaroni defende que é ilusório afirmar que o direito penal do 

inimigo afetará unicamente as garantias destes, pois ao se limitarem garantias 

processuais “todos os cidadãos serão colocados em risco de serem indevidamente 

processados e condenados como supostos inimigos” 179. O tratamento diferenciado 

do inimigo implica em um tratamento mais repressivo para todos180. Assim: 

 

O que se discutirá, nesse caso, será se é possível reduzir as garantias de 
toda a população frente ao aparato repressivo e impor-lhe os controles, 
limitações e eventuais penalidades indevidas como consequência, em 
homenagem a uma pretensa e mais do que duvidosa eficácia da empresa 
humanitária do poder punitivo que declara perseguir apenas a neutralização 
do risco da emergência do momento

181
. (grifo do autor) 

 

Caso a ofensa aos direitos de todos os cidadãos seja legitimada, conceder-

se-á ao Estado a faculdade de determinar “até que ponto será necessário limitar os 

direitos para exercer um poder que está em suas próprias mãos. Se isso ocorrer, o 

Estado de direito terá sido abolido” 182. 

Também foi alvo das críticas feitas à Teoria do Direito Penal do Inimigo o 

alegado direito do Estado de recusar a condição de pessoa a certos indivíduos, visto 

que isto importaria em um retorno às ideias nacional-socialistas a respeito da 

exclusão de determinados grupos183.  

O Direito Penal do Inimigo é guiado pela lógica conflituosa do amigo/inimigo, 

que por sua vez é claramente incompatível com o Estado de direito. 

O Direito Penal somente pode ser considerado legítimo quando vinculado a 

uma Constituição Democrática. E, como afirma Bizzaria184, “esta jamais admitirá que 

a pessoa humana seja tratada como mero objeto de coação, despida da condição de 
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sujeito de direitos”. Nesse sentido, Ferrajoli185 dispõe que o Direito Penal é a 

negação do conceito de inimigo, porque é o instrumento pelo qual as relações de 

convivência passam de um estado de selvageria para um estado de civilidade, onde 

cada indivíduo é reconhecido como pessoa.  

A Constituição Brasileira de 1988 prevê expressamente, no inciso III do artigo 

1º, o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos de um 

Estado Democrático de Direito. O Estado tem, portanto, o dever de zelar pela 

dignidade humana. Um Estado que trata um ser humano como inimigo, como perigo 

iminente, utilizando-se de penas desproporcionalmente altas e suprindo garantias 

processuais, descumpre sua função de Estado Democrático de Direito186. 

Independente de qual seja a concepção da função da pena adotada, em um 

Estado Democrático de Direito, o Direito Penal deve se orientar por critérios de 

proporcionalidade e de imputação, “preservando as garantias constitucionais e a 

essência do ser humano, ou seja, sua consideração como pessoa, como ser 

humano, como cidadão, e não como um irracional” 187. 

Nesse sentido, a pena é a negação da vingança, do mesmo modo que o 

Direito, em geral, é a negação da guerra. De modo que, em uma sociedade civil 

instituída pelo Direito já não existem inimigos, mas apenas associados, não existem 

guerras, mas sim delitos e penas. O Direito é a alternativa à violência desregulada 

da guerra. O Direito Penal do Inimigo, então, representaria uma negação ao Direito 

Penal e à sua íntima essência188. 

Como ensinam Callegari e Giacomolli189, independente da gravidade da 

conduta, o agente infrator deve ser punido criminalmente como transgressor da 

norma penal, como uma pessoa que praticou um crime, e não como um inimigo do 

Estado e da sociedade, como uma não-pessoa. 
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No Direito Penal do Inimigo não há espaço para que o Estado, por meio do 

exercício do poder punitivo, dialogue com os cidadãos por meio da imposição da 

pena, há somente a necessidade de combater fontes de perigo190. 

Jakobs191 defende que o Direito Penal do Inimigo somente pode ser 

concebido em um Estado Democrático de Direito, pois em um Estado de Não-Direito 

ele não constitui uma exceção, pois este identifica inimigos por todas as partes. No 

entanto, o tratamento diferenciado aos inimigos é típico de um Estado Absoluto e, 

portanto, incompatível com o Estado de Direito. 

Ainda que certos direitos sejam reconhecidos ao inimigo, a negação à sua 

condição de pessoa denota a primeira incompatibilidade com relação ao princípio do 

Estado de Direito. Mesmo porque, afirmar que o inimigo deve conservar alguns 

direitos é uma questão meramente quantitativa e não qualitativa192. 

Zaffaroni193 defende que a categoria de inimigo é intolerável em um Estado 

Constitucional de Direito, que, segundo ele, “só pode admiti-lo nas previsões de seu 

direito de guerra e com as limitações que lhe são impostas pelo direito internacional 

dos direitos humanos [...], levando-se em conta que nem sequer este priva o inimigo 

bélico da condição de pessoa”. Além disso, completa, “no Estado constitucional de 

direito não é possível admitir que um ser humano seja tratado como não-pessoa, 

fora das hipóteses de coerção direta administrativa, inevitável e muito transitória”194. 

Neste sentido, afirma Luís Greco195: 

 

[...] mesmo onde se trata de controlar perigos oriundos de um determinado 
agente, não é necessário recorrer ao conceito do direito penal do inimigo; e 
se tentarmos utilizá-lo, veremos nossas dificuldades aumentadas pelas 
obscuridades oriundas não apenas dos próprios problemas, mas 
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principalmente da palavra direito penal do inimigo, que parece apta a 
legitimar quase que automaticamente qualquer intervenção estatal 
imaginável. 

 

 Ainda que considerássemos o conceito de direito penal do inimigo apenas 

como descritivo, como Jakobs proclama, não parece que o mesmo mereça lugar 

entre o aparato conceitual de que se vale a ciência do direito penal. Como dispõe 

Luís Greco, “a palavra ‘inimigo’ é tão carregada valorativamente, que parece muito 

difícil empregá-la apenas para descrever” 196.  

Além disso, enquanto não for explicitado em que medida o conceito de direito 

penal do inimigo pode contribuir para uma melhor compreensão do direito vigente, 

quando comparado aos conceitos tradicionais, ele tampouco é necessário197. 

 Assim, conclui Luís Greco198: 

 

Uma ideia que leva a que se anulem todos os limites absolutos ao poder de 
punir (razão epistemológica), que não é precisa o suficiente para iluminar os 
aspectos preventivos que se mostrem dignos de discussão (razão 
pragmática) e que ainda apresenta um sabor autoritário (razão retórica) de 
nada pode prestar à ciência do direito penal. 

 

 Por outro lado, se o Direito Penal sempre aceitou o conceito de inimigo, que é 

incontestavelmente incompatível com o Estado Democrático de Direito, então, de 

acordo com Zaffaroni199, seria adequado: 

 

[...] uma renovação da doutrina penal corretora dos componentes 
autoritários que a acompanharam ao longo de quase todo seu percurso ou, 
em outras palavras, um ajuste do direito penal que o compatibilize com  a 
teoria política que corresponde ao Estado constitucional de direito, 
depurando-o dos componente próprios do Estado de polícia, incompatíveis 
com seus princípios. 
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CONCLUSÃO 
 

A finalidade do presente trabalho consistiu em demonstrar a incompatibilidade 

da Teoria do Direito Penal do Inimigo com o Estado Democrático de Direito. 

A teoria estudada, enunciada pelo Professor Günther Jakobs, destina-se 

àqueles indivíduos que distanciam-se, de forma voluntária e aparentemente 

duradoura, do Direito; que não se deixam coagir por um estado de civilidade. Esses 

indivíduos não podem esperar do Estado um tratamento pessoal, pois não oferecem 

garantia cognitiva suficiente de que se comportarão como pessoas. O Estado deve 

tratar esses indivíduos como verdadeiros inimigos que devem ser neutralizados, 

pois, de outro modo, estaria violando o direito à segurança dos cidadãos. 

Demonstrou-se que apesar de original na terminologia utilizada, a ideia de 

destinar um tratamento diferenciado a determinados indivíduos considerados 

inimigos não é novidade da teoria de Jakobs. Ao contrário, a análise histórica do 

exercício do poder punitivo prova que a figura do inimigo sempre foi reconhecida, em 

relação ao qual é incontestável o tratamento discriminatório e eliminatório, por meio 

da negação da sua condição de pessoa. 

Na visão do Professor alemão, o Estado poderia proceder de duas formas 

distintas com os delinquentes. A primeira forma é considerá-los como cidadãos 

delinquentes, pessoas que cometeram um erro, aplicando o Direito Penal do 

Cidadão, no qual são observadas todas as garantias de um Estado de Direito. A 

segunda é considerá-los como indivíduos que devem ser impedidos de destruir o 

ordenamento jurídico, aplicando o Direito Penal do Inimigo. 

O estudo da concepção do Direito Penal do Inimigo apontou a proposta de um 

tratamento diferenciado, destinado aos “inimigos”, fundado em três características 

principais: (1) antecipação da punibilidade, inclusive para os atos meramente 

preparatórios; (2) aplicação da pena com objetivo de assegurar a segurança coletiva 

e não a proteção da vigência da norma; e (3) relativização ou até mesmo suspensão 

de certas garantias processuais. 

Revelou-se que essas características são claramente incompatíveis com os 

princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, que funcionam como 
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limitadores do exercício do poder punitivo. No Direito Penal do Inimigo não há limite 

ao poder punitivo. O sacrifício dos direitos dos inimigos é absoluto. Assim, esta 

concepção representa uma afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, 

igualdade, presunção de inocência, legalidade, proporcionalidade, lesividade, 

exclusiva proteção de bens jurídicos e intervenção mínima. 

Ainda que certos direitos sejam reconhecidos aos inimigos, a negação à sua 

condição de pessoa não funciona na lógica de um Estado de Direito, baseado na 

igualdade entre cidadãos e fundado na dignidade da pessoa humana. É intolerável a 

categoria de inimigo. Não é possível admitir que um ser humano seja destituído do 

seu caráter de pessoa e receba um tratamento discriminatório e eliminatório. 

O Direito Penal somente pode ser considerado legítimo quando vinculado a 

uma Constituição Democrática, devendo funcionar como instrumento de controle 

social limitado e legitimado por meio do consenso alcançado entre os cidadãos de 

uma determinada sociedade200. Uma política criminal moderna deve orientar-se no 

sentido de contrair ao máximo o poder punitivo do Estado e não concedê-lo ainda 

mais espaço para atingir um Estado absoluto. Nesse sentido, o Direito Penal do 

Inimigo representa uma negação ao Direito Penal e à sua essência. 

A teoria do Direito Penal do Inimigo aproxima-se de um verdadeiro Direito 

Penal do Autor, uma vez que identifica os inimigos a partir de características 

pessoais, preocupando-se com o autor, com o perigo que este representa para a 

sociedade, e não com o fato praticado. Trata-se de uma concepção que facilmente 

legitimaria sistemas totalitários. 

Um Estado Democrático de Direito tem o dever de zelar pela dignidade da 

pessoa humana, que é atributo intrínseco da pessoa humana. Desse modo, todos 

são iguais em dignidade. O Direito Penal do Inimigo afronta a dignidade da pessoa 

humana, na medida em que desconsidera o caráter de pessoa dos inimigos. A 

pessoa humana deve ser o centro de todo Direito. Nesse sentido, um Estado que 

trata um ser humano como inimigo, como perigo iminente, utilizando-se de penas 

desproporcionalmente altas e suprindo garantias processuais e penais, descumpre 

sua função de Estado Democrático de Direito. 
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