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RESUMO 
 

SANTOS, Hugo Leonardo Rodrigues. Utilização do conceito de inimigo no sistema 
punitivo : análise crítica a partir de um modelo integrado de ciências criminais. 2009. 
170 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
Esta dissertação tem como objetivo analisar as conseqüências da utilização do conceito 
de inimigo no sistema punitivo. Para tanto, valeu-se de um modelo integrado de ciências 
criminais, o qual inclui os conhecimentos advindos da Dogmática jurídico-penal, mas 
também da Criminologia e da Política Criminal, sem se olvidar da Filosofia Política, 
respeitando as suas respectivas metodologias. Destarte, os reflexos da adoção do 
paradigma da inimizade foram apontados relativamente a cada um desses enfoques. 
Com relação à Filosofia Política, foram identificadas similaridades dessa lógica do 
inimigo com o estado de exceção ao Direito, bem como efetuadas comparações da 
utilização desse conceito com os preceitos de um Estado de Direito. Com respeito à 
dogmática penal, desenvolveu-se um estudo a partir da teoria do Direito Penal do 
inimigo, visando ao desvelamento das principais conseqüências dogmáticas da 
consideração do inimigo. A partir da criminologia, foram estudadas as implicações de 
um controle penal excludente, bem como de tendências científicas que consideram 
determinados delinqüentes como essencialmente diferentes, e por isso, verdadeiros 
inimigos. Finalmente, com relação à Política Criminal, foram analisadas as 
características de tendências políticas autoritárias, bem como algumas situações 
concretas nas quais o paradigma do inimigo norteou as políticas criminais escolhidas. A 
conclusão a que se chega é que o conceito do inimigo é incompatível com os 
fundamentos de um Estado de Direito, motivo pelo qual não pode ser considerado pelo 
sistema punitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chave: Conceito de inimigo, Sistema punitivo, Ciências criminais integradas. 
Teoria do Direito Penal do inimigo. 



ABSTRACT 
 

SANTOS, Hugo Leonardo Rodrigues. Use of the concept of enemy in the punitive 
system: critical analysis taking as starting point an integrated model of criminal 
sciences. 2009. 170 p. Dissertation (Master`s Degree of Law) – Programa de Pós-
Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2009. 
 
 
 
 
 
 
This paper analyses the consequences of the use of the concept of enemy in the punitive 
system. For this purpose, it considers an integrated model of criminal sciences, which 
includes knowledge extracted from Criminal Law, Criminology, Criminal Politics and 
also Political Philosophy, always respecting their respective methodologies. In this way, 
the consequences of the adoption of the paradigm of enmity were demonstrated in 
relation to each of these approaches. Concerning Political Philosophy, similarities were 
found between this logic of the enemy and the state of exception of Law, and 
comparisons were drawn between the use of this concept and the precepts of the Rule of 
Law. Concerning Criminal Law, a study was developed from the Theory of the Enemy 
in Criminal Law, with regards to revealing the main dogmatic consequences of the 
consideration of the enemy. Also, from Criminology methods, the implications of an 
excluding penal control were studied, as well as those of scientific tendencies which 
consider certain criminals as essentially different and, as such, real enemies. Finally, 
concerning Criminal Politics, the features of authoritarian political tendencies were 
analysed, as well as a number of concrete situations in which the paradigm of the enemy 
governed the chosen criminal policies. The reached conclusion is that the concept of the 
enemy is incompatible with the foundations of the Rule of Law, reason by which it 
cannot be taken into consideration by the penal system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: concept of the Enemy, Punitive system, Integrated Criminal Sciences, 
Criminal Legal Theory of the Enemy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Política criminal, dogmática jurídico-penal e criminologia são, 
assim, do ponto de vista científico, três âmbitos autônomos, ligados 
porém, em vista do processo da realização do direito penal, em uma 
unidade teleológico-funcional. 

Jorge de Figueiredo Dias 

 

 

 Não é possível conceituar a inimizade de forma exaustiva, por meio de uma 

indicação de conteúdo substancial. Por essa razão, Carl Schmitt afirmou que tal 

definição somente pode ser efetuada através do uso de uma antítese. Nesse sentido, a 

distinção política entre amigo e inimigo equivaleria aos extremos significativos 

existentes, por exemplo, no contraste entre maldade e bondade 1.  

 Contudo, o conceito de inimigo deve ser compreendido em um sentido concreto, 

e não apenas como uma metáfora 2. Destarte, o inimigo seria categoricamente real. 

Logo, produz efeitos políticos reais. Segundo Carl Schmitt, a inimizade não se relaciona 

com qualidades derivadas de valorações morais, estéticas, e outras. Por essa razão, o 

inimigo não seria essencialmente feio, ou mal. No entanto, sempre será o outro, um 

estranho. Precisamente por esse motivo, poderia haver situações extremas em que 

surjam conflitos, contra ele 3. Na verdade, a existência da inimizade implica na 

possibilidade efetiva de um confronto 4.   

Portanto, a guerra é uma decorrência do conceito de inimigo. “A guerra é a 

negação existencial do inimigo. É a mais extrema conseqüência da inimizade. Ela não 

precisa ser comum, normal, algo ideal, ou desejável. Mas necessita, não obstante, 

permanecer como uma possibilidade real, enquanto o conceito de inimigo permanecer 

válido” 5. 

                                                 
1SCHMITT, Carl. The Concept of the political. Trad. George Schwab. Chicago: The University of 
Chicago Press, 2007, p. 26. 
2Idem. Ibidem. p. 27. 
3Idem. Ibidem. loc. cit.  
4Idem. Ibidem. p. 28.  
5Livre tradução de “War is the existencial negation of the enemy. It is the most extreme consequence of 
enmity. It does not have to be common, normal, something ideal or desirable. But it most nevertheless 
remain a real possibility for as long as the concept of the enemy remains valid”. Idem. Ibidem. p. 33. 
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Em nossa opinião, o problema na tentativa de conceituação do inimigo, 

empreendida por Carl Schmitt, foi que se procurou racionalizar uma categoria que tem 

fundamento no medo e no ódio, e que, portanto, seria irracional, por natureza. Por isso, 

aproximações conceituais, sob a forma de antíteses, são insuficientes para esconder a 

verdade de que a inimizade consiste, tão-somente, em um discurso político para 

justificar o conflito 6. Por essa razão, afirmamos que não é possível a construção de um 

conceito essencial de inimigo.  

 Não obstante, uma vez mais ressaltamos que o paradigma da inimizade gera 

efeitos reais. Por essa razão, afirmamos que o uso do conceito de inimigo também 

produz conseqüências no sistema punitivo. Essa utilização da idéia de inimizade não 

seria inovadora. Pelo contrário, há tempos tem motivado ideologicamente a estruturação 

do poder de punir. Nesse sentido, Eugenio Raul Zaffaroni afirmou que “a busca e 

identificação de inimigos foi uma tarefa permanente do poder punitivo ao longo dos 

últimos oito séculos” 7.  

O objetivo dessa dissertação é analisar as conseqüências da apropriação do 

conceito de inimizade pelo sistema punitivo. Para tanto, cumpre delimitarmos o 

significado do termo sistema punitivo, também denominado de sistema penal. 

Afirmamos que esse corresponde ao funcionamento conjunto de instituições que 

promovem a criminalização 8. Ressaltamos que essa definição é abrangente, pois 

considera como seus elementos as agências políticas, judiciais, policiais, penitenciárias, 

de comunicação social e, ainda, as agências de reprodução ideológica 9. 

O uso dessa lógica belicista faz com que o sistema punitivo, como instrumento 

do jus puniendi, se converta em uma ferramenta para o rechaço do inimigo. Nesse 

sentido, Carl Schmitt afirmou que “para o Estado, como uma entidade essencialmente 

política, decorre o jus belli, ou seja, a possibilidade real de decidir em uma situação 

concreta sobre o inimigo, e a habilidade de combatê-lo com todo o poder que possui” 10.  

                                                 
6Por esse motivo, Carl Schmitt afirmou que as ações e motivações políticas teriam origem na inimizade. 
Idem. Ibidem. p. 26. 
7ZAFFARONI, Eugenio Raul. Buscando o inimigo: De Satã ao Direito Penal cool. In MENEGAT; 
Marildo; NERI, Regina (orgs.). Criminologia e subjetividade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 5. 
8No mesmo sentido, ZAFFARONI, Eugenio Raul; BATISTA, Nilo. Direito Penal brasileiro, v. I. Rio de 
Janeiro: Revan, 2003, p. 60. 
9Idem. Ibidem. p. 60 e ss. 
10Livre tradução de “To the state as an essencially political entity belongs the jus belli, i.e., the real 
posibility of deciding in a concrete situation upon the enemy and the ability to fight him with the power 
emanating from the entity”. SCHMITT, Carl. The Concept of the political. Op. Cit.  p. 45. 
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 Uma análise criteriosa do sistema punitivo não poderia se resumir ao seu aspecto 

dogmático. Isso, porque o controle penal é complexo, não sendo efetuado apenas pelas 

agências judiciais de criminalização. Por essa razão, optamos por utilizar uma 

metodologia interdisciplinar, em conformidade com a proposição de um modelo de 

ciências criminais integradas (gesamte Strafsrechtwissenchaft).  

A proposta original dessa reunião de saberes, feita por von Lizst, preconiza que 

as ciências que se preocupam com a questão da criminalidade, cada uma com seu 

método próprio, deveriam ser utilizadas conjuntamente, de modo a tornar possível uma 

aproximação científica, mais adequada, do fenômeno criminal 11. Esse modelo 

tradicional seria tripartido, formado pelo Direito Penal (dogmática jurídico-penal), 

criminologia e política criminal.  

Nessa primeira formulação, as ciências criminais integradas teriam como eixo 

principal a dogmática jurídico-penal, que, desta maneira, consistiria em uma barreira 

intransponível para a política criminal. No entanto, com o advento do Estado de Direito, 

a política criminal vem ganhando importância no modelo interdisciplinar, de modo que, 

em alguns momentos, “ganha uma posição de transcendência perante as restantes 

ciências criminais” 12.  

Com efeito, parece ser crucial definir de que forma se relacionariam as três 

ciências, no âmbito dessa proposta. Nesse sentido, concordamos inteiramente com a 

visão de Jesús-María Silva Sánchez a respeito, afirmando que a política criminal atua 

mediante a valoração de dados criminológicos. Essas valorações referem-se a reformas 

legais (de lege ferenda), mas também possuem uma função dogmática (de lege lata), 

porque o sistema jurídico-penal deve compreender uma estrutura aberta, permitindo a 

incidência direta da política criminal e indireta da criminologia na elaboração de 

                                                 
11No mesmo sentido, afirmou Ivan Luiz da SILVA que “na ciência conjunta do direito penal a dogmática 
jurídico-penal, a política criminal e a criminologia devem formar um sistema científico integrado, no qual 
cada esfera do saber criminal deve oferecer conhecimento específico para uma compreensão completa do 
fenômeno criminal e a partir disso estabelecer propostas racionais e eficazes de controle da 
criminalidade”. A Ciência conjunta do Direito Penal (gesamte Strafsrechtwissenchaft) na atualidade. In 
SILVA, Ivan Luiz da; CARDOZO, Teodomiro Noronha; HIRECHE, Gamil Föppel El. Ciências 
criminais no século XXI: Estudos em homenagem aos 180 anos da Faculdade de Direito do Recife. 
Recife: UFPE, 2007, p. 321. 
12DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: O Homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 95. 
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categorias e conceitos. Destarte, a conexão entre política criminal e dogmática também 

implica em uma colaboração entre a criminologia e a dogmática 13. 

No entanto, deve haver uma limitação a essa abertura sistêmica, visando a 

impedir a intromissão de políticas criminais autoritárias. Nesse sentido, haveria um 

limite normativo às proposições político-criminais, porque essas serão legitimadas tão-

somente quando estiverem em consonância com os direitos e garantias positivados 14.  

No mais, entendemos que não há óbice para a inclusão de outros saberes 

conexos com a problemática da criminalidade, nesse modelo integrado. Isso, porque sua 

configuração tríplice seria insuficiente para abarcar a complexidade do fenômeno 

criminal, por ignorar a contribuição de conhecimentos afins que são imprescindíveis 

para o estudo do crime, como a sociologia criminal, psicologia, filosofia e ciência 

política. Nesse sentido, Ricardo de Brito Freitas afirma que “os três saberes que 

integram o núcleo das ciências criminais revelam-se, em última análise, incompletos, 

insuficientes no sentido de dar conta de toda a dimensão do fenômeno criminal” 15. Por 

essa razão, e pelo fato de que o paradigma da inimizade somente pode ser 

compreendido a partir da consideração do modelo de Estado no qual se insere, também 

utilizaremos a ciência política e, sobretudo, a filosofia política em nosso estudo. 

 Tendo em vista que as metodologias utilizadas pelos conhecimentos que 

compõem as ciências criminais são diversas uma das outras, dividiremos o trabalho de 

forma a utilizarmos a técnica mais adequada para cada análise a ser feita. Cumpre 

ressaltar que nossa tentativa de separar as ciências, com relação a seus métodos 

distintos, não significa, entretanto, que os resultados dos estudos realizados a partir de 

cada um dos ramos do conhecimento utilizados no presente trabalho não sejam 

relacionados entre si. Muito pelo contrário, todas essas conseqüências corroboram a tese 

de que o sistema punitivo, como realidade una, está sofrendo influência do princípio da 

inimizade.  

                                                 
13SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Aproximación al Derecho Penal contemporaneo. Barcelona: J.M. 
Bosch, 1992, p. 99. 
14Idem. Ibidem. loc. cit. e D`AVILA, Fabio Roberto. O Espaço do Direito Penal no século XXI: Sobre os 
limites normativos da política criminal. In HIRECHE, Gammil Föppel El. Novos desafios do Direito 
Penal no terceiro milênio: Estudos em homenagem ao professor Fernando Santana. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, p. 480 e ss. 
15FREITAS, Ricardo de Brito. A importância da filosofia política para as ciências criminais. In Anuário 
dos Cursos de Pós-Graduação em Direito, n. 14. Recife: UFPE, 2004, p. 248. 
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Iniciaremos nosso estudo fazendo uso da filosofia e ciência políticas, para 

analisar as implicações da perseguição de inimigos, considerando-se as premissas de um 

Estado de Direito. Ainda, observaremos como a filosofia política moderna se debruçou 

sobre o problema do hostis com relação ao Estado. Também faremos um estudo do 

conceito de Estado totalitário, discutindo se esse se coaduna com a atual perseguição de 

inimigos. Por fim, observaremos como o sistema punitivo de combate aos inimigos se 

constitui em um estado de exceção ao Direito, e quais são as implicações decorrentes 

dessa constatação.  

 Logo em seguida, no segundo capítulo, teceremos críticas acerca das 

deformações que vem sofrendo a dogmática penal contemporânea, e de como essas 

estão relacionadas com a idéia de inimizade. Nesse ponto, analisaremos como se dá o 

fenômeno da antecipação da punibilidade, e verificaremos se é possível, juridicamente, 

admitir-se um sistema jurídico-penal que diferencie o tratamento de cidadãos e 

inimigos, e as conseqüências dessa dicotomia para o Direito Penal de cunho liberal. 

 Para tanto, faremos uma análise da teoria do Direito Penal do inimigo, que 

concentra o estudo das principais características da utilização do conceito de inimigo na 

dogmática jurídico-penal. Segundo essa tese, para se garantir a segurança dos cidadãos, 

com relação aos ataques reiterados proferidos pelos inimigos, seria necessária a 

construção de um sistema punitivo paralelo, de combate aos mesmos. Esse seria menos 

garantista (ou anti-garantista), e fundado em penas mais gravosas e na antecipação da 

punibilidade. 

 Essa doutrina foi criada pelo alemão Günther Jakobs, que tratou inicialmente do 

tema, no ano de 1985, ao se debruçar sobre a questão da antecipação da punibilidade 16. 

Nesse artigo, constatou que o Direito Penal, em alguns casos, otimizava 

exacerbadamente a proteção de bens jurídicos, ao permitir a criminalização de condutas 

prévias às lesões contra os bens jurídicos tutelados (penalmente relevantes). Dessa 

forma, o sistema punitivo já não trataria o delinqüente propriamente como pessoa, mas 

sim como inimigo 17. Já naquela oportunidade, frisou a necessidade da diferenciação 

entre o Direito Penal de cidadãos e o Direito Penal do inimigo, e afirmou também que 

                                                 
16JAKOBS, Günther. Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. In _________. 
Estúdios de Derecho Penal. Trad. Enrique Peñaranda Ramos. Madrid: Civitas, 1997. 
17Idem. Ibidem. p. 298.  
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este último somente seria legitimado “como um Direito Penal de emergência que tem 

vigor excepcionalmente” 18.  

 Posteriormente, no ano de 1999, voltou a tratar do assunto, mas dessa vez foi 

menos enfático na afirmação de que tal Direito excepcional deveria ser evitado 19. 

Também, pela primeira vez, dissertou com mais detalhes sobre suas principais 

características, bem como sobre as circunstâncias que podem fazer com que alguém seja 

excluído de sua personalidade, chegando a ser desconsiderado como pessoa  20. 

 Mais uma vez escreveu sobre esse Direito excepcional, em 2000 21, nessa 

oportunidade destacando a juridicidade incompleta dos inimigos, ou seja, de que forma 

a sua exclusão seria juridicamente regulada. Também insinuou que o Direito 

Internacional Penal, por não ser dotado de uma coercitividade e sistematização eficaz, 

corresponderia apenas ao âmbito da faticidade, em um mero exercício de poder.  

 Por fim, em 2003, Jakobs lançou um polêmico estudo 22, no qual assume 

definitivamente a posição de que seria benéfica a adoção desse Direito Penal 

emergencial, porque, por controverso que possa parecer, essa seria a única solução 

eficaz para garantir a existência de um Direito Penal liberal, direcionado aos cidadãos. 

 Esse último texto foi um marco contemporâneo, tendo gerado grande 

repercussão nas ciências criminais. Os estudiosos, em sua grande maioria, criticaram 

veementemente a radical proposta 23. Cumpre ressaltar, de antemão, que somos 

contrários a tal tese, entendendo que um Direito Penal do inimigo é frontalmente 

contrário aos fundamentos de um Estado de Direito.  

 Para compreender a teoria do Direito Penal do inimigo, é imprescindível que se 

faça um estudo de algumas características da proposta funcionalista de Günther Jakobs, 

conhecida por funcionalismo normativo-sistêmico. Contudo, como fugiria aos objetivos 

                                                 
18Idem. Ibidem. p. 322. 
19Idem. La Ciencia del Derecho Penal ante las exigencias del presente. Trad. Teresa Manso Porto. 
Bogotá: Universidad Externado de Colômbia, 2000. 
20Idem. Ibidem. p. 31 e ss.  
21Idem. La Autocomprensión de la ciencia del Derecho Penal ante los desafios del presente. In MUÑOZ 
CONDE, Francisco (org.). La Ciência del Derecho Penal ante el nuevo milenio. Trad. Teresa Manso 
Porto. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004. 
22Idem. Direito Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo. In JAKOBS, Günther; MELIÁ, Manuel 
Cancio. Direito Penal do inimigo: noções e críticas. Trad. André Luís Callegari e Nereu José Giacomolli. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 
23Por todos ZAFFARONI, Eugenio Raul. El Enemigo en el Derecho Penal. Buenos Aires: Ediar, 2006.  
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deste trabalho uma explicação mais minuciosa das idiossincrasias desse modelo 

funcional, resumiremo-nos estritamente aos seus aspectos mais relevantes.  

 Na terceira parte, investigaremos de que forma a razão criminológica vem 

servindo, ao longo da história, como sustentáculo ideológico para a manutenção de 

determinadas estruturas sociais. Com isso, pretendemos demonstrar como algumas 

vertentes contemporâneas da criminologia relacionam-se com a adoção do paradigma da 

inimizade. Também demonstraremos de que forma a exclusão social determina quais os 

indivíduos que serão tratados como inimigos, e como a pobreza em si mesma acaba 

sendo definitiva nessa seleção. 

 Por fim, no último capítulo faremos uma exposição sobre as tendências político-

criminais autoritárias, e como essas se relacionam com o conceito de inimigo. 

Observaremos a lógica de emergencialidade no Processo Penal, e como esse fenômeno 

se dá vazão a um Processo Penal do inimigo. Também verificaremos como o 

movimento político de Lei e ordem se relaciona com a lógica belicista do inimigo. Por 

fim, analisaremos alguns exemplos concretos de políticas criminais pautadas pela idéia 

de inimizade. 
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CAPÍTULO 1 – INIMIGO  E O ESTADO 

 

Se um indivíduo, sabida e deliberadamente, por atos ou palavras, 
nega a autoridade do representante do Estado (qualquer que seja a 
pena prevista para traição), esse pode imputar-lhe legitimamente o 
sofrimento que achar por bem. Porque, ao não se sujeitar, ele 
também nega as penas previstas em Lei, e por essa razão deverá 
sofrer como um inimigo do Estado, isto é, responderá conforme a 
vontade do seu representante. 

Hobbes 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Para entendermos as conseqüências da perseguição de inimigos pelo sistema 

punitivo, é essencial considerar o próprio conceito de Estado que estamos utilizando, 

vez que “todo Derecho penal responde a una determinada Política criminal, y toda 

Política criminal depende de la política general propia del Estado a que corresponde” 24. 

A idéia de uma cisão entre um Direito Penal de combate a inimigos e outro aplicado aos 

cidadãos parte da premissa de que o Estado deve reconhecer direitos e garantias, ao 

menos para com os cidadãos (não-inimigos). Assim, a estrutura do Jus Puniendi está 

intrinsecamente vinculada à feição mais autoritária ou menos severa de sua persecução 

penal. Ou ainda, relaciona-se com os direitos e garantias que são assegurados aos 

cidadãos, em face do poder de punir do Estado.  

Portanto, a discussão acerca da existência de um hostis é eminentemente 

política, pois cuida de aspectos da organização e funcionamento do Estado punitivo e, 

principalmente, de seus limites. Assim, “el hecho de saber hasta donde llega el poder 

del estado frente al ciudadano es problema que no puede tener naturaleza diferente de 

la política y nadie há pretendido que tuviera díspar carácter” 25. 

Como análise política, cumpre distinguir as possíveis abordagens, sejam elas 

científicas, em um sentido mais estrito (epistemológico), ou filosóficas (zetéticas). 

Importante tal distinção, vez que a filosofia e a ciência políticas possuem metodologias 

e finalidades diversas, sendo ambas importantíssimas para o estudo do crime.  

                                                 
24MIR PUIG, Santiago. Estado, pena y delito. Buenos Aires, B de F, 2006, p. 3, grifamos. 
25ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El Enemigo en el Derecho Penal. Op. Cit., p. 118. 
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A ciência política é um conhecimento que se fundamenta nos métodos próprios 

de ciências da natureza (análise, estatística e matematização dos dados) 26 e, por esse 

motivo, almeja uma neutralidade epistemológica. Já a filosofia política, “além de ser 

especulativa, caracteristicamente zetética, é despreocupada não apenas com a resolução 

de controvérsias práticas (...) mas também com a aplicação imediata de suas respostas” 
27, tendo “a importante função de propiciar a discussão em torno dos valores que 

informam as relações entre o Estado, sociedade e indivíduo” 28. Importante frisar, ainda, 

que a filosofia política não se pretende neutra, e “parece estar sob o domínio das 

ideologias” 29. Por essas razões, os dois conhecimentos, filosofia e ciência políticas, têm 

o mesmo objeto de estudo, mas são divergentes com respeito às suas finalidades e 

métodos 30. 

Importante tal distinção para o presente trabalho, considerando que o estudo da 

relação entre o conceito de inimigo e o Estado compreende alguns aspectos 

concernentes à filosofia política, enquanto que outros se coadunam mais propriamente 

com a ciência política. Destarte, é necessário que o leitor atente para os métodos 

diversos que serão utilizados na análise, sendo, por vezes especulativos e axiológicos, e 

por vezes analíticos e ideologicamente neutros (ao menos na intenção, pois sabemos que 

a busca pela neutralidade científica é, ela própria, ideológica). 

 

1.2 ECOS DO INIMIGO NA FILOSOFIA POLÍTICA MODERNA 

 

Na tentativa de legitimar a utilização do paradigma de inimigo no sistema 

punitivo, utilizou-se o argumento de que um modelo bipartido de poder punitivo (um 

sistema punitivo tradicional, de rechaço da criminalidade praticada por cidadãos, 

concomitantemente a outro excepcional, de combate aos inimigos) não seria uma 

inovação, como poderia parecer à primeira vista, tendo sido já utilizado por boa parte 

dos filósofos da modernidade, em especial os contratualistas 31. Nesse sentido, o 

conceito de inimigo do Estado já teria sido utilizado desde a modernidade, como 

                                                 
26FREITAS, Ricardo de Brito A. P. A importância da filosofia política... Op. Cit., p. 253. 
27Idem, Ibidem, p. 254. 
28Idem, Ibidem, p. 256. 
29Idem, Ibidem, p. 252. 
30Idem, Ibidem, p. 255. 
31JAKOBS, Günther. Direito Penal do Cidadão e Direito Penal do Inimigo. Op. Cit. p. 25 e ss. 
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podemos verificar por meio da análise da filosofia política daquele período. Os filósofos 

daquela época, em sua concepção, “entendem o delito no sentido de que o delinqüente 

infringe o contrato, de maneira que já não participa dos benefícios deste: a partir desse 

momento, já não vive com os demais dentro de uma relação jurídica” 32.  

Observe-se que essa utilização da filosofia moderna na defesa de um sistema 

punitivo diferenciado, tendo o inimigo como objeto, inicialmente poderia parecer 

estranha, pois normalmente o ideário iluminista é concebido como o sustentáculo 

teórico de um Direito Penal de tradição liberal. No entanto, mormente no que se refere à 

Hobbes e Kant, existem sim algumas sinalizações de que o paradigma da inimizade foi 

utilizado na teoria desses filósofos, conforme será visto. 

Destarte, Günther Jakobs afirma que Rousseau atribuiu ao delinqüente a 

condição de excluído do contrato social, devendo, por isso, ser tratado como inimigo do 

Estado 33. De fato, o contratualista francês defendeu que “qualquer malfeitor, atacando o 

direito social, torna-se por seus crimes rebelde e traidor da pátria, deixa de ser um de 

seus membros ao violar suas leis e até lhe faz a guerra” 34. Argumentou ainda Günther 

Jakobs, com relação à Fichte, que o mesmo teria, ao menos nos casos de assassinato 

intencional e premeditado, admitido a perda do status de cidadão para o criminoso 35.   

Na concepção de Günther Jakobs, o Estado deveria, de regra, manter no âmbito 

do Direito o criminoso, por dois motivos: “por um lado, o delinqüente tem direito a 

voltar a ajustar-se com a sociedade, e para isso deve manter seu status de pessoa, de 

cidadão, em todo caso: sua situação dentro do Direito. Por outro, o delinqüente tem o 

dever de proceder à existência de personalidade, dito de outro modo, o delinqüente não 

pode despedir-se arbitrariamente da sociedade através de seu ato” 36.   

Portanto, as teorias políticas de Rousseau e Fichte não poderiam, a priori, ser 

utilizadas para justificar um sistema punitivo diferenciado (um Direito Penal do 

inimigo), pois defendem a idéia de que o delinqüente seria sempre um inimigo da 

sociedade. Ou seja, utilizavam-se do conceito de inimigo, esse fato é inquestionável, 

                                                 
32Idem. Ibidem. p. 25, grifamos. 
33Idem. Ibidem. loc. cit. 
34ROUSSEAU, J.J. O Contrato Social. Trad. Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1999, 
p. 44. 
35JAKOBS, Günther. Direito Penal do Cidadão e Direito Penal do Inimigo. Op. Cit. p. 26. 
36Idem. Ibidem. p. 27, grifos do autor. 
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 mas em um sentido amplo, abarcando a idéia de que qualquer delinqüente seria 

visualizado sob essa condição. Assim, Günther Jakobs refuta os posicionamentos 

filosóficos de ambos os filósofos, acreditando serem exagerados em suas conclusões, 

por atribuir o status de inimigo inclusive a criminosos que não atentam seriamente 

contra as fundações de um Estado 37.  

 Contudo, concordamos com Zaffaroni, quando afirma que, na verdade, Rousseau 

e Fichte não seriam tão radicais, pois não se pode inferir de seus textos a intenção de 

que ambos considerem inimigos a todos os delinqüentes38. Destarte, parece-nos que a 

única interpretação coerente das idéias desses pensadores é a de que apenas aqueles que 

ofereçam sérios perigos à manutenção do contrato social é que podem ser excluídos do 

mesmo, e tratados de forma diferenciada 39.  

 Günther Jakobs contrapõe as lições de Rousseau e Fichte às de Hobbes e Kant, 

sendo que esses dois últimos é que teriam apresentado as razões que justificariam o 

tratamento diferenciado do inimigo por parte do Estado, pois ambos “conhecem um 

Direito Penal do cidadão – contra pessoas que não delinqüem de modo persistente por 

princípio – e um Direito Penal do inimigo contra quem se desvia por princípio” 40. No 

entanto, como observado por Zaffaroni, essa confrontação entre tais filósofos não só é 

original, como carece de sentido, posto que “la verdadera confrontación en el 

pensamiento político, tal como correcta y tradicionalmente se la há entendido, tuvo 

                                                 
37Também nesse sentido, Luis Gracia MARTÍN, concordando que ambos os posicionamentos sejam 
demasiado gravosos, pois, enquanto Rousseau equipara o criminoso a um inimigo, Fichte equipara o réu 
de assassinato a uma cabeça de gado. Modernización del Derecho Penal y Derecho Penal del enemigo. 
Op. Cit. p. 217 e ss. 
38ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El Enemigo en el Derecho Penal. Op. Cit., p. 122, onde afirma que 
“ tampoco es del todo cierto que Rousseau y Fichte pretendieran excluir a todos los infractores del 
contrato o considerar a todos como hostis o enemigos, sino que prácticamente reducían esa categoria a 
los asesinos y traidores, y aun así, con matices considerables”, grifos do autor. Ver também FREIXEDO, 
Xacobe Bastida. Los Bárbaros en el umbral: Fundamentos filosóficos del Derecho Penal del enemigo. In 
MELIÁ, Manuel Cancio; DÍEZ, Carlos Gómez-Jara (orgs.). Derecho Penal del enemigo: el discurso 
penal de la exclusión, v. 1. Buenos Aires: B de F, 2006, p. 283. 
39Com relação à Rousseau, também tem a mesma opinião Carlos PÉREZ DEL VALLE, quem afirma que 
“aunque habla de todo malhechor (tout malfaiteur), es obvio que Rousseau no se refiere a cualquier 
delincuente o a cualquier delito. Pero va más allá de los delitos laesae maiestatis y afecta a hechos 
graves que suponen un quebrantamiento del pacto social, porque la existencia de estos individuos es 
incompatible con la conservación del Estado. Se trata de delitos que suponen la destrucción de elementos 
esenciales de la vida social frente a los que el próprio Rousseau piensa en la guerra”. La 
Fundamentación iusfilosófica del derecho penal de enemigo: Precisiones sobre la interpretación de Kant. 
In Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminologia, n. 10, 2008. Disponível em: 
<http://criminet.ugr.es/recpc/09/recpc10-03.pdf>. Acesso em: 24 de dezembro de 2008, p. 12 e 13, grifos 
do autor. 
40JAKOBS, Günther. Direito Penal do Cidadão e Direito Penal do Inimigo. Op. Cit. p. 28. 
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lugar entre Hobbes y Locke” 41.   Para Kant e Hobbes, o estado de natureza gera 

insegurança, e quem não se submete ao pacto social, como conseqüência, também põe 

em perigo a manutenção do Estado. “Mientras en Hobbes el estado de naturaleza pone 

en peligro el hombre y resulta por ello decisivo el riesgo para subsistencia, que exige el 

establecimiento del pacto; em Kant es la exigencia incondicionada,  que se vincula al 

concepto de la razón practica” 42. 

 Segundo Hobbes, “durante o tempo em que os homens vivem sem um poder 

comum para mantê-los todos em obediência, encontram-se todos naquela condição que 

chamamos de guerra. E uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens” 
43. Assim, somente o pacto social pode oferecer aos homens a segurança necessária para 

dar fim a esse estado de guerra permanente (estado de natureza), ou seja, a paz. Por 

isso, todo o Leviathan se justifica na pacificação social. Para cumprir com essa meta, 

todo o poder deve ser entregue a um soberano, por meio de um pacto que é celebrado 

entre os indivíduos, sendo que o soberano não faz parte desse pacto, e, portanto, “não 

pode haver rompimento do acordo por parte do soberano” 44. Destarte, o pacto social 

não tem origem ética, altruísta, pelo contrário, fundamenta-se no medo e no instinto de 

sobrevivência 45.  

 Hobbes se coloca frontalmente contra aqueles que atentam contra o soberano, 

pois, para ele, isso implicaria na volta ao bellum omnium contra omnes, que, em 

verdade, significaria a derrocada da finalidade precípua do Estado, que é manutenção da 

paz. Precisamente por esse motivo, “por grave que sea un delito, su autor no es para 

Hobbes un enemigo, pero quien resiste al soberano si lo es, porque se vuelve extraño o 

extranjero al salir del contrato con su proprio acto de resistencia” 46. Destarte, os 

rebeldes devem ser tratados como inimigos, “porque a natureza da sua ofensa consiste 

na renúncia à sujeição, que é um retorno ao estado de guerra, comumente chamado de 

                                                 
41ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El Enemigo en el Derecho Penal. Op. Cit. p. 122, grifamos. 
42PÉREZ DEL VALLE , Carlos. La Fundamentación iusfilosófica del derecho penal de enemigo... Op. 
Cit. p. 5 e ss. 
43Livre tradução de “(…) during the time men live without a common power to keep them all in awe, they 
are in the condition wich is called Warre; and such a warre, as is of every man against every man”. 
HOBBES, Thomas. Leviathan. London: Penguin Books, 1985, cap. 13, p. 185, grifos nossos. 
44Livre tradução de “(…) there can happen no breach of Covenant on the part of the Soveraign”. Idem. 
Ibidem.  cap. 18, p. 230. 
45Nesse sentido, ver o excelente trabalho de Renato Janine RIBEIRO. Medo e Esperança em Hobbes. In 
NOVAES, Adauto (org.). A Crise do Estado Nação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. e 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El Enemigo en el Derecho Penal. Op. Cit., p. 123. 
46Idem. Ibidem. loc. cit. grifos do autor. 
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rebelião; e os que assim ofendem não sofrem como súditos, mas como inimigos. Porque 

a rebelião é nada mais que a guerra renovada” 47. 

 Já Kant, defendeu o tratamento mais severo daqueles que não concordam em se 

submeter ao Estado, ou seja, daqueles que insistem em permanecer no estado de 

natureza. Nessa situação, esses indivíduos seriam uma constante fonte de perigos para 

todos os que se submetem ao pacto social, pois, “el simple hecho de que este sujeto se 

encuentre en un estado de naturaleza implica ya lo que el proprio Kant denomina la 

ilegalidad de su estado (die Gesetzlosigkeit seines Zustandes) o status injustus y, por 

tanto, el peligro para mi seguridad (para la seguridad de quienes se encuentran en 

estado jurídico-civil)” 48. Importante frisar a lição de Pérez del Valle, quem afirma que 

Kant não teoriza um contrato social como um fato histórico, factual, mas sim como uma 

hipótese para a fundamentação metafísica de sua teoria do Direito 49. Dessa forma, não 

faz sentido afirmar-se, utilizando argumentos cronológicos ou temporais, que quem já 

se colocou em uma situação de juridicidade, inserindo-se no pacto social, não pode dele 

ser excluído 50. 

 Portanto, observamos que tanto Kant como Hobbes defendem a dualidade do 

sistema punitivo, admitindo a existência de inimigos, os quais deveriam ser tratados de 

forma diversa, obviamente sempre com mais rigor 51. A conseqüência dessa constatação 

é que a pena infligida aos inimigos não pode ter a mesma natureza que aquela praticada 

contra os cidadãos. Hobbes defende que “o dano infligido àquele que é declarado 

                                                 
47Livre tradução de “(…) because the nature of this offence, consisteth in the renouncing of subjection; 
wich is a relapse into the condition of warre, commonly called Rebellion; and they that so offend, suffer 
not as Subjects, but as Enemies. For Rebellion is but warre renewed”. HOBBES, Thomas. Leviathan. Op. 
Cit. cap. 28, p. 360 e 361, grifos nossos. 
48PÉREZ DEL VALLE, Carlos. La Fundamentación iusfilosófica del derecho penal de enemigo... Op. 
Cit. p. 4, grifamos. 
49Idem. Ibidem. loc.cit. 
50“(...) se utilizan categorías temporales que son inaceptables si el pacto no es un hecho histórico; en 
Kant no hay un antes y un después del contrato social en sentido estricto. El proprio ‘contrato original’ 
(ursprüngliche Kontrakt) es concebido por Kant como el concepto racional de la constitución del Estado 
(Vernunftbegriff einer Staatsverfassung). Y sólo en esse sentido, en cuanto referido a un concepto de 
razón, pueden utilizarse categorias termporales” Idem. Ibidem. Ioc. cit. grifos do autor. De maneira 
similar, Jakobs defende que haveria uma auto-exclusão da personalidade, pois somente pode ser tratado 
como pessoa aquele que oferece uma garantia cognitiva mínima, quem se comporta como pessoa. 
JAKOBS, Günther. Personalidad y exclusión en Derecho Penal. Trad. Teresa Manso Porto. In LYNETT, 
Eduardo Montealegre. El Funcionalismo en Derecho Penal, v.1. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2003, p.85. Mais detalhes, vide 2.3. 
51Em posição contrária, Bernd SCHÜNEMANN aponta que Kant não pode ser interpretado como 
favorável a um Direito Penal do inimigo, pois “en su concepción de Estado no reaccionaría con la 
expulsión o con alguna medida protectora de la sociedad, es decir, dirigida a un fin, sino exclusivamente 
con la pena retributiva”. Derecho Penal del enemigo? Trad. Mariana Sacher. In _________. Cuestiones 
básicas del Derecho Penal en los umbrales del tercer milenio. Lima: Idemsa, 2006, p. 190.   
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inimigo não pode ser chamado de pena, porque este nunca se sujeitou à Lei, e, portanto, 

não pode transgredi-la; ou, tendo se sujeitado à Lei, afirma não mais se sujeitar a ela, e, 

como conseqüência nega a possibilidade de transgredi-la. Assim, todos os danos que 

podem lhes ser causados devem ser considerados atos de hostilidade” 52. 

 Já Kant parece não atribuir à coação exercida contra o inimigo a mesma 

finalidade retributiva de sua teoria da pena. Sobre o assunto, Pérez del Valle ensina que 

“no es la injusticia (Ungerechtigkeit) del estado de naturaleza, sino su ausencia de 

leyes (Gezetzlosigkeit) lo que determina que la pena no sea posible, porque no hay 

reconocimiento de un juez superior que decida las discrepâncias y cualquier reacción 

del lesionado se confundiría com la venganza” 53. A reação do Estado frente a esses 

inimigos seria explicada, portanto, como isolamento ou custódia de segurança. 

 A grande coincidência entre as teorias políticas de Kant e Hobbes é mesmo o 

fato de ambos defenderem um modelo autoritário de Estado, no qual o soberano não 

pode ser questionado, ou seja, dentro do qual não se admite um direito de resistência à 

opressão estatal. Segundo Zaffaroni, Kant, igualmente à Hobbes, não admite um direito 

de resistência à opressão, porque “la resistencia al soberano implica la destrucción de su 

autoridad y la violación del contrato, lo que conllevaba la pérdida de la garantía 

externa del imperativo categórico y, por ende, la vuelta al estado de naturaleza y a la 

guerra de todos contra todos” 54.  

Prosseguindo, como já observamos, o modelo hobbesiano de Estado é, 

historicamente, contraposto àquele proposto por John Locke 55. Essa dualidade, 

representada por Hobbes e Locke, é importantíssima, pois sinaliza a opção por um 

modelo absoluto ou liberal de Estado. Isso, porque Hobbes defendeu que o inimigo não 

seria qualquer delinqüente, mas tão-somente aquele que resiste ao soberano. Contra esse 

                                                 
52Livre tradução de “(…) Harme inflicted upon one that is a declared enemy, fals not under the name of 
Punishment: Because seeing they were either never subject to the Law, and therefore cannot transgresse 
it; or having been subject to it, and professing to be no longer so, by consequence deny they can 
transgresse it, all the Harmes that can be done them, must be taken as acts of Hostility”. HOBBES, 
Thomas. Leviathan. Op. Cit. cap. 18, p. 356. 
53PÉREZ DEL VALLE, Carlos. La Fundamentación iusfilosófica del derecho penal de enemigo... Op. 
Cit. p. 9. 
54ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El Enemigo en el Derecho Penal. Op. Cit., p. 126 e 127, grifamos. Por 
esse motivo, “no es válido citar a Kant como invariable garante del Derecho Penal liberal, porque de 
hecho no lo fue (...) justamente por su rechazo del derecho de resistência a la opresión”. Idem. Ibidem. 
loc.cit.  
55Como ensinado por ZAFFARONI, essa contraposição ideológica foi repetida mais tarde, tendo como 
protagonistas Kant, quem defendia um modelo absoluto de Estado, e Feuerbach, quem retomava as idéias 
liberais de Locke. Idem. Ibidem. loc.cit.  
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o Estado teria legitimidade para infligir qualquer mal, na forma de atos de hostilidade, 

com o objetivo de evitar um retorno ao estado de natureza, o bellum omium contra 

omnes. Portanto, segundo essa concepção, aquele que ameaça a própria existência do 

Estado deve ser tratado como inimigo, sendo que a autoridade soberana não poderia ser 

questionada sob nenhum argumento (mesmo porque essa autoridade se situaria 

externamente ao contrato, que é celebrado entre os súditos).  

 Por sua vez, Locke afirmou que o estado de natureza não corresponderia a um 

estado de guerra permanente, porque seria “regido por um direito natural que se impõe a 

todos, e com respeito à razão, que é este direito, toda a humanidade aprende que, sendo 

todos iguais e independentes, ninguém deve lesar o outro em sua vida, sua saúde, sua 

liberdade ou seus bens” 56. Por isso, a sociedade civil precederia à formação do Estado 

e, nessa fase, já existiriam direitos a serem respeitados. Destarte, o modelo 

contratualista de Locke assume uma feição bem mais realista que aquele defendido por 

Hobbes 57.  

A formação do Estado teria possibilitado mais efetividade na conservação desses 

direitos fundantes, que o precedem, de onde se conclui que, segundo Locke, a 

dissolução de um Estado ilegítimo não implica, necessariamente, na volta a um estado 

de guerra, pois não haveria necessariamente a destruição da sociedade civil (que é 

anterior ao Estado). Destarte, Locke estrutura sua teoria do Estado de modo a conceber 

a resistência ao soberano, nos casos de Estados ilegítimos. Nessas situações, o ato de 

rebelar-se contra o poder instituído corresponderia ao exercício de um direito do súdito.  

 Portanto, a característica marcante, que distingue o modelo hobbesiano de 

Estado daquele proposto por Locke, diz respeito à possibilidade ou impossibilidade de o 

cidadão rebelar-se contra o poder soberano. Para Hobbes, aquele que se rebela é 

sempre um inimigo, e como tal deve ser tratado, sendo, portanto, impossível admitir-se a 

rebelião. Já para Locke, pelo contrário, o cidadão que se rebela contra o poder tirano 

                                                 
56LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o governo civil. Trad. Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. 
Petrópolis: Vozes, 2006, cap. II, p. 84. Interessante a observação de Norberto BOBBIO, lembrando que, 
por curioso que possa parecer, também Hobbes pertenceu à tradição jusnaturalista. “Como explicar esse 
aparente paradoxo? Explica-se com o fato de que Hobbes adota a doutrina do direito natural não para 
limitar o poder civil – como fará, por exemplo, Locke –, mas para reforçá-lo. Usa meios jusnaturalistas – 
se nos permitirmos tal expressão – para alcançar objetivos positivistas. A mesma idéia pode ser expressa 
de outra forma, dizendo que Hobbes é um jusnaturalista, ao partir, e um positivista, ao chegar”. Locke e o 
Direito natural. Trad. Sérgio Bath. Brasília: Universidade de Brasília, 1997, p. 41. 
57ZAFFARONI, Eugenio Raul. El Enemigo en el Derecho Penal. Op. Cit., p. 124. 
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está no exercício de seu direito, que precede à própria formação do Estado, sendo 

possível para o mesmo, por esse motivo, rebelar-se 58. 

 Nesse sentido, o modelo estatal hobbesiano é configurado a partir de uma 

prevalência dos interesses do Estado (que não se confundem necessariamente com o 

interesse público), frente aqueles individuais. Denomina-se razão de Estado a essa 

preponderância de interesses que, segundo Ferrajoli, pode ser compreendida como “um 

princípio normativo da política que faz do bem do Estado, identificado com a 

conservação e o aumento de sua potência, o fim primário e incondicional da ação de 

governo” 59. A razão de Estado pode, no seu extremo, justificar uma decisão que 

transgrida o próprio Direito, se essa for necessária ou emergencial, o que faria com que 

essa premissa se igualasse a uma “afirmação do primado de uma razão de circunstâncias 

sobre a razão jurídica” 60.  

Tal dicotomia, entre a razão de Estado e o direito de resistência, é antiga na 

tradição filosófica. Contrapõe a liberdade do cidadão, para contestar as ações ilegítimas 

do poder constituído, com a necessidade de manutenção do Estado, e, 

consequentemente, a legitimação de seus atos, sem o questionamento do conteúdo dos 

mesmos. 

Segundo Ferrajoli, essas tradições políticas sofreram alterações com o 

surgimento do Estado moderno, na forma de Estado de Direito. Com relação ao direito 

de resistência, afirmou que o mesmo “de fato desaparece, sendo incorporado à versão 

conservadora do Estado de Direito e da limitação e divisão de poderes” 61.  No entanto, 

a razão de Estado “sempre continuou e continua ainda a inspirar a praxis, senão a teoria, 

                                                 
58“Las notorias diferencias entre estas posiciones explican por sí mismas que tradicionalmente se las haya 
confrontado como polaridad política. Para Locke, como crítico de la monarquia absoluta, quien realiza 
un acto de resistencia legítimo reclamando el respeto de derechos anteriores al contrato estatal es un 
ciudadano que ejerce su derecho; para Hobbes, como defensor del estado absoluto, es un enemigo al que 
es menester contener con fuerza ilimitada sin respetar siquiera los márgenes de la pena, porque há 
dejado de ser um súbdito. Quien para Locke ejerce el derecho de resistencia a la opresión es para 
Hobbes un enemigo peor que un criminal.Para Locke el soberano que abusa del poder pierde su 
condición de tal y pasa a ser una persona más; para Hobbes es el súbdito que resiste el abuso de poder 
del soberano quien perde su condición y pasa a ser un enemigo”. Idem. Ibidem.  p. 125, grifos do autor. 
59Livre tradução de “un principio normativo della política che fa del benne dello stato, identificato con la 
conservazione e l`accrescimento della sua potenza, il fine primario e incondizionato dell`azione di 
governo”. FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione, Op. Cit., p. 847, grifos do autor. 
60PENALVA VITA, Caio Druso de Castro. Razão de Estado e Poder Constituinte: vida e obra por fazer. 
In TÔRRES, Heleno Taveira (Org.). Direito e Poder: Estudos em homenagem a Nelson Saldanha. 
Barueri: Manole, 2005, p. 234.  
61Livre tradução de “di fatto scompare, essendo confluita nella versione conservatrice dello statto di 
diritto e della limitazione e divisione dei poteri”. FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione, Op. Cit., p. 848. 
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do direito penal político: não somente sob o plano do direito substancial(...), mas ainda 

sob o plano do direito processual” 62. 

 Por fim, esse embate entre essas concepções díspares se relaciona com a mais 

séria discussão política em torno da adoção do conceito de inimigo por um Estado, que 

é o da possibilidade (ou impossibilidade) de haver um tratamento diferenciado para o 

inimigo no âmbito de um Estado de Direito. Isso porque, como veremos mais à frente, o 

rechaço do inimigo equivale à utilização da razão de Estado como lógica política, a qual 

não é conforme com o Estado de Direito e, portanto, não é legítima. 

 

1.3 O INIMIGO NO ESTADO DE DIREITO 

 

 Sob um prisma histórico, é fácil observarmos que sempre houve a eleição de um 

hostis, um bode expiatório, a quem o Estado perseguiu de forma mais severa com 

relação aos demais. “Não houve momento na longa história da cultura punitiva do 

Ocidente que tenha se desenvolvido sem a presença bem definida de um inimigo do 

Estado. Ditaduras e democracias, através de mil artifícios, sempre souberam modelar, 

primeiro no imaginário coletivo, depois no ordenamento penal, a figura daquele que – 

como fez Lúcifer no reino celestial – rebelava-se contra o cetro do poder” 63. 

 Por isso, essa relação conflituosa entre o Estado e seus inimigos não é nenhuma 

novidade. Muito pelo contrário, a história é repleta de exemplos que ilustram de que 

forma determinados indivíduos foram oficialmente perseguidos, e de como essas 

perseguições foram úteis para fundamentar as mais diversas ideologias estatais 

repressivas.  

No entanto, entendemos que o dado mais interessante nessa renovada discussão 

a respeito do conceito de inimizade no sistema punitivo parece ser a forma como esse 

modelo de combate ao inimigo se relaciona com o conceito contemporâneo de Estado (o 

qual, por sua vez, pressupõe os princípios democráticos do Ocidente). Com a 

consideração de um novo elemento, o conceito de Estado de Direito, a antiga discussão 

                                                 
62Livre tradução de “la ragion di stato ha sempre continuato e continua tuttora ad inspirare la prassi, se 
non le teorie, del diritto penale politico: non solo sul piano del diritto sostanziale (...), ma anche sul 
piano del diritto processuale”. Idem, Ibidem. p. 849. 
63DAL RI JÚNIOR, Arno. O Estado e seus inimigos: a repressão política na história do Direito Penal. 
Rio de Janeiro: Revan, 2006, p. 353, grifos do autor. 
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acerca dos inimigos do Estado retorna com intensidade, mas, sobretudo, revestida de um 

ineditismo empolgante 64.  

Acreditamos, portanto, que o problema do inimigo com respeito ao Estado 

somente faz sentido, hodiernamente, se consideramos, primordialmente, o conceito de 

Estado de Direito. Assim, quando relacionamos os conceitos de inimigo e de Estado, 

estamos nos referindo a um Estado democrático, nos moldes ocidentais. 

Consequentemente, estamos descartando aqueles Estados absolutos e ditatoriais, que 

não serão objeto de nossa análise. Também por esse motivo, não faremos uma 

observação historicista dos conflitos motivados pelo combate de inimigos em Estados 

pretéritos 65, procurando focar o estudo do inimigo na contemporaneidade, 

relacionando-o com o conceito hodierno de Estado de Direito. 

Por isso, afirmamos que as perseguições políticas de inimigos do passado, a 

despeito de guardarem algumas semelhanças com o uso contemporâneo do conceito de 

inimigo, não se confundem com este, por terem sido realizadas em um momento 

histórico anterior à formação do modelo de Estado de Direito. Não obstante, essas 

perseguições, em alguns casos, até motivaram ou influenciaram o desenvolvimento do 

conceito de Estado de Direito. Assim ocorreu, por exemplo, com as atrocidades 

cometidas pelo regime nazista alemão, que, por certo, influenciaram no 

aperfeiçoamento dos Estados surgidos no segundo pós-guerra 66. 

Santiago Mir Puig ensinou que o Estado de Direito (que nomeia de Estado social 

e democrático de Direito) deve, necessariamente, corresponder a uma superação dos 

modelos de Estado social e de Estado liberal 67. Deve, portanto, compreender um 

modelo que contemple a liberdade (principalmente a política), legado maior do Estado 

                                                 
64Fabio Roberto D`AVILA também ressalta essa necessária relação entre os conceitos de inimigo no 
sistema punitivo com o de Estado de Direito, ainda que acentuando a importância de uma análise jurídica, 
em detrimento de uma política. O Espaço do Direito Penal no século XXI... Op. Cit. p. 480. 
65Para isso, remeto o leitor para o trabalho de Arno DAL RI JÚNIOR. O Estado e seus inimigos. Op. Cit. 
passim. 
66MUÑOZ CONDE, Francisco. Edmund Mezger e o Direito Penal de seu tempo: Estudos sobre o Direito 
Penal do nacional-socialismo. Trad. Paulo César Busato. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005, passim. 
Sobre o constante relacionamento da criminologia com o modelo de Estado em vigência, e como serviu 
aquela ciência como suporte ideológico para a manutenção de determinadas estruturas de poder, vide 
cap.3. 
67MIR PUIG, Santiago. Estado, pena y delito. Buenos Aires: B de F, 2006, p. 98. Mais detalhes sobre os 
modelos de Estado liberal e social, vide cap. 3. 
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liberal, com a igualdade material, que é fundamento do Estado social68. O Estado social 

e democrático de Direito “supone no sólo la tentativa de someter la actuación del 

Estado social – a que no se quiere renunciar – a los límites formales del Estado de 

Derecho, sino también su orientación material hacia la democracia real” 69. Por sua 

vez, Ferrajoli afirmou que o Estado de Direito supõe, entre outros requisitos, o respeito 

ao princípio da legalidade 70, o que inclui a obediência a garantias mínimas, condizentes 

com o conceito de dignidade da pessoa humana 71.  

Essa é a concepção de Estado de Direito que adotamos, e que doravante será 

utilizada: primeiramente, o Estado de Direito deve ser compreendido como uma síntese 

(e, portanto, aperfeiçoamento) dos conceitos de Estado liberal e social; mas também 

supõe a obediência ao princípio da legalidade, entendido em seu sentido mais amplo, o 

que resulta em vinculações e limitações formais (submissão à Lei, jurisdicionalização 

dos conflitos), e também materiais (definição de conteúdos por meio do princípio da 

dignidade humana, igualdade, entre outros). 

Segundo Günther Jakobs, o sistema punitivo diferenciado, de combate ao 

inimigo, deve ser delimitado e separado daquele outro, destinado ao cidadão, sob pena 

de termos uma intromissão indevida, nesse último, de institutos próprios de um Direito 

Penal do inimigo, o que, por sua vez, seria incompatível com um Estado de Direito. 

Nesse sentido, “um Direito Penal do inimigo, claramente delimitado, é menos perigoso, 

desde a perspectiva do Estado de Direito, que entrelaçar todo o Direito Penal com 

                                                 
68BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social, 8ª. Ed.. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 182 e 
seguintes. Também sobre a igualdade como fundamento da concepção funcional de culpabilidade adotada 
por Günther Jakobs, vide 2.4.3 e 2.4.4. 
69MIR PUIG, Santiago. Estado, pena y delito. Op. Cit. p. 100.  
70“Obviamente, entiendo la expresión Estado de Derecho no ya simplemente, según el uso alemán 
(Rechtstaat), en el sentido de Estado legal o regulado por leyes sino en el sentido más significativo, 
próprio del uso italiano y francês, de un modelo de organización política caracterizado, 
esquemáticamente, por tres princípios que conviene recordar: a. el princípio de legalidad de toda 
actividad del Estado, es decir, de su subordinación a leyes generales y abstractas emanadas de órganos 
político-representativos y vinculadas, a su vez, al respecto de certas garantias fundamentales de libertad 
y de inmunidad personales así como de ciertos derechos de los ciudadanos procesalmente justiciables; b. 
el princípio de publicidad de los actos, tanto legislativos como administrativos y judiciales, que impone 
al ejercicio de todos los poderes, sedes, formas y procedimientos visibles, además de normativamente 
preconstituidos por leyes (el gobierno del poder público em público, por usar las palabras de Norberto 
Bobbio); c. la sujeción a control de todas las actividades estatales bajo a la doble forma de control 
jurisdicional de legitimidad, ejercido por jueces independientes, y de control político, ejercido por el 
Parlamento sobre los aparatos ejecutivos y administrativos y por electores sobre el Parlamento”. 
FERRAJOLI, Luigi. El Garantismo y la filosofía del Derecho. Trad. Gerardo Pisarello et alli. Bogotá: 
Universidad Externado de Colômbia, 2000, p. 65 a 67, grifos do autor. 
71Sobre a necessária correlação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o da legalidade, 
fundamento basilar do Estado de Direito, ver Cláudio BRANDÃO. Introdução ao Direito Pena: Análise 
do sistema penal à luz do Princípio da Legalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2005.  
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fragmentos de regulações próprias do Direito Penal do inimigo” 72. Portanto, os que 

defendem o rechaço de inimigos acreditam que a existência de um sistema punitivo 

paralelo e distinto seria fundamental para a manutenção do Estado, assemelhando-se a 

uma legítima defesa do Estado de Direito.   

No entanto, a excepcionalidade decorrente de um sistema diferenciado de coação 

penal consiste, ela mesma, na negação do Estado de Direito. Isso, porque essa “ruptura 

das regras do jogo é, de fato, invocada para a tutela das mesmas regras do jogo”, e, 

dessa forma, “o Estado de Direito é defendido pela sua negação” 73. O que equivale a 

afirmação de que a própria existência de um sistema punitivo paralelo, de combate a 

inimigos, regulado por uma lógica diferenciada daquela balizadora do Direito Penal 

garantista, já implica na negação do Estado de Direito 74.  

Dessa forma, o uso do paradigma da inimizade (e, portanto, a existência de um 

sistema punitivo excepcional) é um indicador de tendências autoritárias, imperfeições 

inseridas no Estado de Direito, que o corroem, negando suas finalidades e princípios 75. 

Relaciona-se, por isso, com a utilização da razão de Estado, que, como afirma Ferrajoli, 

“é incompatível com a jurisdição penal a partir do surgimento do Estado de Direito 

moderno; por isso, quando ela intervém – como no Direito Penal de emergência – para 

condicionar a forma da justiça, ou pior, para orientar um concreto processo penal, já não 

mais existe jurisdição, mas outra coisa: arbítrio policialesco, repressão política, 

regressão neo-absolutista do Estado à forma pré-moderna” 76.  

                                                 
72JAKOBS, Günther. Direito Penal do Cidadão e Direito Penal do Inimigo. Op. Cit. p. 49 e 50, grifos do 
autor. 
73Livre tradução de “la rottura delle regole del gioco è infatti in questo caso invocata a tutela delle 
medesime regole del gioco; lo stato di diritto viene difeso mediante la sua negazione”. FERRAJOLI, 
Luigi. Diritto e Ragione, Op. Cit., p. 852. grifamos. 
74ZAFFARONI tem a mesma opinião, afirmando que “el concepto de enemigo nunca es compatible con 
un Estado de Derecho ni con los principios del liberalismo político”. El Enemigo en el Derecho Penal. 
Op. Cit., p. 142, grifos do autor. No mesmo sentido, Manuel Cancio MELIÁ afirma que “não deve haver 
um Direito penal do inimigo porque é politicamente errôneo (ou inconstitucional)”. Direito Penal do 
inimigo? In JAKOBS, Günther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do inimigo: noções e críticas. 
Trad. André Luís Callegari e Nereu José Giacomolli.  Porto Alegre: Livraria do advogado, 2005, p. 73. 
75“Com efeito, a dicotomia amigo X inimigo, que é própria das relações de poder de cunho autoritário se 
contrapõe a dialética entre adversários, esta inerente ao jogo democrático, onde regras pré-acordadas 
servem de limite ao exercício selvagem do poder”. CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo Penal de 
emergência. Op. Cit, p..39, grifos do autor. 
76Livre tradução de “il principio della ragion di stato è incompatibile con la giurisdizione penale entro 
l’asseto del moderno stato di diritto; sicché, quando esso interviene – come nel diritto penale 
dell’emergenza – a condizionare le forme de la giustizia o peggio ad orientare un concreto processo 
penale, allora non si há più giurisdizione ma ‘altra cosa’: arbítrio poliziesco, repressione política, 
regressione neoassolutista dello stato a forme premoderne”. FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione, Op. 
Cit., p. 849 e ss.  
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Contudo, isso não significa que a presença de institutos resultantes da adoção 

desse conceito 77 seria suficiente para classificá-lo como ditatorial, ou mesmo totalitário. 

Acreditamos que esse raciocínio é precipitado, principalmente no que diz respeito à 

utilização do termo totalitário, que possui significado próprio.  

 Ora, a proposta de que o sistema punitivo deve tratar diferenciadamente o 

inimigo, a quem deve combater, e o cidadão, que delinqüe sem atentar seriamente 

contra a própria existência e manutenção do Estado, encontra, em verdade, uma 

contradição insuperável. Se, para com o cidadão, o Estado não pode abrir mão das 

garantias já asseguradas, devendo as mesmas ser excepcionadas apenas no rechaço aos 

inimigos, como conciliar uma feição autoritária do Estado com outra, garantista e 

contida? O problema toma proporções ainda mais graves, pois, de fato, “não se trata de 

contrapor duas tendências isoladas do Direito Penal, mas de descrever dois pólos de um 

só mundo ou de mostrar duas tendências opostas em um só contexto jurídico-penal” 78.  

 Destarte, a simples menção a um Direito Penal do inimigo traz à tona juízos 

precipitados e emocionais, mormente no que diz respeito à impossibilidade de se 

conceber uma lógica bélica, de rechaço ao inimigo, no âmbito de um Estado 

democrático de Direito79. É comum, por isso, afirmar-se que a existência de inimigos, 

perseguidos pelo sistema punitivo, já prenuncia um estado de feições totalitárias 80.  

 Como já dito, há problemas na utilização do termo totalitário, vez que, ao menos 

no sentido utilizado originalmente por Hannah Arendt, o Estado totalitário possuiria 

características bem específicas, que o distinguiriam de outros Estados, ainda que de 

feições autoritárias 81. Por essa razão, ainda que muitos dos traços marcantes do Estado 

                                                 
77Nos próximos capítulos, teremos a oportunidade de observar com atenção as características resultantes 
da utilização do paradigma da inimizade no sitema punitivo, pela ótica da ciência do Direito Penal 
(dogmática jurídico-penal), criminologia e política criminal. 
78JAKOBS, Günther. Direito Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo. Op. Cit. p. 21, grifos do autor. 
79No mesmo sentido, MARTÍN, Luis Gracia. Modernización del Derecho Penal y Derecho Penal del 
enemigo. Op. Cit. p. 196. 
80Segundo Luiz LUISI, em que pese existir realmente um Direito Penal do inimigo em alguns Estados 
democráticos de Direito, são esses dois conceitos incompatíveis entre si, sendo que “o Direito Penal do 
inimigo só tem condições de vicejar nos Estados totalitários, como ocorreu no mundo soviético”. Um 
Direito Penal do inimigo: o Direito Penal soviético. In Direito Penal em tempos de crise. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2007, p. 131. 
81Assim, afirmava Hannah ARENDT que as “formas da organização totalitária, em contraposição com o 
seu conteúdo ideológico e os slogans de propaganda, são completamente novas”. Origens do 
Totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 413. No mesmo 
sentido, afirma Ruy FAUSTO que as experiências nazista e stalinista representam formas “que, pelas suas 
características, devem ser consideradas como diferentes de tudo aquilo que conhecemos antes através da 
realidade ou da teoria”. Totalitarismo. In NOVAES, Adauto. A Crise do Estado-Nação. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003, p. 283 e 284, grifos do autor. 
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totalitário sejam facilmente observáveis, principalmente em tempos de expansão do 

Direito Penal, como, por exemplo, o exagero na utilização simbólica da legislação penal 

e, mesmo, a perseguição de inimigos por meio do sistema punitivo, é precipitada a 

afirmação de que Estados com essas características seriam totalitários. 

Portanto, podemos afirmar que, não obstante a perseguição de inimigos também 

fazer parte da estrutura ideológica de um Estado totalitário 82, essa não é a única 

característica marcante dessa manifestação de poder. Isso, porque a ela se somam 

diversos outros elementos, como o uso exagerado da propaganda ideológica e do terror, 

a personificação do poder por meio de um líder de massas, e, principalmente, a 

necessidade infindável de expansão do movimento, de sorte que o esforço “pelo 

domínio total de toda a população da terra, a eliminação de toda a realidade rival não-

totalitária, eis a tônica dos regimes totalitários; se não lutarem pelo domínio global 

como objetivo último, correm o risco sério de perder todo o poder que porventura 

tenham conquistado” 83.  

 Talvez por esses motivos Hannah Arendt tenha restringido seu estudo a dois 

únicos exemplos, o regime nazista alemão e o bolchevista russo, porque acreditara que, 

apenas nessas ocasiões, fora possível vislumbrar um Estado totalitário, no sentido criado 

por ela própria.  

 Outra dificuldade enorme na utilização do termo decorre do fato de que esse é 

polissêmico por natureza, já que possui diversos outros significados, além daquele 

proposto originalmente pela pensadora alemã, como, por exemplo, no sentido de 

justificar a reprimenda aos totalitarismos religiosos do Islã, ou mesmo o inimigo 

totalitário que é o terrorismo 84. Por esse motivo, preferimos não utilizar o termo 

Estado totalitário, que possui características peculiares, optando por substituí-lo pela 

expressão Estado autoritário, ou repressivo.  

                                                 
82ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. Op. Cit, p. 472 
83 Idem, Ibidem, p. 442. 
84Dessa forma, “a denúncia do totalitarismo continua a funcionar eminentemente como ideologia da 
guerra contra os inimigos do ocidente. E em nome desta ideologia são justificadas as violações da 
Convenção de Genebra e o tratamento desumano reservado aos detentos da baía de Guantanamo, o 
embargo e a punição coletiva impostos ao povo iraquiano e a outros povos, bem como o ulterior martírio 
infligido ao povo palestino. A luta contra o totalitarismo serve para legitimar e transfigurar a guerra total 
contra os bárbaros estrangeiros ao ocidente”. Domenico LOSURDO. Para uma crítica da categoria de 
totalitarismo. Trad. Maryse Farhi. In Crítica Marxista, 17. Rio de Janeiro: Revan, 2003. p. 79, grifamos 
primeiro. 
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Como já afirmávamos, no contexto hodierno, a caça às bruxas se dá, de fato, no 

âmbito do Estado de Direito, ainda que este se mostre revestido de perigosas 

excepcionalidades. Isso, porque a guerra contra os inimigos subsiste paralelamente a um 

sistema punitivo garantista, dirigido aos cidadãos (pessoas), que somente se faz 

possível no contexto de um Estado de Direito (mesmo considerando-se um Estado de 

Direito fático, prematuro, e ainda em construção).   

 Desse modo, em nosso entendimento a perseguição de inimigos não aponta, 

necessariamente, para a existência de um Estado totalitário, ditatorial ou mesmo 

autoritário, em seu sentido mais estrito. O surgimento de pretensos inimigos em 

democracias confirma, hélas, que esse fenômeno não se restringe àqueles Estados 

desveladamente repressivos, mas antes, consiste em uma grave desordenação 

axiológica daqueles que se auto-rotulam com Estados de Direito. Também reafirma a 

consolidação de um Direito Penal antiliberal, que ignora garantias tradicionalmente 

estatuídas, legados de um longo processo de humanização do sistema punitivo.     

É um câncer, portanto, que insurge das entranhas dos Estados democráticos, 

incitado por políticas criminais extremadas e maniqueístas 85. Autofágico por natureza, 

devora paulatinamente os institutos e garantias que constituem importantes conquistas 

humanísticas. Por isso, o rechaço de inimigos é, também, um risco à existência do 

Estado de Direito.  

Curiosamente, essa é a maior importância da discussão acerca do conceito de 

inimigo em um Estado de Direito, pois, justamente, a análise da utilização desse 

conceito possibilita a identificação de imperfeições do sistema punitivo (separa-se o joio 

do trigo). Somente se observando as anomalias do Jus Puniendi (as hipóteses de 

desrespeito às garantias instituídas), se faz possível a construção de um Estado de 

Direito efetivo, no qual não sejam  admitidas exceções às suas regras constituintes, 

ainda que sob o pretexto de protegê-lo integralmente, frente aos riscos provocados por 

seus supostos inimigos. A observância crítica de situações nas quais os indivíduos são 

tratados como hostis é um primeiro estágio para um aprimoramento do Estado de 

Direito. O segundo passo, sem dúvida bem mais difícil, consiste em corrigir essas 

imperfeições.  

 

                                                 
85 Vide cap. 4. 
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1.4 O INIMIGO COMO EXCEÇÃO AO DIREITO 

 

 A preocupação com as hipóteses de exceção ao Direito é muito antiga. Já na 

cultura romana, é possível observá-la nitidamente, principalmente por meio dos 

institutos do justitium e da hostis judicatio, por meio dos quais a ordem jurídica era 

colocada em suspenso.  

No esteio dessa longínqua tradição político-jurídica, houve a normatização de 

algumas situações de exceção à ordem estabelecida, sobretudo no ramo do Direito 

Constitucional. Destarte, o constitucionalismo abarcou a idéia de uma excepcional 

suspensão de direitos e garantias, ainda que limitada e com prazo determinado. Isso, 

porque se chegara à conclusão de que, em casos limítrofes, nos quais a existência e 

manutenção do Estado de Direito está em risco, seria legítima a utilização de medidas 

drásticas, e até mesmo contrastantes com os princípios fundamentais estatuídos pelas 

Cartas Políticas. Desse modo, visou-se à racionalização da excepcionalidade, numa 

tentativa de ordenar o não-Direito 86.   

Notadamente, essas situações excepcionais devem ser, por natureza, provisórias, 

pois a permanência da incerteza é incompatível com o conceito de Estado de Direito, 

que se vincula à legalidade e ao correto funcionamento das instituições democráticas. 

No entanto, a mera existência de um estado excepcional não implica, precipitadamente, 

em uma negação do Estado de Direito. Pelo contrário, essa situação pode ser 

imprescindível para assegurar a sua reabilitação. Para tanto, é essencial que, cessada a 

anormalidade fática, o Direito volte a vigorar exatamente como outrora, sem que 

subsistam resquícios de excepcionalidades.  

Por esse motivo, Ferrajoli atenta para o perigo de a utilização injustificada de 

medidas emergenciais resultar em uma desnaturação do sistema punitivo, pois “esse 

estrago cultural é a verdadeira ruptura produzida pela emergência. As novas medidas 

excepcionais são radicadas na práxis e difundidas, também, no processo normal, 

gerando poderes e centros de poderes, não dispostos a serem desmobilizados, e, 

                                                 
86Esse é o fundamento político das normas constitucionais que prevêem as hipóteses de estado de sítio e 
de defesa, presentes na maioria das cartas políticas hodiernas.  
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sobretudo, uma subcultura policialesca informada prevalentemente pelos valores 

pragmáticos de segurança e eficiência” 87. 

 Não há um consenso sobre ser o estado de exceção, a rigor, uma manifestação 

estritamente jurídica, pois há quem afirme que esse fenômeno, como fenômeno político, 

em seu sentido mais puro, relaciona-se com o âmbito da faticidade, colocando-se 

externamente ao Direito (juridicidade) 88. Por essa razão, não se pode afirmar que houve 

o desenvolvimento de uma teoria de Direito público acerca do estado de exceção, vez 

que os juristas tendem a “considerar o problema mais como uma questio facti do que 

como um genuíno problema jurídico” 89. Talvez por esse motivo, “a própria definição 

do termo tornou-se difícil por situar-se no limite entre a política e o Direito” 90. 

Em nossa opinião, apurada pelas lições do filósofo italiano Giorgio Agamben, o 

estado de exceção não se encontra propriamente nem no âmbito do Direito nem 

tampouco fora deste, mas em um ponto intermédio 91. “Na verdade, o estado de exceção 

não é nem exterior nem interior ao ordenamento jurídico e o problema de sua definição 

diz respeito a um patamar, ou a uma zona de indiferença, em que dentro e fora não se 

excluem mas se indeterminam. A suspensão da norma não significa sua abolição e a 

zona de anomia por ela instaurada não é (ou, pelo menos, não pretende ser) destituída de 

relação com a ordem jurídica” 92. 

 O estado de exceção é decorrente da necessidade (necessitas legem non habet) 

93, de onde se destacam duas importantes conseqüências. Primeiramente, a legitimidade 

da situação excepcional deriva da necessidade de manutenção da norma que se encontra 

                                                 
87Livre tradução de “È questo guasto cultural ela vera rottura prodotta dall’emergenza. I nuovi mezzi 
eccezionali si sono radicati nelle prassi e diffusi anche nei normali processi, generando poteri e centri di 
potere non disposti a smobilitare e sopratutto un’incultura poliziesca informata prevalentemente ai valori 
pragmatici della sicurezza e dell’efficienza”. FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione, Op. Cit., p. 870, 
grifos do autor. Sobre o caráter emergencial de políticas criminais autoritárias, vide 4.2. 
88AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. Trad. Iraci D. Poleti. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 38. 
89Idem, Ibidem, p. 11. 
90Idem. Ibidem. loc. cit. 
91Idem, Ibidem, passim. Também Carl SCHMITT lecionou nesse sentido e, em estudo polêmico, 
relacionou o conceito de soberania com o estado de exceção, afirmando que “soberano é quem decide 
sobre o estado de exceção”, sendo que “o soberano se coloca fora da ordem jurídica normalmente 
vigente, porém a ela pertence, pois ele é competente para a decisão sobre se a Constituição pode ser 
suspensa in toto”. Teologia política. Trad. Elisete Antoniuk. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 7 e 8, 
grifos nossos. 
92AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. Op. Cit. p. 39, grifos nossos. 
93“A teoria da necessidade não é aqui outra coisa que uma teoria da exceção (dispensatio) em virtude da 
qual um caso particular escapa à obrigação da observância da lei. A necessidade não é fonte de lei e 
tampouco suspende, em sentido próprio, a lei; ela se limita a subtrair um caso particular à aplicação literal 
da norma”. Idem, Ibidem. p. 41. 



 33 

em perigo. Somente a necessidade de preservar a ordem normativa pode originar uma 

situação que a excepcione.   

 Dessa forma, para garantir a manutenção do Estado de Direito, alguns de seus 

institutos (mesmo os basilares) poderiam ser temporariamente suspensos. Carl Schmitt 

justifica essa necessidade como um direito à autoconservação 94.  

 Em segundo lugar, esse caráter de necessidade implica, forçosamente, em 

limitações ao estado de exceção, pois a decretação da excepcionalidade não pode ser 

medida ordinária, vulgar, e, portanto, não pode sobreviver à cessação da situação 

emergencial que a motivou.  

Destarte, a exceção consiste em uma situação em que a incidência da norma 

seria inibida. Contudo, mantém com essa vínculos intrínsecos, pois “o que caracteriza 

propriamente a exceção é que aquilo que está excluído não está, por causa disto, 

absolutamente fora de relação com a norma” 95. O que equivale a afirmar que “a norma 

se aplica à exceção desaplicando-se, retirando-se desta. O estado de exceção não é, 

portanto, o caos que precede a ordem, mas a situação que resulta da sua suspensão” 96. 

 Essa situação excepcional já foi explicada, por vezes, como kenomática,em 

decorrência de que haveria um espaço vazio de Direito, uma interrupção na ordem 

legal, um hiato da Lei. Outras vezes foi indicada como tipicamente pleromática, pois 

destacaria um excesso de direito, ou mesmo um abuso, por meio do qual a emergência 

da situação ensejaria o arbítrio da autoridade investida de poderes. A posição de Luigi 

Cornacchia, com a qual concordamos, é conciliadora: o estado de exceção seria o 

resultado de um precário equilíbrio entre kenoma e pleroma, na medida em que a 

plenitude de poderes, que podem inclusive sobrestar direitos e garantias individuais, se 

conjuga com uma ausência de Direito 97.  

 É compreensível, portanto, todo o esforço teórico empreendido por Carl Schmitt 

no sentido de conciliar a idéia do estado de exceção com a própria decisão que o 

                                                 
94SCHMITT, Carl. Teologia política. Op. Cit.  p. 13, grifos nossos. 
95AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: O Poder soberano e a vida nua I. Trad. Henrique Burigo. Belo 
Horizonte: UFMG, 2007, p. 25. 
96Idem. Ibidem. loc. cit. grifos nossos.  
97CORNACCHIA, Luigi. La Moderna Hostis Iudicatio entre norma y estado de excepción. In MELIÁ, 
Manuel Cancio; DÍEZ, Carlos Gómez-Jara (orgs.). Derecho Penal del enemigo: El Discurso penal de la 
exclusión? v.1. Buenos Aires: B de F, 2006, p. 435. 
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 instaurou. Ora, se a norma é excepcionada pelo estado de exceção, como poderia, ela 

mesma, justificá-lo? A resposta da corrente decisionista de Carl Schmitt seria no sentido 

de que a decisão é que determina esse fenômeno. Por essa mesma razão, a decisão, em 

última análise, confunde-se com o próprio conceito de soberania 98. 

 Por óbvio, a exceção não pode ser dotada de generalidade, que é atributo da 

norma. Como decisão (política), deve resumir-se à situação específica que ensejou a 

excepcionalidade, pois se vincula com a necessidade dela decorrente. 

 A decisão assemelha-se à norma, no que diz respeito à sua coercitividade. Nesse 

sentido, a exceção “se exclui da concepção geral, mas, ao mesmo tempo, revela um 

elemento formal jurídico específico, a decisão na sua absoluta nitidez” 99. Segundo 

Giorgio Agamben, embora no estado de exceção, a Lei não seja aplicada, a decisão que 

a resolve tem força de Lei. “O estado de exceção é, nesse sentido, a abertura de um 

espaço em que a aplicação e norma mostram sua separação e em que uma pura força de 

lei realiza (isto é, aplica desaplicando) uma norma cuja aplicação foi suspensa (...) Isso 

significa que, para aplicar uma norma, é necessário, em última análise, suspender sua 

aplicação, produzir uma exceção” 100. 

 Em nossa opinião, o uso do paradigma da inimizade corresponde a uma 

excepcionalidade, com relação ao Estado de Direito. Por meio do sistema punitivo 

paralelo, de combate aos inimigos, os direitos e garantias seriam excepcionados, com o 

argumento de que isso seria necessário para a manutenção do sistema coativo 

tradicional, voltado para os cidadãos, e garantista por natureza. 

 Por esse motivo, diversos doutrinadores já afirmaram que o Direito Penal do 

inimigo não é, propriamente, um Direito. Seria, portanto, uma “contradição em seus 

termos”, pois o Direito Penal do inimigo “só integra nominalmente o sistema jurídico-

penal real” 101. Em posição contrária, Alejandro Aponte afirma que carece de sentido 

negar o caráter jurídico a esse sistema de exceção, pois esse, ao menos com relação à 

                                                 
98Vide nota 91.  
99SCHMITT, Carl. Teologia política. Op. Cit., p. 13. 
100AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. Op. Cit. p. 63, grifos nossos. 
101MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do inimigo? Op. Cit. p. 54, grifos nossos. Também opina nesse 
sentido Bernd SCHÜNEMANN. Derecho Penal del enemigo? Op. Cit. passim.   
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realidade colombiana, “existe, genera consecuencias, forma parte de la historia jurídica 

del país y es necesario abordalo con seriedad” 102. 

 O próprio Günther Jakobs tem ciência de que é precária a juridicidade do Direito 

Penal do inimigo. Acreditamos que essa proposição se refere mais a um sistema 

organizado de coação, que a um Direito, pois o “Direito penal do cidadão é Direito 

também no que se refere ao criminoso. Este segue sendo pessoa. Mas o Direito penal do 

inimigo é Direito em outro sentido” 103. Por isso, como estado excepcional, o Direito 

Penal do inimigo não seria, de fato, Direito, embora se vincule inexoravelmente às 

normas que excetua. Lembremos que sua razão de ser, segundo Günther Jakobs, é 

garantir a existência de um sistema punitivo garantista, para os cidadãos.  

Não obstante, esse sistema criminal excepcional, decorrente do paradigma da 

inimizade, não pode ser ignorado, apenas em virtude de não se constituir propriamente 

um Direito. Isso, em razão de o mesmo produzir efeitos reais na estrutura do poder de 

punir do Estado, inclusive o de descaracterizar o sistema coativo tradicional, 

direcionado à criminalidade praticada por cidadãos.  

 A lógica utilizada pelo Direito Penal do inimigo é semelhante àquela defendida 

por Carl Schmitt, relativa à dicotomia entre amigo e inimigo, pois “a característica 

política específica que pode resumir ações e motivações políticas é aquela entre amigo e 

inimigo”104. Por inimigo, estamos nos referindo, portanto, a inimigo público, hostis, e 

não um adversário privado, particular, inimicus 105.   

 Em decorrência desse paradigma, existe sempre a possibilidade real do sistema 

de exceção descambar em guerra, que é uma conseqüência do conceito de inimizade 106. 

Por esse motivo, Günther Jakobs afirmou que “o Direito penal do inimigo é daqueles 

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

guerra” 107.    

                                                 
102APONTE, Alejandro. Guerra y Derecho Penal de enemigo: Reflexión crítica sobre el eficientismo 
penal de enemigo. Bogotá: Ibañez, 2006, p. 309.  
103JAKOBS, Günther. Direito Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo... Op. Cit. p. 29, grifos 
nossos.  
104Livre tradução de “The specific political distinction to which political actions and motives can be 
reduced is that between friend and enemy”. SCHMITT, Carl. The Concept of the political. Op. Cit. p. 26. 
105Idem, Ibidem. p. 28.   
106Idem, Ibidem. p. 33. 
107JAKOBS, Günther. Direito Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo. Op. Cit. p. 30, grifos nossos. 
Também afirma que “quem inclui o inimigo no conceito de delinqüente-cidadão não deve assombrar-se 
quando se misturam os conceitos guerra e processo penal. (...) quem não quer privar o Direito penal do 
cidadão de suas qualidades vinculadas à noção de Estado de Direito, (...) deveria chamar de outra forma 
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Cumpre observar que, segundo a tradição jurídica Ocidental, a guerra seria 

incompatível com o Direito, que tem como pressuposto a paz 108. Günther Jakobs 

também concordou com essa assertiva, considerando que a guerra não pode ser pensada 

em um contexto jurídico. Por esse motivo, defende que os inimigos, por se colocarem 

espontaneamente em um estado de natureza (estado de guerra), situam-se à margem do 

Estado, não podendo ser tratados como cidadãos 109.   

Por esse motivo, discordamos da opinião de Zaffaroni, de que a urgência bélica, 

resultante da utilização do conceito de inimigo, seria consonante com o conceito de 

guerra permanente e irregular, em razão de desrespeitar as normas e tratados 

internacionais sobre o tema 110. Essa idéia, parece indicar a possibilidade de que existiria 

uma guerra regular, nos casos em que houvesse a obediência aos ditames e normas 

referidas. Ora, a guerra, em qualquer situação, é sempre uma negação ao Direito, e, por 

esse motivo, deve ser compreendida em um âmbito externo ao da juridicidade. As 

regulações sobre o assunto não jurisdicionalizam a situação de guerra, resumindo-se a 

uma tentativa de dar efetividade a alguns direitos essenciais, mesmo nos casos de 

emergência bélica. 

Por fim, é oportuno fazer menção à advertência de Luigi Ferrajoli, ao afirma que 

a opção por um caminho emergencial é indiscutivelmente uma resposta fora do Direito, 

afastada da Lei (legalidade), “como são sempre as respostas de guerra, para que, com 

isso, não se corrompam os princípios garantistas do direito penal, que é essencialmente 

um instrumento de paz” 111. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
aquilo que tem que ser feito contra os terroristas, se não quer sucumbir, isto é, deveria chamar Direito 
penal do inimigo, guerra contida”, p. 37, o último grifo é nosso. 
108APONTE, Alejandro. Guerra y Derecho Penal de enemigo... Op. Cit. p. 211. 
109Vide 1.2. 
110ZAFFARONI, E. Raúl. El Enemigo en el Derecho Penal. Op. Cit. p.142 e ss.  
111Livre tradução de “come sono sempre lê risposte di guerra, per non corrompere con essa i principi 
garantisti del diritto penale che è essenzialmente uno instrumento di pace”. FERRAJOLI, Luigi. Diritto e 
Ragione, Op. Cit., p. 869 e ss. 
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CAPÍTULO 2 – REFLEXOS DO PARADIGMA DO INIMIGO NA 

DOGMÁTICA JURÍDICO-PENAL 

 

(...) el saber jurídico no es más que un instrumento para la 
realización del ser humano y, como tal, carece de brújula cuando se 
aleja de la antropología básica que hace de éste una persona, para 
cosificar-lo, para reducirlo a uma cosa más entre las cosas. Cuando 
eso sucede, el derecho se pierde y cae en idolatrías, deja de ser 
personalista y se vuelve transpersonalista, o sea, proclama como 
objetivo algo distinto de la persona misma, de la realización del ser 
humano, cae bajo la invocación de un ídolo cualquiera. 

Eugênio Raúl Zaffaroni 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 São várias as modificações ocasionadas pela adoção do conceito de inimigo no 

sistema punitivo, dentre as quais destacaremos neste capítulo aquelas provocadas no 

seio da dogmática jurídico-penal. Nesse sentido, cumpre destacarmos a nossa 

preocupação com o fato de que alguns dos institutos basilares da ciência jurídico-

criminal venham sendo desvirtuados, de modo a compatibilizarem-se com uma práxis 

autoritária 112. Isso, porque a dogmática penal também consiste em uma garantia, em 

razão de possuir a função de limitar a adoção de políticas criminais autoritárias 

contrárias aos direitos e garantias individuais, resultantes de um longo processo de 

aperfeiçoamento e incorporação de conquistas humanísticas. “Nesta situação, o direito 

penal pode vir a ser um anteparo à política criminal autoritária, sobretudo escudando-se 

naqueles princípios constitucionais penais de índole liberal” 113.   

 As transformações dogmáticas derivadas da adoção do conceito de inimigo no 

sistema punitivo são explicitadas pela teoria do Direito Penal do inimigo 114. Por isso, 

concentraremo-nos nessa polêmica doutrina. Cumpre observar que essas modificações 

                                                 
112Destarte, Eugenio Raúl ZAFFARONI afirma que “el derecho penal liberal fue cediendo terreno, 
perseguido por racionalizaciones asentadas sobre una pretendida necesidad de eficacia preventiva ante 
supuestas nuevas amenazas que exigen mayor represión”, acrescentando que “este nuevo avance del 
derecho penal antiliberal no se presenta como derecho penal autoritário ni se enmarca en los 
pensamientos políticos totalitarios como los de entreguerras, sino que invoca la eficacia preventiva, 
como una cuestión casi pragmática”. El Derecho Penal liberal y sus enemigos. In En Torno de la cuestión 
penal. Buenos Aires: B de F, 2005, p. 154.  
113FREITAS, Ricardo de Brito A. P. O Estatuto teórico da política criminal. In HIRECHE, Gamill Föppel 
El. Novos Desafios do Direito Penal no terceiro milênio: Estudos em homenagem ao prof. Fernando 
Santana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 816. Sobre a Política criminal, vide 4.1. 
114Na introdução, historiamos brevemente o desenvolvimento dessa teoria.  
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se inserem em um contexto de políticas criminais autoritárias e tendências 

criminológicas excludentes, as quais serão analisadas mais a frente, conforme a nossa 

proposta interdisciplinar de estudo. 

Segundo essa tese, três características atuais da dogmática jurídico-penal 

indicariam a presença de um sistema punitivo de rechaço de inimigos. A primeira delas 

refere-se à tendência de punição antecipada, ou seja, à criminalização de condutas 

anteriores à lesão de um bem jurídico penalmente relevante. A idéia de que o bem 

jurídico estaria exposto a perigos exagerados, e de que apenas retroagindo 

demasiadamente a tutela penal, de modo a antecipar-se à lesão desse bem jurídico, seria 

possível protegê-lo eficientemente, resultou em um Direito Penal cada vez mais 

formalista, porque desvinculado, em um sentido material, dos bens jurídicos a que 

objetivava proteger. Essa tendência eclodiu paralelamente ao crescimento de um 

descrédito, em parte dos doutrinadores, com relação ao princípio de proteção do bem 

jurídico, princípio esse que, como se sabe, teve o mérito de limitar o poder punitivo, 

racionalizando a criminalização de condutas.  

 Por outro lado, a antecipação da punibilidade também produziu o terrível efeito 

da identificação prévia de indivíduos supostamente perigosos, para os quais o sistema 

punitivo deveria olhar com mais atenção. Ora, na medida em que a lesão dos bens 

jurídicos não seria mais um indicador seguro para a criminalização das condutas, os 

próprios indivíduos passaram a ser o parâmetro medidor da perigosidade das mesmas. A 

partir desse momento, características individuais passaram a ser determinantes para 

definir se determinada prática seria ou não criminosa. Em outras palavras, o sistema 

punitivo absorveu traços definidores de um Direito Penal de autor, modelo que 

preconiza que as condutas teriam menos importância que as idiossincracias dos 

indivíduos, no momento de se apontar os delinqüentes.  

 O segundo sintoma da desnaturação dogmática promovida por uma lógica do 

inimigo consiste no fato de que as penas imputadas a determinados crimes tendem a ser 

inflacionadas, em uma nítida desproporção com relação à sua lesividade. Isso, porque a 

proporcionalidade das penas se configura como verdadeira garantia, além de medida de 

justeza que confere legitimidade ao sistema criminal. No entanto, tal ferramenta 

racionalizante está sendo solapada por uma crescente e desenfreada maximização 

punitiva. 

 Por último, o reflexo dogmático mais extremo do uso do conceito de inimigo, 

em nossa opinião, consiste na proposição de que os inimigos, por não oferecerem uma 



 39 

mínima garantia cognitiva, deveriam ser tratados como res, porque não seriam, de fato, 

pessoas. Essa reificação do homem seria justificada como sendo o resultado de uma 

auto-exclusão, provocada pelo fato de o delinqüente se colocar em guerra contra o 

Estado. Tal assertiva é descabida, pois o sistema punitivo não pode conceber os homens 

desigualmente, tratando alguns deles como coisas, visualizando-os tão-somente como 

objetos de coação penal. Como veremos, isso contraria todos os fundamentos de um 

Estado de Direito. Anteriormente, tivemos oportunidade de apontar os fundamentos 

político-filosóficos dessa exclusão da personalidade dos inimigos 115. Doravante, 

preocuparemo-nos com as suas implicações propriamente jurídicas.  

 

2.2 PUNIÇÃO ANTECIPADA, DIRECIONADA E DESPROPORCIONAL 

 

 Segundo Günther Jakobs, o Direito Penal hodierno é marcado, entre outros 

aspectos, pelo adiantamento da punibilidade. Haveria, portanto, uma tendência de 

proibição de condutas pretéritas à ocorrência de lesão a um bem jurídico. Tal tendência 

seria, segundo esse autor, característica de um Direito Penal do inimigo 116.  

 Nesse sentido, a preocupação em tentar proteger os bens jurídicos dos riscos 

inerentes à modernidade e por meio da tutela penal, fez com que a proibição das 

condutas retrocedesse aos atos anteriores ao início da lesão dos mesmos. Dessa forma, 

surgiu um novo paradigma quanto ao momento em que as condutas são criminalizadas, 

pois a lógica da segurança, segundo a qual deve haver um esforço de evitação de riscos, 

fez com que houvesse a imputação de responsabilidade penal por atos muito anteriores 

àqueles que efetivamente lesionam o bem jurídico. 

 De fato, não é nenhuma novidade a formulação de tipos penais nos quais são 

criminalizados atos preparatórios, consubstaciados nos crimes de mera conduta 117. O 

que nos preocupa é o fato de essa técnica de prevenção revestir-se de exagerada 

importância, sendo utilizada prioritariamente como fundamento para o método 

dogmático, destarte contrariando inexoravelmente o princípio da ofensividade. Nesse 

                                                 
115 Vide 1.2 e 1.4. 
116 JAKOBS, Günther. Direito Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo. Op. Cit. Passim. 
117Poderíamos lembrar, utilizando-se de exemplificação de Alexandre Rocha Almeida de MORAES, dos 
crimes de apetrechos para falsificação de moeda (Art. 291 do Código Penal), ou mesmo dos tipos de 
posse ou porte de armas de fogo. Direito Penal do inimigo: a terceira velocidade do Direito Penal. 
Curitiba: Juruá, 2008, p. 201. 
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sentido, Alice Bianchini ressaltou que a criminalização de atos preparatórios “possui 

caráter excepcional e só se justifica quando se estiver diante de bens de categoria muito 

elevada e, ainda assim, desde que a descrição realizada na conduta típica seja 

inequívoca” 118.  

 Por essa razão, entendemos que deve ser limitada a utilização de tipos de perigo 

abstrato, nos quais, na tentativa de se proteger a todo custo os bens jurídicos, promove-

se uma criminalização de condutas que não indicam a materialização de um risco 

efetivo ao bem jurídico. O exagero na utilização dessa técnica preventiva se relaciona 

com uma expansão do Direito Penal 119.  

 A idéia de prevenção é que irá determinar o momento em que se dá a 

criminalização, porque “com a antecipação da punibilidade se ampliam os limites do 

permitido para a prevenção, na medida do permitido para a repressão” 120. Por esse 

motivo, o momento da consumação do crime é escolhido formalmente, já que, na 

formulação dos tipos penais, não há mais aspectos materiais a servir como referência 
121. 

 Sem uma referência material, torna-se volúvel a definição das etapas do iter 

criminis, pois não é possível determinar com clareza quando a conduta analisada 

equivaleria à mera cogitação, um ato preparatório, ou mesmo em que instante se daria o 

início da execução de um delito. Portanto, é difícil o questionamento a respeito do 

momento no qual um ato se encontraria, ainda, em um estágio prévio à lesão de um bem 

jurídico. Também destacamos o problema, certamente mais grave, de ser extremamente 

dificultoso atestar a legitimidade da punibilidade dessas condutas prévias, por não 

existir um consenso a respeito de qual o instante exato em que as mesmas ocorreriam122.  

Ressaltamos que, segundo Günther Jakobs, algumas condutas prévias seriam 

justificadamente puníveis. No entanto, o autor aponta uma tendência ao exagero na 

                                                 
118BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 201. 
119JAKOBS, Günther. O que protege o Direito Penal? Os bens jurídicos ou a vigência da norma? Trad. 
Nereu José Giacomolli. In CALLEGARI, André Luís; GIACOMOLLI, Nereu José. Direito Penal e 
funcionalismo. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2005, p. 42. No mesmo sentido, afirmou Pierpaolo 
Cruz BOTTINI que “A expansão do direito penal atual prima pela utilização dos crimes de perigo 
abstrato com técnica de construção legislativa empregada para o enfrentamento dos novos contextos de 
risco”. Crimes de perigo abstrato e princípio da precaução na sociedade de risco. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 117. 
120JAKOBS, Günther. Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. Op Cit. p. 294. 
121Idem, Ibidem, p. 293.  
122Idem, Ibidem. loc cit  
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criminalização de tais condutas, o que resulta em uma relativização da teoria dos bens 

jurídicos, que já não serviria como um limite para a justificação da pena. 

 Em decorrência dessas dificuldades, Günther Jakobs se mostra cético com 

relação à utilidade do princípio da proteção dos bens jurídicos, como fundamento 

legitimador para o Direito Penal. Cumpre, portanto, explicitar qual seria o objeto do 

Direito Penal segundo o funcionalismo normativo-sistêmico, proposição desse autor que 

serviu como fundamento para a teoria do Direito Penal do inimigo. 

 Como afirmamos, o professor alemão discorda da doutrina tradicional, que 

aponta como finalidade do Direito Penal a proteção dos bens jurídicos 123. Em sua 

crítica, observa que os bens jurídicos perecem naturalmente, em razão de o Direito 

Penal não conseguir preservá-los a contento. Por outro lado, somente as lesões a bens 

jurídicos provocadas por pessoas é que seriam puníveis, em razão de que não há 

responsabilidade criminal em decorrência de eventos naturais ou imprevisíveis. 

Acrescenta, ainda, que a teoria dos bens jurídicos não seria, efetivamente, um limite 

para a criminalização de condutas, como podem atestar os exemplos em que a 

punibilidade retroage a um estágio prévio à lesão de bens jurídicos. Por meio dessas 

constatações, chega à afirmação de que o objeto do Direito Penal seria, em verdade, a 

proteção da estrutura normativa que garante a relação entre as pessoas 124.  

Portanto, o modelo funcional proposto por Günther Jakobs advoga que “el fin 

del Estado de Derecho no es la máxima seguridad posible para los bienes, sino la 

vigencia real del ordenamiento jurídico, y, en la época moderna, la vigencia real de un 

Derecho que hace posible la libertad” 125. O Direito Penal serviria, portanto, como uma 

ferramenta para a confirmação da identidade normativa de uma sociedade 126.  

Dessa forma, diante de uma determinada situação, a sociedade elegeria uma 

conduta como a mais legítima e desejável. No entanto, no momento em que um crime 

fosse praticado, haveria a frustração de uma expectativa de conduta. Isso, porque o 

delinqüente opta por não obedecer ao papel social que lhe fora imputado, comportando-

                                                 
123Por todos JESCHECK, Hans-Heinrich; WEGEIND, Thomas. Tratado de Derecho Penal: Parte 
general, 5ª.ed. Trad. Miguel Olmedo Cardenete. Granada: Comares, 2002, p. 7 e ss.  
124JAKOBS, Günther. O que protege o Direito Penal? Os bens jurídicos ou a vigência da norma? Op. 
Cit. p. 33. 
125Idem. Terroristas como personas en Derecho? In MELIÁ, Manuel Cancio; DÍEZ, Carlos Gómez-Jara 
(orgs.). Derecho Penal del enemigo: el discurso penal de la exclusión, v. 2. Buenos Aires: B de F, 2006, 
p. 80, destaques nossos. 
126Idem. Sociedad, norma y persona en una teoría de um Derecho Penal funcional. Bogotá: Universidad 
Externado de Colômbia, 1996, p. 9. 
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se de forma diversa do standard convencionado socialmente. A responsabilidade penal 

seria, precisamente, uma decorrência da quebra dessa expectativa de conduta 127. Logo, 

o Direito criminal serviria como um reforço da proibição contida no tipo penal, por 

meio da imposição da sanção. 

 Com relação a um homicídio, por exemplo, a conduta aceita (lícita) é a de 

abster-se de matar, excetuando-se obviamente os casos em que há uma justificativa 

legal para o animus necandi. Logo, no momento em que o delinqüente mata alguém, 

estaria frustando uma expectativa que é um elemento estruturante da própria identidade 

da sociedade. Em decorrência dessa ilegalidade, a norma lesada necessita de uma 

reafirmação, que é efetuada por meio da pena. A sanção criminal serviria, por essas 

razões, como um reforço simbólico para a proibição em comento. 

 A norma tem um caráter contrafático, ou seja, quando não é obedecida, continua 

vigendo (mesmo que não haja uma sanção decorrente de sua violação). Não obstante, a 

não obediência do preceito legal enseja a imputação de uma sanção, que é o mecanismo 

de estabilização da norma 128. 

 Por essas razões, Günther Jakobs afirma que o bem jurídico a ser protegido pelo 

Direito Penal seria a própria norma jurídica. No funcionalismo normativo-sistêmico, a 

manutenção da integralidade do ordenamento jurídico é a única meta a ser atingida pelo 

Direito Penal. O que não significa que os bens jurídicos, em sentido material (vida, 

patrimônio, etc.), não seriam protegidos. Isso, porque ao conservar a norma proibitiva 

da lesão desses bens, reflexamente adviria, também, o resultado da proteção dos 

mesmos. No entanto, cumpre ressaltar, essa proposta funcional afirma que os bens 

jurídicos somente seriam protegidos contingencialmente, pois a função precípua do 

Direito Penal, como já explicamos, seria realmente a proteção da norma 129. 

 O desprezo pelo princípio da proteção dos bens jurídicos gerou críticas, com 

relação à legitimidade dessa tutela penal das normas, porque essa função estaria despida 

de um substrato material, que se confunde com o próprio bem jurídico a ser protegido. 

Ora, se não há, como afirmado por Günther Jakobs, uma vinculação entre as normas e o 

                                                 
127Idem, Ibidem. p. 16 ss. 
128Portanto, “a sanção contradiz o projeto de mundo do infrator da norma; este afirma a não vigência da 
norma para o caso em questão, mas a sanção confirma que essa afirmação é irrelevante”. Idem. Ibidem. 
p.19. 
129Idem. La Ciencia del Derecho Penal ante las exigencias del presente. Op. Cit. p. 27 e ss. e Idem. 
Derecho Penal: Parte General. Fundamentos y Teoria de la imputación. 2ª. Ed. Trad. Joaquin Cuello 
Contreras e Jose Luis Serrano Gonzalez de Murillo. Madrid: Marcial Pons, 1997. p. 8 e ss. 
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conteúdo a ser protegido, o Direito Penal poderia servir para a manutenção de qualquer 

ordem jurídica vigente, mesmo as contrárias ao Estado democrático de Direito, e de 

feições autoritárias. As críticas partem do princípio de que o Direito Penal deve ter, 

portanto, um direcionamento político e axiológico130.  

 Günther Jakobs rebateu essas críticas, afirmando que nem mesmo a teoria dos 

bens jurídicos resolveu o problema da legitimidade do Direito Penal, visto que não 

serviu como limitação do jus puniendi. Ademais, a legitimidade das normas a serem 

protegidas, que equivale à da própria estrutura normativa da sociedade, seria um dado 

de natureza estritamente política, e, por isso, por não ser científico, não poderia ser 

incluído no âmbito do Direito Penal 131. Ousamos discordar dessa assertiva do professor 

alemão, por acreditarmos que o Direito Penal não pode ser valorativamente neutro, e 

deve ser, inexoravelmente, erigido em função de um Estado de Direito 132. 

 Também se criticou esse modelo funcional com relação à preponderância da 

solução penal como resposta para os inúmeros problemas sociais. De fato, para Jakobs, 

o Direito Penal parece ser a prima ratio, e não medida excepcional, última instância de 

resolução de conflitos 133. Por esse motivo, essa visão funcionalista parece estar em 

sintonia com o fenômeno da expansão desenfreada do Direito penal 134.  

 Portanto, o funcionalismo normativo-sistêmico afirma que o princípio de 

proteção dos bens jurídicos não seria suficiente para a definição do momento a partir do 

qual se legítimaria a incriminação de uma conduta. Pelo mesmo motivo, também se faz 

extremamente difícil a delimitação da autoria pelo critério da lesão do bem jurídico. O 

                                                 
130Nesse sentido, BARATTA, Alessandro. Integración-prevención: una “nueva” fundamentación de la 
pena dentro de la teoría sistémica. In _________. Criminología y sistema penal. Buenos Aires: B de F, 
2004, passim. e MIR PUIG, Santiago. Estado, pena y delito. Op. Cit.. p. 53 e ss. 
131JAKOBS, Günther. O que protege o Direito Penal? Os bens jurídicos ou a vigência da norma? Op. 
Cit. p. 47. Também Enrique BACIGALUPO parece ter opinião semelhante, quando afirmou que “é igual 
que o objeto de proteção sejam bens ou normas. A autêntica questão política do Direito Penal é que bens 
ou que normas é legítimo proteger. Esta problemática, na verdade, não tem relação com o objeto mesmo 
da proteção”. Sobre el Derecho Penal y su racionalidad. In DÍEZ, Carlos Gómez-Jara (org.). Teoría de 
sistemas y Derecho Penal: Fundamentos y possibilidad de aplicación. Lima: Ara, 2007, p. 417. 
132BRANDÃO, Cláudio. Significado político-constitucional do Direito Penal. In PRADO, Luiz Regis 
(org.). Direito Penal contemporâneo: Estudos em homenagem ao Professor José Cerezo Mir. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 123, onde afirma que a atual crise do Direito Penal seria resultante da 
separação havida entre o caráter dogmático e o político da ciência penal. 
133Segundo Günther JAKOBS, “não se pode relegar o Direito Penal ao papel de mero lacaio, pois é parte 
da sociedade e, dito de modo metafórico, deve ter um aspecto respeitável em plena luz do dia”. Sociedad, 
norma y persona... Op. Cit. p. 15. 
134SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A Expansão do Direito Penal: Aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
passim. Essa afirmação também pode ser compreendida por meio das correntes criminológicas da 
modernidade recente. Vide 3.3. 
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princípio da cogitationis poenam nemo patitur reza que a fase de cogitação do crime 

seria impunível. De fato, o Estado de Direito deve assegurar a permissividade da mera 

cogitação de delitos. O próprio Günther Jakobs observa que tal princípio refere-se a 

manifestações de índole interna. Assim, o Estado não poderia intervir, invadindo a 

privacidade do indivíduo, porque não decorrem efeitos sociais da mera cogitação 

criminosa. 

Ocorre, que a delimitação do que é externo ou interno varia com a própria 

estrutura da sociedade 135. Dessa forma, em nome da segurança dos bens jurídicos, esse 

modelo funcionalista poderia afirmar ser necessária a intervenção do Estado em 

momentos nos quais não ocorrera, ainda, a efetiva lesão dos bens. Nesses casos, a 

conduta preparatória, ou até meramente cogitada já seria tida como perigosa para a 

sociedade. 

O resultado mais pernicioso do fenômeno da antecipação de tutela penal é que o 

Direito Penal termina se comportando de modo inconstante, variando conforme o 

delinqüente seja ou não uma fonte presumida de perigos. De modo que, quando o 

Direito Penal protege os bens jurídicos de lesões efetivas, o delinqüente seria tratado 

como cidadão, porque a imputação de crime exigiria ou a ocorrência de atos materiais 

ou que o bem protegido fosse submetido a um risco real, excetuando-se apenas as 

hipóteses de crimes de mera conduta, as quais devem ser sempre utilizadas 

residualmente no ordenamento punitivo 136. Por outro lado, haveria momentos nos quais 

o delinqüente seria presumidamente perigoso, o que resultaria em uma retroação da 

punibilidade, pois existiria a imputação de sanção por condutas anteriores à lesão dos 

bens jurídicos. Nesses casos, ele seria tratado como verdadeiro inimigo 137. Dessa 

forma, “o Direito Penal de inimigos otimiza a proteção de bens jurídicos”, enquanto que 

“o Direito Penal de cidadãos otimiza as esferas de liberdade” 138.  

 O que se extrai dessa constatação é que, nos casos de perseguição de inimigos, 

não haveria o respeito para com o princípio da lesividade (ou ofensividade). Nesse  

                                                 
135“ lo interno carece de un limite preestablecido, cuasi natural; por donde discurre el límite entre lo 
externo y lo interno es algo que se decide de un modo diferente según la concepción que se tenga de la 
sociedad y, dentro de una misma sociedad, según el ámbito de que se trate, pero en todo caso sin una 
dependencia forzosa de circunstancias perceptibles por los sentidos”. JAKOBS, Günther. 
Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. Op Cit. p. 297. 
136Vide nota 117. 
137JAKOBS, Günther. Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. Op Cit. p. 297.  
138 Idem. Ibidem. p. 298. 
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sentido, afirmou Ivan Luiz da Silva que “o exercício do jus puniendi só se encontra 

legitimado quanto tiver por função reprimir condutas materialmente lesivas ao bem 

jurídico atacado, já que sua missão do Direito Penal é tutelar os bens jurídicos 

relevantes” 139. Ora, diferentemente de uma tutela penal legítima, o sistema punitivo, 

quando se direciona aos inimigos, antecipa-se à própria lesão, Logo, o fundamento da 

sanção, nesses casos, seria tão-somente a presunção de um risco, em decorrência da 

periculosidade imputada ao delinqüente 140.  

De onde se conclui que essa dupla identidade do sistema punitivo, comportando-

se de maneira diversa, a depender do sujeito ao qual será imputada a sanção penal, 

também gera uma nítida tendência de configuração de um Direito Penal do autor, 

segundo o qual apenas as características pessoais do delinqüente seriam suficientes para 

a imputação de responsabilidade penal. 

 Nesse sentido, também se manifestou Carlos Julio Lascano, quem afirmou que a 

demonização de alguns grupos sociais perigosos não seria inédita no Direito Penal, 

tendo sido aplicada em alguns Estados autoritários pretéritos. No entanto, “lo novedoso 

resulta su aplicación a un Derecho penal que se ubica en el marco de un Estado de 

Derecho, como una característica estructural de los destinatarios de las reacciones 

punitivas desmedidas, propias del Derecho penal del enemigo, que legitima su 

inocuización o exclusión de un determinado grupo de infractores, a quienes se sataniza 

por lo que son y no por lo que hacen, con lo cual, nos encontramos claramente en 

presencia de un Derecho penal de autor” 141. 

Ora, se o sistema punitivo não necessita aguardar a prática de uma ação (em 

sentido material) para responsabilizar criminalmente alguém, restariam apenas as 

                                                 
139SILVA, Ivan Luiz da. Princípio da insignificância no Direito Penal. Curitiba: Juruá, 2006, p. 80. 
140Nesse sentido, Francisco MUÑOZ CONDE demonstra que o sistema penal alemão, à época do 
nacional-socialismo, também se valia de um típico Direito Penal de autor, quando tratava de delinqüentes 
habituais. Isso, porque “(...) um sistema estritamente dualista, como o que se forjou na República de 
Weimar, em que a pena limitada pela culpabilidade pode ser substituída ou complementada por uma 
medida de segurança de duração indeterminada fundamentada num conceito tão vago e perigoso como o 
de periculosidade, traduz uma concepção de Direito penal muito vinculada às teses amigo-inimigo, tão 
caras ao Estado nacional-socialista: um Direito penal com todas as suas garantias, baseado e limitado pelo 
princípio da culpabilidade, para o delinqüente ocasional, integrado no sistema, ainda que algumas vezes 
se afaste dele; e um Direito penal baseado na periculosidade e sem nenhum tipo de limitações, para o 
delinqüente habitual que, com o seu comportamento e a sua forma de condução de vida 
(Lebensführungshuld), põe em causa as bases do próprio sistema”. Edmund Mezger e o Direito Penal de 
seu tempo... Op. Cit. p. 26. 
141LASCANO, Carlos Julio. La “Demonización” del enemigo y la crítica al Derecho Penal del enemigo 
basada en su caracterización como Derecho Penal de autor. In MELIÁ, Manuel Cancio; DÍEZ, Carlos 
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características particulares, como únicos critérios definidores da periculosidade do 

delinqüente. Se esse indivíduo for estranho à sociedade (imigrante, marginalizado, ex-

detento, etc.), tende a ser considerado como inimigo, pois não atenderia aos requisitos 

mínimos de confiabilidade exigidos pela sociedade, ou seja, não ofereceria uma 

segurança cognitiva suficiente para ser considerado cidadão e, portanto, merecedor de 

direitos e garantias 142. 

 É perigosa essa utilização subjetivista do poder punitivo do Estado, porque não 

há garantias de que a sociedade tratará como inimigos aqueles que realmente 

oferecerem perigos à estrutura do sistema. Mesmo porque é problemática, senão 

impossível, a definição de quais indivíduos seriam essencialmente perigosos para a 

manutenção da sociedade 143. Ademais, se o direito à segurança for o único critério 

fundamentador do sistema punitivo, nem mesmo a liberdade de consciência estará a 

salvo das intervenções punitivas do Estado. A criminalização das condutas iria, por isso, 

retroceder demasiadamente, de modo a possibilitar a responsabilização por atos muito 

anteriores às lesões, convertendo o Direito Penal em uma ideológica caça as bruxas. 

 Outro sintoma da presença do conceito de inimigo na dogmática jurídico-penal é 

a utilização de penas extremas, exageradamente gravosas. Isso, porque as sanções 

cominadas para os pretensos inimigos são, sempre, desproporcionais com relação aos 

ilícitos cometidos. Trata-se de isolamentos por períodos longos, às vezes 

indeterminados (como os casos das medidas de segurança), nos quais o único objetivo é 

inocuizar o indivíduo hostil. 

 Como vimos, em alguns casos não haveria nem mesmo a lesão efetiva ao bem 

jurídico, para a imputação da reprimenda, o que deveria justificar a imposição de pena 

suavizada. No entanto, a presunção de periculosidade do inimigo argumenta em favor 

de uma sanção mais severa, mesmo que em decorrência de fatos sem repercussões 

materiais mais gravosas144. 

                                                                                                                                               
Gómez-Jara (orgs.). Derecho Penal del enemigo: el discurso penal de la exclusión, v. 2. Buenos Aires: B 
de F, 2006, p. 231 e SS, grifos do autor. Sobre a demonização de grupos sociais, vide 4.2. 
142JAKOBS, Günther. Direito Penal do cidadão e Direito penal do inimigo. Op Cit. p. 33 e 34.  
143A tentativa de discriminar alguns grupos sociais, vislumbrando-os como essencialmente perigosos, 
constitui uma falácia, na medida em que se fundamenta apenas em ideologias exclusionistas, e não em 
critérios de cientificidade. Vide 3.3. 
144Contribui para isso, o fato de as políticas criminais hodiernas se utilizarem de uma razão meramente 
simbólica, como demonstraremos em 4.2. 
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 Uma pena severa e desproporcional não é representativa de uma função 

comunicativa, não possui significado teleológico definido. Constitui, de fato, pura 

coação, uma manifestação desmesurada do poder punitivo. Dessa forma, “a coação não 

pretende significar nada, mas quer ser efetiva, isto é, que não se dirige contra a pessoa 

em Direito, mas contra o indivíduo perigoso” 145. 

 Segundo essa lógica, a pena não teria limitações, com relação à culpabilidade, 

pois o inimigo não seria culpável, mas sim fonte de perigos. O inimigo não é nem 

mesmo pessoa. Reificado, ele é apenas o objeto da coação do Estado. Portanto, a 

reprimenda a ele dirigida não tem significado para os demais, nem mesmo função de 

reintegração. É somente intimidação, além de um mecanismo de se evitar perigos.  

Por essa razão, ao referir-se ao tratamento de terroristas (os quais também seriam 

inimigos), afirmou Jakobs que “desde el punto de vista práctico, lo más relevante será 

el aseguramiento frente al autor, bien a través de una custodia de seguridad 

identificada como tal, bien mediante una pena privativa de libertad que garantice el 

aseguramiento, es decir, que sea correspondientemente extensa. Esto último – junto con 

la intimidación tout court – es una de las razones de las elevadas penas que se 

amenazan contra la fundación de una asociación terrorista; estas penas no pueden 

explicarse a través de aquello que ya há sucedido – se há afectado la seguridad 

pública, pero hasta el momento no se puso em marcha una lesión –, sino sólo con base 

en el peligro existente” 146. 

 Dessa forma, a pena dirigida ao inimigo não se volta para o fato pretérito, mas 

para o futuro, pois “uma tendência a (cometer) fatos delitivos de considerável 

gravidade poderia ter efeitos perigosos para a generalidade” 147. O que significa que o 

inimigo tem de ser inocuizado, isolado da sociedade a que deseja corromper com seus 

atos reiterados. Enfim, deve ser excluído.  

Esse isolamento deve ser longo, de forma a garantir a sociedade contra os riscos 

potencializados pelo inimigo. As penas longas são, assim, justificadas, com base em 

uma pretensa manutenção da segurança social. Nesses casos, a pena não possui  

                                                 
145JAKOBS, Günther. Direito Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo. Op Cit. p. 22 e ss. grifos do 
autor. 
146Idem. Terroristas como personas en Derecho? Op. Cit. p. 85. 
147Idem. Direito Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo. Op Cit. p. 23, grifos do autor. 
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nenhuma finalidade racional, sendo tão-somente manifestação de violência do sistema 

punitivo.  

A extrema severidade da pena dá forma a um sistema punitivo desumano. Não 

bastasse o fato de serem os inimigos tratados como res, meros objetos da força coativa 

do Estado, como demonstraremos mais a frente, também não se lhes concede a 

oportunidade de mais uma vez serem tratados como pessoas, vez que a função de 

reintegração da pena é ignorada em favor de uma inocuização radical 148. Dessa forma, 

“ igualmente se impossibilita una conversión funcional del sistema penal en un sistema 

de reinserción social de los sujetos condenados” 149.  

Segundo Günther Jakobs, o Estado não precisaria, no combate ao inimigo, fazer 

tudo o que lhe é possível, podendo conter-se 150. No entanto, é fácil comprovar que, 

concretamente, não há racionalidade na utilização do poder punitivo. Em verdade, o 

Estado não se limita, no rechaço dos indesejáveis, e por isso as punições tomam feições 

cada vez mais drásticas. 

 

2.3 A DESPERSONALIZAÇÃO DO INIMIGO 

 

 O maior problema em torno da proposta do Direito Penal do inimigo consiste na 

alegação da existência de não-pessoas, indivíduos submetidos a um processo de 

reificação, e que deveriam ser tratados, pelo sistema punitivo, tão somente como objetos 

de coação. O inimigo, segundo Günther Jakobs, não pode ser tratado como cidadão, e, 

portanto, como pessoa, pois “um indivíduo que não admite ser obrigado a entrar em um 

estado de cidadania não pode participar dos benefícios do conceito de pessoa” 151.  

 Essa dicotomia cidadão-inimigo motivou a enorme celeuma provocada na 

doutrina jurídico-penal, quando do surgimento da teoria do Direito Penal do inimigo, 

pois a existência de não-pessoas vai de encontro à tradição do Direito Penal liberal de 

                                                 
148Em sentido contrário, Günther JAKOBS, defendendo que o inimigo poderia, mais uma vez, ser tratado 
como pessoa, caso voltasse a se comportar conforme as expectativas que lhe são imputadas. Derecho 
Penal del enemigo? Un estudio acerca de los presupuestos de la juridicidad. In MELIÁ, Manuel Cancio; 
DÍEZ, Carlos Gómez-Jara (orgs.). Derecho Penal del enemigo: el discurso penal de la exclusión, v. 2. 
Buenos Aires: B de F, 2006, p. 106. 
149BARATTA, Alessandro. Integración-prevención: una “nueva” fundamentación de la pena dentro de 
la teoría sistémica. Op. Cit. p. 15. 
150JAKOBS, Günther. Direito Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo. Op Cit. p. 30. 
151Idem. Ibidem. p. 36. 
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reconhecer garantias e direitos subjetivos, como uma forma de limitar a atuação 

punitiva do Estado. Essas reservas ao poder punitivo seriam decorrentes, portanto, da 

própria condição humana, devendo, por isso, ser reconhecidas pelo Direito vigente. 

 Se a proposta de Jakobs se resumisse apenas a reconhecer a existência de tipos 

penais em que são criminalizados alguns atos preparatórios, ou que cominassem penas 

exageradamente severas para certos delitos, a formulação resultaria em desdobramentos 

sem maiores gravidades, seria apenas uma “descripción formal sin consecuencias 

materiales” 152. No entanto, e a despeito de serem essas características referidas 

essenciais para apontar aquele Direito Penal voltado para o inimigo, o fundamento 

marcante da proposta radical de Günther Jakobs consiste em arquitetar um Direito Penal 

autônomo e diferenciado, que teria como objetivo combater inimigos, e que se 

destacaria fundamentalmente do Direito Penal comum, direcionado aos cidadãos 153. 

 Nesse sentido, para que seja possível compreender a afirmação de que existiriam 

não-pessoas, e mesmo para vislumbrar de que forma o inimigo passaria por um processo 

de despersonalização, cumpre primeiramente explicar o conceito de pessoa que é 

utilizado por Günther Jakobs. Desse modo, se faz necessário destacarmos alguns 

aspectos de sua proposta funcionalista (funcionalismo normativo-sistêmico), 

notadamente com relação ao posicionamento do homem na estrutura desse sistema 

funcional. 

 Para cumprir com esse objetivo, teceremos algumas explicações sobre o conceito 

jurídico de pessoa. Logo em seguida, abordaremos de que forma o funcionalismo 

normativo-sistêmico, de Günther Jakobs, apropriou-se de alguns elementos da teoria dos 

sistemas de Niklas Luhmann para estruturar o seu modelo funcional. Por fim, 

destacaremos a sua concepção peculiar de culpabilidade, tendo em vista que esse 

requisito do crime está, na teoria de Jakobs, intrinsecamente relacionado com a própria 

noção de pessoa, conforme será melhor compreendido. Somente após feitas essas 

considerações, será possível criticar de forma apropriada a exclusão da personalidade 

dos inimigos. 

                                                 
152MARTIN, Luis Gracia. Modernización del Derecho Penal y Derecho Penal del enemigo. Lima: 
Idemsa, 2007, p. 253. 
153“La existência, empero, de un Derecho Penal  del enemigo autónomo y diferenciado supone que el 
mismo debe construirse fuera de las fronteras que delimitan el campo del Derecho Penal ordinario. Esto 
significa, entonces, que el Derecho Penal del enemigo tiene que constituirse en referencia a algún 
paradigma sustancialmente diferente al del Derecho Penal ordinário y que sus reglas sean unas 
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Existem diferenças entre os conceitos estritamente filosóficos de pessoa e as suas 

acepções jurídico-semânticas. Em um sentido filosófico, os gregos delinearam 

primeiramente o conceito de pessoa, afirmando que seria aquela a quem foi atribuída a 

representação de um determinado papel. “O conceito de papel, neste sentido, pode ser 

reduzido ao de relação: um papel outra coisa não é senão um conjunto de relações que 

ligam o homem à dada situação e o definem com respeito a ela” 154.  

Assim, essa compreensão inicial de pessoa levou em conta a alteridade do 

homem, pois essa relação não se daria desse para consigo mesmo, mas sim para com 

algo que é externo à sua própria essência. Segundo esse conceito, as relações entre 

homens e objetos (sujeito e predicado) só fariam sentido diante do pressuposto da 

existência de outras pessoas. Portanto, as relações intra-subjetivas não dizem respeito a 

esse entendimento, porque a idéia de pessoa teria como pressuposto a existência de 

relações intersubjetivas. Desse modo, o conceito de pessoa é construído através de uma 

socialidade, em conformidade com a máxima aristotélica de homem como zoo 

politicum. 

Essa noção “parecia implicar o caráter aparente e não substancial da pessoa” 155. 

O próprio termo pessoa advém do latim persona (máscara), que nos remete à 

significação do teatro e da representação de papéis. 

Posteriormente, a partir de Descartes, desenvolveu-se um conceito de pessoa que 

primava pela auto-relação, ou seja, pela relação do homem para consigo mesmo 156. Tal 

conceito se aproximava da idéia de consciência, aproximando-se, dessa forma, de uma 

noção de identidade pessoal.  

Com relação à semântica jurídica de pessoa, usualmente equivale a sujeito de 

direitos. Uma significação jurídica de pessoa equivaleria, portanto, àquele que detém 

direitos subjetivos 157. Segundo Francisco Muñoz Conde, também o funcionalismo 

normativo-sistêmico, proposto por Jakobs, apropria-se dessa definição, pois “utiliza el 

                                                                                                                                               
completamente difere coincidentes, ya no se trataría de ningún ordenamiento distinto de carácter 
excepcional y autônomo”. Idem. Ibidem. p. 253 e 254, grifos do autor.  
154ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Trad. Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 2003, 
p. 761. 
155Idem, Ibidem. p. 761. 
156Idem, Ibidem. p. 762. 
157RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Trad. Marlene Holzhausen. São Paulo: Martins Fontes, 
2004, p. 189. 
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concepto de persona como equivalente a sujeto de derecho, es decir, como subsistema 

psicofísico de imputación dentro del sistema” 158. 

 Dessa forma, partindo-se da premissa de uma ordem jurídica posta (positiva), 

cumpre considerar que o conceito jurídico de pessoa não será formado necessariamente 

por meio da normatização de caracteres essenciais, como as idéias de consciência, alma, 

etc. Nesse sentido, será pessoa aquele que possuir os requisitos determinados pela 

norma jurídica, mesmo que esses não compreendam aspectos essenciais do homem. 

Portanto, o conceito jurídico de pessoa é normativo, porque “ser pessoa é um ato de 

personificação de uma norma jurídica” 159. 

Tanto não é ontológico o conceito jurídico de pessoa que, em algumas situações, a 

ordem jurídica não reconheceu esse status para com certos indivíduos, como se deu com 

os escravos, por exemplo, ou mesmo, no Direito Romano, com aqueles que eram tidos 

como inimigos do Estado (hostis), ambos tratados como res. 

 No âmbito de um Estado de Direito, é possível deduzir do conceito jurídico de 

pessoa a igualdade. Significa dizer que todos aqueles que, em um sentido jurídico, são 

pessoas, devem possuir idênticos direitos. Também Günther Jakobs possui  

entendimento semelhante, apontando a igualdade como elemento essencial do conceito 

de pessoa, ao afirmar que “en el modelo de hecho y pena que hemos esbozado, al autor 

sólo le corresponde una pena en cuanto es una persona igual a los demás, 

especialmente en lo que se refiere a que todos son competentes para manifestarse sobre 

la configuración correcta del mundo social” 160. 

Portanto, é mister reconhecer que a igualdade é elemento imprescindível da 

definição de pessoa. Note que a igualdade se refere aos caracteres comuns a toda a 

coletividade, irredutíveis e homogêneos, tais como a liberdade, entre outros. 

Nesse sentido, a teoria sistêmica de Niklas Luhmann afirma que haveria certas 

características individuais que não pertenceriam propriamente ao conceito de pessoa, 

                                                 
158MUÑOZ CONDE, Francisco. De Nuevo sobre el Derecho Penal del enemigo. Buenos Aires: 
Hamurabbi, 2005, p. 57. 
159RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Op. Cit. p. 191. 
160JAKOBS, Günther. El Principio de culpabilidad. In _________. Estúdios de Derecho Penal. Trad. 
Enrique Peñaranda Ramos. Madrid: Civitas, 1997, p. 385. 
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mas sim ao de indivíduo, ou, na terminologia utilizada pelo sociólogo Niklas Luhmann, 

aos sistemas psíquicos 161.   

Destarte, faz-se imprescindível a distinção entre pessoa e indivíduo. Este 

corresponde ao homem individualmente considerado, e equivale ao homem 

ensimesmado. Todas as peculiaridades e idiossincrasias do homem referem-se ao 

mesmo enquanto indivíduo. Também a consciência faz parte desse aspecto humano. Por 

outro lado, o conceito de pessoa seria mais abrangente, pois pressupõe um indivíduo 

relacionado com os demais, ou seja, em interação dinâmica com outros homens 162. 

No que se refere ao indivíduo, a igualdade é relativizada. Isso porque as 

características individuais devem ser reconhecidas em um Estado de Direito. Ademais, a 

própria concepção de igualdade pressupõe a existência do outro, pois exige o juízo de 

comparação para atestar a equivalência (princípio da identidade), e, por essa razão, se 

coaduna mais com o conceito de pessoa, que como afirmamos, é interacional. 

Como já dito, o conceito jurídico de pessoa é normativo (não-ontológico, 

portanto), o que não significa dizer que na conceituação normativa será possível o 

desprezo pela realidade fenomênica do ser humano. Dito de outro modo, algumas 

características intrínsecas aos indivíduos devem necessariamente ser reconhecidas como 

elementos do conceito jurídico de pessoa, sob pena de esvaziar-se de conteúdo o mesmo 

(e, nesse caso, teríamos um conceito meramente formal, desprovido de qualquer 

legitimidade). Esses elementos, comuns a todos os homens, irão compor a essência 

mesma da idéia jurídica de pessoa. Assim, por exemplo, em um Estado de Direito, não 

seria admissível a escravidão, pois a liberdade é atributo de todos os indivíduos. Ora, 

não existem diferenças essenciais entre os homens que justifiquem que uns sejam 

tratados como res, enquanto que os mais afortunados sejam livres. A liberdade é, de 

fato, atributo essencial do homem. Portanto, a pessoa deve ser livre. 

Nesse ínterim, é prudente atentar para duas observações importantes. A primeira 

diz respeito à distinção de tratamento para com a pessoa e com o indivíduo. Um Estado 

                                                 
161Os sistemas psíquicos não são elementos dos sistemas sociais. Desta forma, o conceito de pessoa 
utilizada pela teoria sistêmica utiliza apenas os aspectos comunicacionais, desprezando os demais 
aspectos, conforme será melhor explicado adiante.  
162Esta distinção não é, de fato, nenhuma novidade para o Direito. Dentre os muitos trabalhos que se 
debruçam sobre o tema, destacamos BOTERO BERNAL, José Fernando. Linhas gerais do Direito Penal 
configurado a partir da pessoa real. Trad. Aléxis Augusto de Brito. In BRITO, Aléxis Augusto de; 
VANZOLINI, Maria Patrícia (orgs.). Direito Penal: Aspectos Jurídicos controvertidos. São Paulo: 
Quartir Latin, 2006.  
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de Direito deve assumir como requisitos da pessoa todas as características essenciais do 

homem. Por outro lado, deverá respeitar e reconhecer todas as diferenças dos 

indivíduos, sejam elas morais, ideológicas, religiosas, etc. Estas são acidentais, não-

essenciais, e, portanto, não dizem respeito estritamente à pessoa, mas ao indivíduo. As 

diferenças individuais só não poderão ser aceitas quando forem extremamente gravosas 

para o convívio social. 

Dessa forma, a igualdade é requisito da concepção de pessoa. Do contrário, as 

relações interpessoais se tornariam desproporcionais, possibilitando a invasão da esfera 

juridicamente protegida do outro, fato que ensejaria a desconsideração da pessoa que 

sofre uma lesão a seus direitos protegidos. No entanto, com relação ao indivíduo, a 

igualdade é relativizada, conforme já dito. O Estado de Direito será tanto mais legítimo 

e justo quanto maior for o reconhecimento igualitário das necessidades da pessoa 

(educação, saúde, alimentação, moradia digna), e quanto maior for a tolerância pela 

diversidade do indivíduo (liberdade de credo, de opinião, etc.). 

Dito de outra forma, o conceito jurídico de pessoa deve primar pela igualdade, no 

que tange às características comuns aos homens, mas também deve respeitar as 

diferenças entre os indivíduos. Com relação a esses, os indivíduos, o princípio norteador 

será o da liberdade. Logicamente que aqui se fala de uma liberdade condicionada e 

relativa, pois os demais indivíduos também possuem liberdades a serem respeitadas. 

Assim, o princípio da liberdade, referente ao indivíduo, deve inserir-se, em um contexto 

maior, no de igualdade, referente ao conceito de pessoa.  

Por essas razões, com relação aos indivíduos (esfera íntima), deve sobressair o 

princípio da liberdade, e para as pessoas (esfera social), o princípio da igualdade. Um 

conceito hermético de pessoa não é compatível com um Estado que prime pelas 

liberdades democráticas, mas sim característico de Estados autoritários, onde a pessoa é 

vislumbrada de forma uniforme, segundo uma ideologia determinada. 

A outra observação diz respeito ao caráter normativo do conceito jurídico de pessoa. 

Necessariamente a idéia de pessoa transparece na ordem jurídica por meio de uma 

norma. Daí advém a importância do princípio da legalidade, mormente para a pessoa 

considerada no âmbito jurídico-penal 163. 

                                                 
163Vide a importante lição de Cláudio BRANDÃO, quem afirma que “é pela legalidade que o Direito 
Penal se volta para o homem, rompendo com o terror penal. Se é através da Legalidade que se limita a 
intervenção penal, é porque ela tem a função de garantir o indivíduo do próprio Direito Penal, 
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O princípio da dignidade humana, de status constitucional é, pois, a 

corporificação normativa do conceito jurídico de pessoa. No entanto, é tão vaga a idéia 

que se tem acerca da dignidade humana, que há quem afirme que tal conceito não pode 

ser juridicamente apropriado 164.  

Portanto, deve o sistema jurídico apropriar-se de um conceito de pessoa que 

utilize critérios que ultrapassem a noção de indivíduo, entendendo-a (a pessoa) 

conjuntamente com seus demais atributos de alteridade e comunicação 165. Ou seja, os 

caracteres essenciais (ônticos) que perpassam todos os homens também devem ser 

reconhecidos como fundamentos da idéia de pessoa, entre esses a liberdade, etc 166. Essa 

é a noção de pessoa mais próxima da realidade a que o ordenamento pode chegar. 

 Após chegarmos à conclusão de qual o conceito normativo de pessoa mais 

desejado, em um Estado de Direito, cumpre investigarmos qual a concepção de pessoa 

utilizada pelo modelo penal funcionalista inaugurado por Günther Jakobs, também 

chamado de funcionalismo normativo-sistêmico.  

Esse autor foi bastante influenciado pela teoria dos sistemas sociais desenvolvida 

pelo alemão Niklas Luhmann. Algumas das características fundamentais dessa teoria 

serviram de base para o desenvolvimento do funcionalismo normativo-sistêmico. 

                                                                                                                                               
delimitando o âmbito de atuação do Estado na inflição da pena. Nesse espeque, podemos fazer a ilação 
que é a Legalidade que torna o homem a figura central de todo o Ordenamento Penal, valorizando-o em 
sua dignidade”. Introdução ao Direito Penal: Análise do sistema penal à luz do Princípio da Legalidade. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 38 e ss. 
164Afirmou Günther JAKOBS que “la dignidad humana, si tiene um contenido mínimo, es desde luego 
incompatible con tal prohibición de aclarar la lógica de la comunicación”. El Principio de culpabilidad. 
Op. Cit. p. 388. Também Ingo Wolfgang SARLET afirma que “no caso da dignidade humana, 
diversamente do que ocorre com as demais normas jusfundamentais, não se cuida de aspectos mais ou 
menos específicos da existência humana (integridade física, intimidade, vida, propriedade, etc.), mas, sim, 
de uma qualidade tida para muitos – possivelmente a esmagadora maioria – como inerente a todo e 
qualquer ser humano, de tal sorte que a dignidade – como já restou evidenciado – passou a ser 
habitualmente definida como constituindo o valor próprio que identifica o ser humano como tal, definição 
esta que, todavia, acaba por não contribuir muito para uma compreensão satisfatória do que efetivamente 
é o âmbito de proteção da dignidade, pelo menos na sua condição jurídico-normatica”. As Dimensões da 
pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. In 
_________. Dimensões da dignidade: Ensaios de filosofia do Direito e Direito constitucional. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 16 e ss. 
165BOTERO BERNAL, José Fernando. Linhas gerais do Direito Penal configurado a partir da pessoa 
real. Op. Cit. p. 83 e ss. 
166Dessa forma, “fazer de cada um de nós um homo juridicus é a maneira ocidental de vincular as 
dimensões biológica e simbólica constitutivas do ser humano. O Direito liga a infinitude de nosso 
universo mental à finitude de nossa experiência física, cumprindo em nós uma função antropológica de 
instituição da razão. A loucura espreita, tão logo se negue uma ou outra das duas dimensões do ser 
humano, quer para tratá-lo como um animal, quer para tratá-lo como um puro espírito, livre de qualquer 
limite afora os que ele confere a si mesmo”. SUPIOT, Alain. Homo Juridicus: Ensaio sobre a função 
antropológica do Direito. Trad. Maria Ermentina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 
2007, p. X. 
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Segundo Niklas Luhmann, as sociedades modernas se caracterizam pela complexidade, 

pois nessas são inúmeras as possibilidades de interação social, mormente de interações 

anônimas (nas quais os atributos individuais não modificam o resultado da interação). É 

preciso que haja, então, uma escolha de quais interações sociais serão aceitas (valoradas 

positivamente) e quais outras serão indesejadas (valoradas negativamente). Por exemplo, 

uma sociedade pode repelir a conduta de lesão a um patrimônio alheio (furto, por 

exemplo). Dessa maneira, as incontáveis possibilidades de interação social entre o 

proprietário e o delinqüente são reduzidas, na medida em que, de regra, não se aceita que 

alguém subtraia um bem alheio. Ou seja, ocorre uma redução de complexidades, que 

indica uma diminuição das possibilidades de interação que são aceitas (desejadas). 

Essa redução de complexidades é característica das sociedades modernas, nas 

quais há uma tendência de determinação e delimitação das funções das pessoas (perante 

a sociedade). Quanto mais moderna for a sociedade, mais definidos serão os papéis 

sociais, ou seja, mais determinadas são as expectativas de quais condutas são legítimas 

e devem ser obedecidas pelas pessoas em determinada circunstância. Portanto, a partir 

da redução de complexidades, forma-se um repertório, que seria precisamente as 

condutas as quais se espera sejam cumpridas pelas pessoas em determinada situação, 

uma espécie de conjunto de condutas legitimadas (papéis sociais).  Esse repertório é 

garantido por meio da estrutura, que nada mais são que as regras que coagem as pessoas 

para que se conduzam conforme o repertório. A estrutura é o aparato instrumental 

normativo que garante o repertório de condutas selecionadas 167. 

Assim, em decorrência da redução de complexidades são erigidos os sistemas 

sociais, que são fundados em repertórios e estruturas. Os sistemas sociais coexistem 

entre si. Por exemplo, o sistema jurídico é um subsistema social, e o sistema jurídico-

penal é um subsistema do sistema jurídico, etc. É característica das sociedades 

modernas a formação de sistemas sociais funcionalmente estratificados. Destarte, o 

sistema social será tanto mais moderno quanto maior for a sua autonomia e menores 

forem as interferências externas a ele (Umwelt). 

As condutas, segundo Niklas Luhmann, são valoradas com base em um repertório 

próprio, através de um juízo binário, que reprova ou não a conduta, a partir de uma 

                                                 
167ADEODATO, João Maurício Leitão. A legitimação pelo procedimento juridicamente organizado – 
notas à teoria de Niklas Luhmann. In ________. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 63. 
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valoração que leva em conta as idiossincrasias de cada sistema. É a característica de 

auto-referencialidade dos sistemas sociais. Destarte, no sistema jurídico, avalia-se 

determinada conduta como lícita ou não-licita, e, no sistema jurídico-penal, como 

criminosa ou não-criminosa. Note que em cada sistema social ocorre uma valoração 

própria, a qual não deve ser contaminada por juízos de valor derivados de outros 

sistemas. Por exemplo, o abortamento de uma gestação decorrente de estupro é lícito, 

não sendo relevante, para o sistema jurídico-penal, valorações advindas de outro sistema 

social, como, por exemplo, o juízo de que tal conduta seja imoral.  

A solução intra-sistêmica somente será puramente auto-referenciada quando não 

houver interferência de fora do sistema (Umwelt). Ademais, o sistema social deve ser 

autônomo, o que equivale dizer que os problemas devem ser resolvidos pela própria 

estrutura do sistema. Quando co-existem ambos os atributos, autonomia e auto-

referencialidade, diz-se que o sistema social é autopoiético.  

Importante frisar que a autopoiese não implica em cessação absoluta da 

comunicação com os demais sistemas sociais, mas sim que essa comunicação somente 

será possível por meio dos elementos próprios do sistema em questão. Por exemplo, o 

sistema jurídico comunica-se com o sistema político por meio das normas jurídicas, 

elementos comuns a ambos os sistemas, já que as normas são erigidas através de um 

procedimento legislativo e, portanto, político 168.  

É de bom alvitre distinguir a concepção original de autopoiese, fruto do trabalho 

dos biólogos Maturana e Varela, daquela defendida por Luhmann, relacionada aos 

sistemas sociais. Para a primeira concepção, a autopoiese teria como referência o 

próprio ser vivo, objeto de análise. Ou seja, o ambiente (Umwelt) era tudo o que lhe era 

exterior, visto que sua estrutura biológica fazia com que, enquanto ser vivo, 

sobrevivesse autonomamente, relacionando-se com outros sistemas apenas através de 

elementos que lhe eram próprios, intra-sistemáticos. Dentro do ser vivo concebido como 

sistema também haveria subsistemas (conjunto de células funcionalmente agrupadas, 

por exemplo), e dentro desses subsistemas, outros subsistemas. 

Seria impossível, com esse entendimento de autopoiese, extender o conceito de 

modo a abranger também os sistemas sociais. Para tanto, foi necessária uma mudança  

                                                 
168GUERRA FILHO, Willis Santiago. Autpoiese do Direito na sociedade pós-moderna. Porto Alegre: 
Livraria do advogado, 1997, p. 58 e ss. 
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de entendimento quanto aos elementos componentes dos sistemas. Ora, para Maturana e 

Varela, os elementos do sistema eram os próprios seres vivos. Portanto, dentro dessa 

ótica, só seria possível um relacionamento social “quando se dêem relações de aceitação 

mútua, com respeito um pelo outro como legítimo outro – isto é, como diferente – na 

convivência, onde negar o outro para se afirmar é, na verdade, negar também a si 

mesmo, ou ao ‘si mesmo’ (self)” 169. Ora, essa concepção impossibilitaria a idéia de 

sistema social, exceto quando houvesse a efetiva aceitação de um para com o outro 

(respeito mútuo).  

Luhmann, então, modificou o conceito de autopoiese, de modo a considerar como 

elementos do sistema social não as pessoas em si mesmas, mas sim as comunicações 

que se fazem entre elas 170.  

Note que, aparentemente, não há uma contradição entre a concepção luhmanniana 

de sistema social e o conceito jurídico de pessoa, que já foi explicitado. O sistema social 

tem como elemento a comunicação, e, particularmente o sistema jurídico-penal, a 

comunicação normativa decorrente de juízos binários sobre condutas (crimes ou 

indiferentes penais).  

No entanto, parece-nos que há, na teoria sistêmica, uma ênfase exagerada no 

aspecto comunicativo, em detrimento de demais aspectos intrínsecos da pessoa, 

condizentes com a sua esfera individual 171. Nesse sentido, a afirmação indubitável de 

Günther Jakobs, de que “a sociedade é comunicação” 172, descuidando de outras 

características não menos importantes na estruturação de uma sociedade, como, por 

exemplo, os homens (indivíduos) que a constituem. Para a teoria dos sistemas, pouco 

importam aspectos particulares e individuais, pois só são valorizadas as comunicações 

advindas das condutas. Destarte, a “sociedade e seus subsistemas (...) não se compõem 

                                                 
169Idem. Ibidem. p. 59, grifos do autor. 
170Dessa forma, a diferença entre a concepção biológica (Maturana e Varella) e luhmanniana de sistema é 
que nesta “a unidade entre elementos do sistema não emerge ‘de baixo’, mas sim é constituída ‘de cima’, 
para fins de explicação, e por isso, esses elementos ‘são elementos apenas para os sistemas, que os 
empregam como unidade, e eles o são apenas através do sistema’, quer dizer, existem apenas enquanto 
parte de um sistema, teoreticamente diferenciado do seu meio, e que, dessa forma produziria e 
reproduziria (=produção de produtos), reflexiva e auto-referencialmente, seus elementos, enquanto 
autopoiético (...) Sistemas sociais, por sua vez, teriam como elementos comunicações, que produzem 
outras comunicações, que, porém, não existem no ambiente, mas sim apenas na sociedade, enquanto 
sistema comunicativo global, onde sistemas parciais, também dito ‘sistemas funcionais’, aparecem como 
ambiente para uns e outros”. Idem, Ibidem. p. 60 e 61, grifos do autor. 
171Idem, Ibidem. p. 54. 
172JAKOBS, Günther. O que protege o Direito Penal? Op. Cit. p. 48. 
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de indivíduos, mas de comunicações: a idéia de sujeito individual como centro de todo 

sistema se esfuma por completo” 173. 

Assim, segundo o próprio Niklas Luhmann, “un sistema social no está constituido 

por personas, sino por acciones” 174. Essa concepção demasiado abstrata de pessoa 

acaba por despersonalizar o sistema jurídico-penal. Por isso, não é precipitado afirmar 

que há uma incompatibilidade entre a teoria sistêmica e o conceito jurídico de pessoa a 

que se almeja, pois o sistema luhmanniano o esvazia de conteúdo, despindo esse 

conceito de caracteres individuais e, dessa forma, reduzindo a pessoa a uma mera 

engrenagem integrante de um modelo abstrato.  

A concepção sistêmica de Günther Jakobs é bastante peculiar, e diverge um pouco 

da luhmanianna que lhe serviu de inspiração, porque prioriza o sistema jurídico-penal 

em relação aos demais sistemas sociais. Dessa forma, a redução de complexidades 

proporcionada pelo Direito Penal é determinante na configuração da própria estrutura da 

sociedade. 

A teoria dos sistemas advoga que as sociedades modernas tendem à diferenciação 

funcional, decorrência do surgimento de sistemas sociais autônomos. De fato, é 

característica marcante das sociedades modernas uma grande diferenciação dos diversos 

sistemas sociais, como já explicado, através da autopoiese dos mesmos. Dessa forma, o 

sistema jurídico seria diferenciado, por exemplo, do complexo de normas morais e 

éticas, entre outras. Admitindo-se ser o sistema autopoiético, seria possível visualizar 

nitidamente os papéis sociais, ou seja, quais as condutas esperadas das pessoas dentro 

de um contexto social.  

Günther Jakobs, então, partiu da premissa de que haveria a diferenciação e a 

independência entre os sistemas sociais. No entanto, isso não se verifica, ao menos nas 

sociedades ditas periféricas. O sistema jurídico, por exemplo, funciona de forma 

anômala, utilizando-se de elementos de outros sistemas (econômico, político, etc.). Esse 

fenômeno, que é antitético da autopoiese, é denominado alopoiese, e indica a 

interferência desregrada de elementos extra-sistemáticos na solução dos problemas.  

                                                 
173GUERRA FILHO, Willis Santiago. Autpoiese do Direito na sociedade pós-moderna. Op. Cit. p. 54. 
174LUHMANN, Niklas. Sistemas sociales: lineamientos para una teoria general. Trad. Silvia Pappe e 
Brunhilde Erker. Barcelona: Anthropos, 1998, p. 140, onde também afirma que “la socialidade no es 
ningún caso especial de la acción, lo que sucede es que en los sistemas sociales la acción se constituye 
por medio de la comunicación y de la atribución en una redución de complejidad, como 
autosimplificación indispensable del sistema”. 
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Aliás, é deveras fantasiosa a premissa, adotada por Jakobs, de que o sistema 

jurídico-penal seria imiscível. Ora, há sérias dúvidas a respeito da existência de 

sociedades modernas o suficiente para que seja possível aferir-se a autopoiese em seus 

sistemas. Dessa forma, é precipitado apontar a comunicação como único elemento do 

sistema social (e, portanto, critério fundamental do conceito de pessoa), já que o sistema 

jurídico-penal é, em realidade, alopoiético, pois admite interferências externas que 

podem influenciar definitivamente nas suas soluções (decisões). No Brasil, nunca é 

demasiado repetir, os modelos de papel social não se aplicam, existindo tão somente 

como uma abstração míope, sem qualquer vínculo com a realidade social. 

Para Günther Jakobs, a individualidade não é passível de constatação objetiva. 

Apenas as manifestações sociais seriam passíveis de valoração, posto que seriam, na 

verdade, roupagens visíveis da subjetividade 175. Essas manifestações devem adequar-se 

a modelos pré-determinados de condutas esperadas (repertório), pois do contrário serão 

valoradas negativamente.  

O conceito de pessoa utilizado pelo funcionalismo normativo-sistêmico tem como 

fundamento apenas as expectativas sociais. Essas representariam a confiança de que 

determinada conduta seja obedecida por alguém em determinada circunstância. Seriam 

os elementos do sistema jurídico-penal, na visão de Jakobs.  

As expectativas sociais são elementos comunicativos, formados a partir da 

confiança no cumprimento das normas jurídicas. Nesse sentido, é possível afirmar que o 

funcionalismo normativo-sistêmico não possui fundamentos ontológicos (não é erigido 

com base em elementos lógico-objetivos, como, por exemplo, a liberdade), mas tão 

somente normativos. 

Quando consolidadas (estabilizadas), em uma sociedade funcionalmente 

estratificada, essas expectativas se confundem com os papéis sociais. Estes são 

verdadeiros standards, representações objetivas de quais são as condutas desejáveis em 

determinadas situações. Por exemplo, de um médico em serviço, é esperado que, diante 

de um acidente, utilize seus conhecimentos técnicos específicos no intuito de salvar 

vidas. Esse é, na circunstância descrita, o seu papel social que, se descumprido, pode lhe 

acarretar responsabilidades, inclusive na seara criminal. Desse modo, a pessoa torna-se 

                                                 
175ALBUQUERQUE, Mário Pimentel. Princípio da confiança no Direito Penal: Uma Introdução ao 
estudo do sujeito em face da teoria da imputação objetiva funcional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, 
p. 119. 
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garantidora de que a confiança com relação a expectativa de uma conduta não será 

quebrada. Portanto, a pessoa é responsável pelo cumprimento do papel social que lhe foi 

atribuído.  

Esse conceito de pessoa, claramente, aliena o indivíduo em prol de um modelo de 

sistema 176. Por esse motivo, afirmamos que o funcionalismo normativo-sistêmico 

promove uma despersonalização do Direito penal, vez que a pessoa passa a ser vista 

tão-somente como um dado objetivo (por meio de standards), a partir do resultado 

comunicacional decorrente de sua conduta. Despreza-se toda a sua esfera subjetiva, pois 

“desde el punto de vista de la sociedad no son las personas las que fundamentan la 

comunicación personal a partir de sí mismas, sino que es la comunicación personal la 

que pasa a definir los individuos como personas”. 177  

Após definirmos de que forma se corporificaria um conceito normativo de pessoa, 

e depois de efetuadas algumas críticas ao conceito de pessoa utilizado pelo 

funcionalismo normativo-sistêmico, são necessárias explicações sobre a concepção 

funcional de culpabilidade. Isso porque, como veremos mais adiante, a culpabilidade se 

relaciona com a própria noção de pessoa, motivo pelo qual somente com a compreensão 

desse elemento será possível compreender o motivo da despersonalização do inimigo, 

pretendida pela teoria do Direito Penal do inimigo.  

A culpabilidade, conforme a vertente doutrinária mais aceita atualmente, seria 

puramente normativa, compondo-se de imputabilidade, consciência de antijuridicidade e 

exigibilidade de conduta diversa. Com efeito, é o único elemento que aponta as 

características individuais do delinqüente.  

Portanto, para a teoria normativa pura, de influência finalista, todos os 

componentes da culpabilidade referem-se a juízos normativos, que recaem sobre a 

subjetividade do delinqüente. Este elemento do delito deve avaliar se o delinqüente era 

capaz, no momento do crime, de entender o caráter ilícito do fato, e de comportar-se de 

                                                 
176“La alienación de la subjetividad y la centralidad del hombre en beneficio del sistema, que se 
encuentra fielmente descripta por la teoria sistêmica pero no es criticable (como contradicción entre 
potencialidad y realidad de la situación humana) desde su proprio interior, produce también en la teoria 
del subsistema penal (...) el desplazamiento del sujeto de centro y fin del derecho, a objeto de 
abstracciones normativas e instrumento de funciones sociales”. BARATTA , Alessandro. Integración-
prevención: una “nueva” fundamentación de la pena dentro de la teoría sistémica. Op. Cit. p. 24. 
177JAKOBS, Günther. Sociedad, norma y persona. Op. Cit. p. 59, onde também afirma que “es el 
correspondiente complejo de normas el que constituye los criterios para definir lo que se considera una 
persona. En la práctica, un sujeto es siempre persona en muchos sentidos, debido a que desempeña 
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acordo com esse entendimento (imputabilidade); se o criminoso conhecia a ilicitude do 

fato, ou se o desconhecia por erro inescusável (consciência de antijuridicidade); e, por 

fim, se o criminoso podia ter agido de forma diversa e lícita (exigência de conduta 

diversa). Para tanto, deve valorar a situação de modo subjetivo e casuístico, levando-se 

em conta a pessoa do delinqüente e todas as circunstâncias do crime. 

Entretanto, a subjetividade não seria acessível, segundo Jakobs, motivo pelo qual 

o autor opta por uma concepção objetivada de pessoa, determinada por standards. Estes 

padrões, ou papéis sociais são derivados de expectativas de conduta, criadas através de 

comunicações normativas. 

Como já explicamos, as categorias do delito são reavaliadas no contexto do 

funcionalismo. Desse modo, como o Direito penal não mais se funda em elementos pré-

jurídicos (ontológicos), não pode mais a ação ser compreendida como ação finalística. 

Para o autor alemão, a ação será necessariamente culpável. Ou seja, se não existir 

culpabilidade na conduta, descabe totalmente falarmos em tipicidade ou mesmo na 

antijuridicidade na mesma: tal conduta nem mesmo seria ação, em um sentido jurídico-

penal 178.  

Destarte, o fundamento da culpabilidade funcional não é mais a possibilidade de 

agir de forma diversa (liberdade no agir), como outrora, mas sim a necessidade 

preventiva de integração da norma lesada. O autor “funde integralmente a prevenção na 

culpabilidade, a tal ponto que o fim da pena determina o conteúdo da culpabilidade” 179. 

 A culpabilidade funcional baseia-se no conceito de competência. Para Jakobs, a 

competência representa a própria possibilidade de imputação de culpabilidade ou, dito 

de outra forma, competência é a assunção da posição de garante de determinada 

expectativa de conduta. Dessa forma, se a pessoa é competente, deve agir em obediência 

a determinado papel social, pois, do contrário, poderá ser responsabilizada 

criminalmente. A contrario sensu, se não for competente, não se pode exigir 

determinada conduta da pessoa, pois a ela não é imputado um papel social. A 

competência pode referir-se a papéis sociais especiais, nos quais a pessoa assume uma 

função específica dentro de determinado contexto social (competência institucional), ou 

                                                                                                                                               
diversos roles. La identidad subjetiva está más conseguida cuanto más clara es la línea que sigue la 
persona que se representa”, p. 61. 
178LYNETT, Eduardo Montealegre. Introdução à obra de Günther Jakobs. In CALLEGARI et all. Direito 
Penal e Funcionalismo. Trad. André Luís Callegari. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2005, p. 20. 
179Idem. Ibidem. p. 18, grifos do autor. 
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ainda referir-se a papéis sociais gerais, nos quais não há relações especiais, mas sim 

anônimas, sem nenhum caráter de especificidade (competência relacional). 

 A competência institucional é específica porque ocorre independentemente da 

juridicidade da constituição da sociedade (que lhe é pressuposta) 180. Assim, por 

exemplo, relacionam-se à competência institucional os papéis assumidos pelos pais e 

cônjuges. 

Cumpre lembrar que o próprio Jakobs menospreza a utilização de estruturas 

prévias ao Direito na constituição de um sistema jurídico (daí seu desdém pela 

metodologia adotada pelo finalismo), optando por uma concepção normativa extremada. 

Ora, a partir do momento em que determinadas estruturas (as instituições) são 

concebidas como realidades que precederiam a juridicidade da sociedade, é possível 

afirmar que o método funcionalista, ao menos nesse tópico específico (competência 

institucional), aproxima-se bastante do ontologismo tão caro ao finalismo, o que nos 

parece paradoxal, diante das severas críticas feitas por Jakobs a essa filosofia. 

Com relação à competência organizacional, essa decorre de condutas que 

desobedecem a papéis sociais comuns, sem nenhum caráter de especificidade. “Se trata 

del quebrantamiento del único rol común que existe, el rol de comportarse como uma 

persona em Derecho, es decir, el de respetar los derechos de los demás como 

contrapartida al ejercício de los derechos próprios” 181. 

Decorre, portanto, de interações sociais anônimas, que são aquelas que se dão 

entre quaisquer pessoas, sem que exista alguma qualidade relevante atribuída a elas 

(exemplo clássico na literatura sobre imputação objetiva são os crimes de trânsito). É 

necessária a reprimenda penal para garantir que o comportamento seja aceito como 

standard, nos casos em que o risco extrapole o limite tolerável (que, sempre, é definido 

socialmente). 

Note que, levada às últimas conseqüências, até mesmo a competência 

organizacional é definida com respeito a uma instituição, visto que essa decorre da 

quebra de um direito, e o Direito é, ele próprio, uma instituição. No entanto, por ser o 

                                                 
180JAKOBS, Günther. La Imputación objetiva en Derecho Penal. Trad. Manuel Cancio Meliá. Buenos 
Aires: Ad Hoc, 2005, p. 71. 
181Idem. Ibidem. p. 72. 



 63 

mesmo uma instituição dotada de generalidade, carece de uma especificidade que 

possibilite a sua classificação no âmbito da competência organizacional 182. 

Essas delimitações no âmbito da culpabilidade (competência organizacional e 

institucional) são particularmente vagas e indeterminadas, porque totalmente artificiais. 

De fato, e segundo Bernd Schünemann, seriam as mesmas indicadoras de uma “posição 

de garante absolutamente ilimitada, e por isso não é nada mais que uma mera afirmação, 

uma pura decisão adotada como remédio para recolocar fórmulas circulares e vazias de 

conteúdo” 183.  

Uma vez estabelecida a competência, a culpabilidade poderia resultar de um 

defeito volitivo ou cognitivo. Esse último ocorreria quando não há dolo na conduta 

proibida (erro de tipo) ou quando não se conhece a ilicitude da conduta (erro de 

proibição). O erro escusável é inculpável, pois “quien no puede conocer la Ley, actúa 

sin culpabilidad, pero respecto de quien puede conocer la Ley rige em principio que 

también puede respetarla”184. Mas, se o erro é inescusável, deve haver a 

responsabilização, mesmo que atenuada. Isso porque a condenação serve justamente 

para revigorar os padrões de comportamento, diante da constatação de que os 

delinqüentes deveriam, diante das circunstâncias, ter consciência da proibição ou dos 

elementos do tipo. Assim, “la imputación y la pena en caso de error evitable garantizan 

determinados estándares y evitan que haya aprendizaje selectivo”.185 

 Já o defeito volitivo é o fundamento da culpabilidade nas oportunidades onde não 

há a motivação para agir conforme determinada conduta, quando há a quebra da 

expectativa tutelada186.  

Nesses casos, somente excepcionalmente o sistema punitivo não terá razões 

suficientes para cobrar o déficit da conduta com respeito à norma, pois o indivíduo 

normal deve motivar-se conforme o mandamento legal.  

                                                 
182Idem. Ibidem. p. 73. 
183SCHÜNEMANN, Bernd. La relación entre ontologismo y normativismo en la dogmática jurídico-
penal. In Revista de Derecho Penal, n. 15. Montevideo: 2005, p. 132. 
184JAKOBS, Günther. El Principio de culpabilidad. Op. Cit. p. 388. 
185Idem, Ibidem. p. 379. 
186 “Lo decisivo no es que el defecto sea percibido conscientemente en la mente del autor, sino que deba 
ubicarse allí, y ésto ocurre siempre que el autor hubiese evitado de haber concurrido una motivación 
dominante de evitar infracciones del derecho. Por consiguiente, defecto volitivo siempre debe entenderse 
como déficit de voluntad, y concretamente como déficit de motivación fiel al Derecho”. Idem, Ibidem. loc. 
cit. grifos do autor. 
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As exceções ocorrem justamente quando não é possível se tratar igualmente 

determinada pessoa, por exemplo, em um caso de estado de necessidade. “Sólo hay 

excepciones cuando no perturban la función estabilizadora de expectativas del 

Derecho, cuando no se considera el autor como igual”, pois há determinadas situações 

“en las que ya no puede exigirse al ciudadano que se ocupe de respetar la norma, o al 

menos no se le puede plantear esta exigencia de manera absoluta” 187. 

Desse modo, a construção do conceito de culpabilidade funcional é efetivada por 

caminhos diversos do tradicional, distanciando-se da idéia de livre-arbítrio e de 

exigibilidade de conduta diversa188. Como bem enfatiza Günther Jakobs, “la función del 

principio de culpabilidad es independiente de la decisión que se tome en cuanto a la 

cuestión del libre albedrío; ni siquiera depende de que tenga sentido plantear esta 

cuestión. La culpabilidad es falta de fidelidad al Derecho manifestada”.189  

A igualdade é a idéia chave na construção do conceito de culpabilidade funcional. 

Além de definir a própria culpabilidade, também é determinante para a noção de pessoa. 

Em verdade, o conceito de pessoa se confundiria com a própria culpabilidade, e com a 

igualdade 190.  

                                                 
187Idem. Ibidem. p. 388 e ss. 
188Interessante lembrar que, como a concepção funcional de culpabilidade descarta as avaliações 
subjetivas, concentrando-se nas expectativas sociais de cumprimento de determinada conduta (objetivas), 
admite a incriminação de pessoas jurídicas. Nesse sentido, ver a lição de Fábio André GUARAGNI, 
afirmando que “deriva da postura funcionalista orientada pela teoria dos sistemas de Jakobs a 
possibilidade de as pessoas jurídicas delinqüirem, em revisão da parêmia tradicional societas delinquere 
non potest. Afinal, se para Jakobs a definição de ação serve para definir o sujeito e quando a ele se imputa 
sua obra, questões naturalísticas não perpassam pela solução do problema (...) Afinal, interessam no 
pensamento de Jakobs os outputs. As atuações dos órgãos com apoio em seus estatutos são ações próprias 
da pessoa jurídica”. As teorias da conduta em Direito penal: Um estudo da conduta humana do pré-
causalismo ao funcionalismo pós-finalista. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 303. 
189JAKOBS, Günther. El Principio de culpabilidad. Op. Cit. p. 392. 
190Conforme a brilhante lição de Mário Pimentel ALBUQUERQUE, para quem “parece não haver 
dúvidas de que, para JAKOBS, os conceitos de culpabilidade e de igualdade são inseparáveis, ou melhor, 
o primeiro pressupõe necessariamente o segundo. Há-as, entretanto, se entramos a investigar tanto a 
extensão do conceito de igualdade, como a relação existente entre a noção de pessoa e a de culpabilidade, 
caso em que nos deparamos com um insuperável dilema: ou o conceito de igualdade não é unívoco, 
aplicando-se distintamente tanto à idéia de pessoa como à de culpabilidade, ou entre estes últimos 
conceitos existe uma relação de total sinonímia: tertius non datur (...) ficamos, até onde pudemos nos 
convencer, com a segunda alternativa, pois, a se admitir a primeira, teríamos que pressupor uma 
característica essencial que pertencesse a todos os homens independentemente da igualdade circunstancial 
de raça, credo, fortuna, idade ou sexo, algo assim como uma característica definitória a priori , o que 
JAKOBS decididamente rejeita”. Princípio da confiança no Direito Penal. Op. Cit. p. 141 e 142, grifos 
nossos. 
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Dessa forma, a teoria da culpabilidade de Jakobs, em última instância, define o 

próprio conceito de pessoa de seu sistema funcional191. Nesse sentido, “ser pessoa é, 

antes de tudo, poder ser merecedor de confiança; é ter a aptidão de provocar nas demais 

pessoas a espera confiada no próprio desempenho social, sem o quê se faria impossível 

a interação social” 192. Em outras palavras, se é pessoa quando se é competente, ou seja, 

quando é possível a imputação de culpabilidade, quando é exigível a postura de um 

papel social. 

A culpabilidade funcional, como demonstrado, despersonaliza o homem, 

considerando como pessoa apenas o aspecto comunicacional do homem, olvidando-se 

das outras dimensões do conceito de pessoa, mormente a concernente ao homem 

(indivíduo)193. 

 Conforme explicado, o conceito de pessoa utilizado por Jakobs não se confunde 

com o de homem (indivíduo). Assim, para o cidadão, é possível que lhe seja imposta 

uma pena, e, nesses casos, não ocorreria uma exclusão de sua personalidade, 

precisamente porque ele ainda estaria sendo tratado como pessoa (cidadão com direitos 

e garantias). Nessa hipótese, a pena possuiria um significado (comunicativo), 

justamente pelo fato de direcionar-se a uma pessoa194. Com relação ao inimigo, por 

outro lado, a imposição de uma sanção criminal não possui a finalidade de manutenção 

da identidade normativa da sociedade, pois a coação que lhe é infligida é tão-somente 

uma demonstração de força, visando à evitação de perigos. “Nesta medida, a coação não 

pretende significar nada, mas quer ser efetiva, isto é, que não se dirige a pessoa em 

Direito, mas contra o indivíduo perigoso” 195. 

                                                 
191Nesse sentido, Günther JAKOBS afirma que “sólo puede ser persona jurídico-penal activa, es decir, 
autor o partícipe de un delito, quien dispone de la competencia de enjuiciar de modo vinculante la 
estructura de lo social, precisamente, el Derecho. Se trata, como resulta evidente, del concepto jurídico-
penal de culpabilidad”. Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal. Trad. Manuel Cancio 
Meliá e Bernardo Feijoó Sánchez. Bogotá: Universidade Externado de Colombia, 2004, p. 20. 
192BOTERO BERNAL, José Fernando. Linhas gerais do Direito Penal configurado a partir da pessoa 
real. Op. Cit. p. 144. 
193Também possui esse entendimento Tatiana Machado CORRÊA, quem afirma que “a culpabilidade 
funcional é meramente instrumental, eis que propõe tão-somente a afirmação de que o indivíduo agiu 
deslealmente ao direito, a fim de assegurar que seja mantida a estabilidade da norma. Não se refere a um 
sujeito concretamente determinado, pois não leva em conta os aspectos individuais, internos do autor da 
infração à norma, mas sim o juízo social objetivo de falta de fidelidade ao ordenamento jurídico e não os 
processos psíquicos”. Crítica ao conceito funcional de culpabilidade de Jakobs. In Revista brasileira de 
ciências criminais, ano 12, n. 51. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 229. 
194JAKOBS, Günther. Personalidad y exclusión en Derecho Penal. Op. Cit., p. 77. 
195Idem. Direito Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo. Op. Cit. p. 22 e 23, grifos do autor. 
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 Resta agora analisar se é possível justificar a exclusão da personalidade dos 

inimigos, como pretende Günther Jakobs, ou seja, se é possível admitir a existência de 

não-pessoas, elementos estranhos ao sistema jurídico-penal.  

O conceito de pessoa utilizado por Günther Jakobs é bem distinto daquele 

comumente referido pela doutrina majoritária. Afirmar que o inimigo é uma não-pessoa 

não equivale, segundo essa concepção funcional, a advogar que o mesmo não seja 

humano, pois o conceito de inimigo não é essencial (ontológico). Tampouco indica um 

juízo valorativo, ou seja, o inimigo não é necessariamente mau.  

Somente a partir de uma socialidade e, posteriormente, com a estruturação de 

uma identidade normativa, será possível definir quem são as pessoas (cidadãos). Por 

esse motivo, para compreender perfeitamente a teoria do Direito Penal do inimigo, é 

necessário, sobretudo, compreender o funcionalismo normativo-sistêmico, pois a 

exclusão da personalidade do inimigo é uma decorrência de sua incompetência (no 

sentido de que o indivíduo se recusa, de forma definitiva, a assumir a responsabilidade 

por um papel social).  

Não obstante, a construção teórica do Direito Penal do inimigo, em certo ponto, 

mostra-se contraditória. Isso porque Jakobs sempre optou por uma concepção normativa 

extremada, que despreza dados ontológicos (elementos lógico-objetivos). Por essa 

razão, afastou-se determinantemente do método finalista. Nesse sentido, a aferição da 

culpabilidade teria sempre como referência a obediência a algum papel social, 

determinado por meio de expectativas de cumprimento de condutas. No entanto, 

contraditoriamente, a definição do inimigo tende a ser feita de forma ontológica, 

levando em conta aspectos do ser independentemente do fato de ter o mesmo cometido 

ou não atos lesivos, inclinando-se por isso para um Direito Penal de autor, como já 

explicamos 196. Por essas razões, afirmamos que, nesse aspecto em particular, o 

funcionalismo normativo-sistêmico não é consonante com a teoria do Direito Penal do 

inimigo, vez que esse funcionalismo se utiliza de uma razão normativa extremada, 

enquanto que a outra teoria, pelo contrário, se utiliza de dados ontológicos em sua 

formulação. Em suma, a teoria do Direito Penal do inimigo apresenta um grave erro 

metodológico, pois se utiliza de um conceito de pessoa que implicaria na negação 

                                                 
196No próximo capítulo, veremos que também a criminologia da vida cotidiana alega utilizar-se de um 
método descritivo em sua formulação, sendo que acaba lançando mão de caracteres individuais para 
definir os grupos perigosos, de modo semelhante à criminologia positivista.  
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absoluta de quaisquer dados ontológicos, sendo que esses dados de realidade estão 

presentes na formulação do conceito de inimigo.  

Se uma das características marcantes do Direito Penal do inimigo é a 

antecipação da punibilidade, ou seja, a punição de atos anteriores mesmo à lesão de um 

bem jurídico, resta ao sistema punitivo determinar quem seriam os indivíduos que 

colocariam em risco os bens jurídicos tutelados, para, a partir daí, neutralizá-los, 

evitando perigos. Como a punição dos mesmos não aguarda a ocorrência efetiva de 

lesão, sempre os critérios de definição desses inimigos serão pessoais. De modo que fica 

fácil compreender porque determinados segmentos específicos da população se tornam 

alvos preferenciais do poder coativo do Estado, como os imigrantes e os socialmente 

excluídos, de maneira geral. Essa antecipação da punibilidade se contrapõe à utilização 

dos papéis sociais como elemento de aferição de culpabilidade, pois as características 

individuais já ensejariam uma sanção antes do cometimento de lesões, sem que se possa 

determinar se o referido papel foi descumprido. Destarte, as características pessoais de 

um indivíduo fariam com que ele assumisse precipitadamente um papel (in)social: o de 

inimigo. 

Também, com respeito à utilização da igualdade como elemento definidor do 

conceito de culpabilidade, mostra-se a teoria do Direito Penal do inimigo controversa. 

Como já visto, a competência é medida por meio da possibilidade que tem a pessoa de 

agir conforme um standard, que é a forma com que as demais pessoas igualmente 

agiriam, caso estivessem na mesma situação (um modelo de conduta). A igualdade, 

portanto, é determinante da culpabilidade e do próprio conceito de pessoa utilizado pelo 

funcionalismo normativo-sistêmico. Ora, parece-nos contraditória a utilização de um 

conceito que surge da igualdade, e por ela se justifica, para a afirmação de uma 

desigualdade, que é a distinção entre aqueles que são sujeitos de direito e os que são 

apenas objeto de coação (pessoas x não-pessoas; cidadãos x inimigos). 

Por último, a maior crítica que se pode fazer da despersonalização do inimigo 

diz respeito à utilização de uma radical concepção normativa de pessoa. Ora, é possível 

excluir-se justificadamente a imputação criminosa com relação a alguns indivíduos, 

como ocorre, por exemplo, com os inimputáveis. No entanto, e conforme já explicado, o 

conceito jurídico de pessoa deve aproximar-se o máximo possível da realidade 

fenomênica do ser humano. Por isso, deve assumir uma postura inclusivista. Essa é a 
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única possibilidade de chegarmos a uma idéia de pessoa em conformidade com um 

Estado de Direito.  

Destarte, aqueles indivíduos com dificuldades insuperáveis para a compreensão 

de seus atos (em virtude de doença mental ou desenvolvimento incompleto ou 

retardado, por exemplo), serão inimputáveis, ou seja, não poderão ser responsabilizados 

criminalmente. O que não significa que eles não são pessoas, em nossa opinião, pois um 

Estado de Direito deve reconhecer normativamente todas as acepções do ser humano.  

Dessa forma, todos os demais (imputáveis) devem ser responsabilizados 

criminalmente por seus atos ilícitos. Contudo, responderão pelos crimes que cometerem, 

sempre, conforme o devido procedimento legal, tendo todos os seus direitos e garantias 

assegurados. Isso porque “el sujeto de la imputación como del castigo no puede estar 

constituido por una persona normativa o jurídica, esto es, entendida como una 

construcción social y normativa, sino aquél no puede estar representado por nada más 

que por el hombre, por el indivíduo humano”.197 

Assim, não se justifica a exclusão da personalidade dos inimigos, a consideração 

dos mesmos como não-pessoas. Acreditamos que essa posição extrema, defendida por 

Jakobs, deriva de uma concepção de pessoa adotada pelo funcionalismo normativo-

sistêmico que, no nosso entendimento, não é conforme com um Estado de Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197MARTÍN, Luis Gracia. Modernización del Derecho Penal y Derecho Penal del en4emigo. Op. Cit. p. 
294, grifos do autor. 
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CAPÍTULO 3 – A RAZÃO CRIMINOLÓGICA E O INIMIGO 

 

(...) interesseira ciência, a criminologia, que dispõe de um objeto 
de estudo precisamente demarcado pelo poder político. 

Augusto Thompson 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 A defesa de um sistema punitivo diferenciado, a servir de instrumento de 

rechaço contra os inimigos do Estado, é conseqüência de uma visão excludente, 

segundo a qual os criminosos seriam indivíduos diferentes, seja com respeito a 

características físicas (biológicas), seja como resultado de uma socialização frustrada. 

Segundo esse mesmo entendimento, os inimigos seriam essencialmente diferentes dos 

cidadãos, que constituiriam o pólo passivo das relações criminosas (classe vitimizada). 

Por essa razão, os inimigos seriam naturalmente perigosos.  

A neutralização da periculosidade desses indivíduos seria efetuada por meio de 

técnicas de normalização, através da institucionalização e imposição de sanções 198. Os 

delinqüentes seriam, portanto, representações do outro, a faceta renegada da sociedade, 

o seu doppelgänger esquizo.  

Considerando esse critério excludente, seria possível, ainda, classificar os 

delinqüentes, levando-se em conta o critério da periculosidade 199. Assim, os mais 

perigosos dentre aqueles, os que poriam a manutenção do Estado de Direito em sério 

risco, seriam os inimigos. Contra esses, não haveria mais razão na imputação de sanções 

penais ordinárias, porque essas já não cumpririam com nenhuma função racional 200. Em 

razão disso, as penas imputadas aos mais perigosos deveriam ser mais severas e 

drásticas, já que, para com os inimigos, somente a coação física se justificaria 201.  

                                                 
198FOUCAULT, Michel. Os Anormais. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes: 2002, p. 31. 
199Michel FOUCAULT afirmou que “é para o indivíduo perigoso, isto é, nem exatamente doente nem 
propriamente criminoso, que esse conjunto institucional está voltado”. Idem. Ibidem. p. 43. Referia-se, 
então, à realidade do século XIX. Contudo, ao observarmos o sistema punitivo atual, percebemos 
facilmente que, infelizmente, essa observação continua atual.  
200Sobre a função da pena, segundo o funcionalismo normativo-sistêmico de Jakobs, ver 2.2. 
201JAKOBS, Günther. Direito Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo. Op. Cit. p. 30.  
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Desta forma, os inimigos constituiriam, segundo essa concepção, o bocado 

(mais) podre da classe de delinqüentes, os irremediáveis (incuráveis), para os quais não 

faria qualquer sentido a imposição das técnicas regulares de normalização.  

Essa é uma das maiores conseqüências da utilização do paradigma da inimizade: 

a afirmação de que o sistema punitivo deve ser diferenciado, levando-se em conta que 

os objetos 202 da reprimenda penal (sejam eles delinqüentes comuns ou inimigos) 

também seriam diferentes entre si. Existiria, dessa forma, uma diferenciação intrínseca 

entre os delinqüentes, pois os mais perigosos dentre aqueles seriam os verdadeiros 

inimigos, aqueles que deveriam ser reprimidos com mais ênfase. Por outro lado, 

existiriam aqueles delinqüentes menos perigosos, por não serem exatamente adversários 

do ordenamento jurídico 203, os quais deveriam ser tratados como cidadãos.  

Ora, não comungamos com tal entendimento. Acreditamos que essas distinções 

são absolutamente artificiais. Tanto é descabido diferenciar essencialmente o 

delinqüente do cidadão, como também resulta irreal uma distinção, com base na 

periculosidade, entre deliqüentes comuns e inimigos. Mesmo porque, conforme veremos 

adiante, a própria definição do criminoso está intrinsecamente vinculada ao próprio 

funcionamento do sistema punitivo, ou seja, tal conceito é auto-referente.  

 Portanto, reputamos essa visão de anormalidade do delinqüente como errônea, 

motivo pelo qual utilizaremos neste trabalho, seguindo os ensinamentos de García-

Pablos de Molina, uma proposta de normalidade do criminoso. Isto significa dizer que 

não vislumbramos o delinqüente como um ser atávico, desprovido de senso crítico, em 

razão de possuir determinantes genéticos ou biológicos, ao contrário do ideário 

positivista. Mas tampouco é ele um ser idealmente livre, sem contingenciamentos de 

ordem social ou mesmo econômica. “Pelo contrário, o homem é um ser aberto e 

inacabado. Aberto aos demais em um permanente e dinâmico processo de comunicação, 

de interação; condicionado, com efeito, muito condicionado (por si mesmo, pelos 

demais, pelo meio), porém com assombrosa capacidade para transformar e transcender 

                                                 
202Sobre a reificação do homem, promovida pela teoria do Direito Penal do inimigo, que resulta no 
tratamento daquele como objeto de coação e não como ser humano, vide 2.3  
203JAKOBS, Günther. Direito Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo. Op. Cit. p. 43. Sobre a 
tendência de afirmação de um Direito Penal de autor, vide 2.2.  
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o legado que recebeu e, sobretudo, solidário com o presente e com a visão no seu 

próprio futuro ou no futuro alheio” 204. 

 Por sua vez, Jock Young observou que as noções de criminoso e de crime são 

hoje extremamente relativas. Isso porque não mais correspondem a estruturas fixas, 

standards com os quais os comportamentos proibidos e indivíduos deveriam ser 

comparados. Desta forma, “na modernidade, o positivismo nos muniu da noção de um 

pequeno número de criminosos distintos com sua própria etiologia individual – 

personagens insubmissos, produto de situações terríveis e atípicas – e o neoclassicismo 

delineou parâmetros legais bem definidos de criminalidade”. Por outro lado, “a 

modernidade recente extravia a precisão tanto do infrator quanto da infração; os 

infratores estão em toda a parte, a infração se mistura com uma horda de 

comportamentos anti-sociais” 205.  

Entendemos, portanto, como sendo fantasiosa qualquer tentativa de explicar o 

comportamento criminoso por meio de classificações arbitrárias, às quais só servem 

como ideologias para legitimação de políticas repressivas. Nesse sentido, da mesma 

forma que se faz impossível tentar desvendar quem é o criminoso, é descabida a 

tentativa de se identificar quem seria o inimigo. Mesmo porque esse conceito não foi 

construído a partir de dados ônticos (não tem elementos essenciais). Pelo contrário, o 

inimigo é sempre determinado por meio de contingenciamentos político-ideológicos, 

sem a utilização de critérios verdadeiramente científicos.  

Não obstante, a criminologia vem sendo utilizada, desde sua primeira 

sistematização positivista, para justificar determinadas ideologias. Tal ciência erigiu-se 

fundamentada na dialética entre os princípios de liberdade e segurança 206. Destarte, 

como resultado do desenvolvimento científico da criminologia, houve uma incessante 

sobreposição de momentos históricos de exacerbação do controle punitivo, seguidos de 

                                                 
204GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminologia, 4ª.ed. Trad. Luiz Flávio Gomes. São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 77. Também David GARLAND afirma que “cada vez mais, a 
criminologia contemporânea vê o crime como um aspecto normal, rotineiro, lugar-comum da sociedade 
moderna, sendo tais crimes praticados por indivíduos normais em seus intentos e propósitos. No ambiente 
penal, este modo de pensar tem ensejado o recrudescimento de políticas de retribuição e de intimidação, 
na medida em que afirma que delinqüentes são atores racionais, refratários aos mecanismos de inibição e 
totalmente responsáveis por seus atos criminosos”. A Cultura do controle: crime e ordem social na 
sociedade contemporânea. Trad. André Nascimento. Rio de Janeiro: Revan, 2008. 
205YOUNG, Jock. A Sociedade excludente: exclusão social, criminalidade e diferença na modernidade 
recente. Trad. Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 195 e 196, grifamos. 
206Em verdade, todas as ciências criminais podem ser interpretadas como um incessante diálogo entre 
esses princípios, que ora são vistos como contrapostos, ora como suplementares. 
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outros, mais raros, de expansão de garantias e retraimento do Jus Puniendi. Contudo, 

sempre essas manifestações do controle social punitivo estiveram a serviço das 

ideologias vigentes em cada época.  

Para entender de que forma essa ciência serviu de suporte para as ideologias 

cambiantes no tempo, bem como observar como a criminologia assumiu hodiernamente 

uma feição sociológica crítica, em que se confunde com uma ideologia em si mesma, 

cumpre traçar um panorama histórico, ainda que breve, da estruturação epistemológica 

dessa ciência. Mesmo porque, “a ciência de cada época é a que em cada momento 

histórico se necessita e melhor corresponde às circunstâncias sociais e culturais” 207. 

Com isso, pretendemos, sobretudo, possibilitar o entendimento de como algumas 

recentes manifestações criminológicas (como a criminologia do outro e a da vida 

cotidiana), marcadas pela discriminação e exacerbação do Jus Puniendi, constituem, em 

verdade, reflexos das idiossincrasias de uma contemporaneidade naturalmente 

excludente. Essas tendências na criminologia se utilizam, indiscutivelmente, de uma 

idéia de inimigo em suas formulações, na medida em que estigmatizam precocemente 

(antes mesmo do cometimento de delitos) determinados grupos sociais, fazendo com 

que os mesmos suportem uma exacerbada e injustificada manifestação do poder 

punitivo. 

 

3.2 AS IDEOLOGIAS E A INSTRUMENTALIZAÇÃO DA CRIMINOLOGIA 

 

3.2.1 A influência do saber criminológico na conversão do Estado liberal em 

Estado social 

 

O paradigma positivista, vigente a partir de meados do século XIX, inaugurou 

uma era de grandes preocupações epistemológicas, a partir da qual os ramos do 

conhecimento sofreram uma intensa especialização dos saberes e desenvolvimento 

técnico. Essa tendência era resultante de uma “postura filosófica agnóstica, que teve 

uma enorme influência no campo científico, em virtude da consagração do método 

                                                 
207MAÍLLO, Alfonso Serrano. Introdução à criminologia. Trad. Luiz Regis Prado. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007, p. 60, grifamos.  
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experimental”. Com efeito, segundo essa concepção, “o que não fosse demonstrável 

materialmente, por via de experimentação reproduzível, não podia ser científico” 208.  

Somente a partir desse momento, a criminologia conquistou autonomia, 

metodológica e quanto ao seu objeto, resultando em sua classificação como ciência 

independente. Portanto, “não é arbitrário identificar o positivismo italiano com o 

aparecimento da criminologia científica”, pois foi o impacto dessa escola que 

“converteu o estudo das causas do crime em ciência de cultivo universal” 209. Isso 

porque, anteriormente, os conhecimentos sobre o fenômeno criminal e o delinqüente 

estavam dispersos entre diversos outros campos do conhecimento, como a fisiologia e 

as recentes, à época, ciências da psicologia e sociologia. “Nesta multidisciplinariedade 

sobre o fenômeno criminal, pode detectar-se a origem da muito complexa e sempre 

atual natureza interdisciplinar da Criminologia” 210.  

As explicações sobre o fenômeno do crime e o poder punitivo sempre existiram, 

anteriormente relacionadas com outros saberes, como a filosofia 211. No entanto, a 

origem da criminologia costuma estar associada “ao momento histórico em que essas 

reflexões e justificativas se distanciaram, num grau maior, da questão essencialmente 

política. Isso tornou-se possível quando a justificativa do poder burocrático e dos 

especialistas do momento pretendeu-se científica” 212. 

A criminologia positivista foi delineada por diversas concepções, dentre as quais 

destacamos a antropologia criminal, desenvolvida por Cesare Lombroso, e as doutrinas 

dos também italianos Enrico Ferri e Rafaelle Garófalo. Tendo em vista os objetivos do 

presente estudo, seria inconveniente detalharmos as teorias de cada um desses 

pensadores. Por essa razão, destacaremos tão-somente as características gerais da 

criminologia positivista.  

Os principais postulados positivistas poderiam ser assim resumidos: 1) ao 

contrário da concepção clássica, que enxergava abstratamente o fenômeno criminal, o 

positivismo afirmava que o crime é um fato concreto, passível de constatação objetiva; 

                                                 
208ELBERT, Carlos Alberto. Novo manual básico de criminologia. Trad. Ney Fayet Júnior. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2009, p. 67.  
209DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia... Op. Cit. p. 12 e ss. 
210Idem. Ibidem. p. 65, grifos do autor. Sobre a proposta metodológica utilizada por este trabalho, de 
utilização interdisciplinar dos saberes criminais, vide introdução. 
211Vide cap.1.  
212ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de 
Janeiro: Revan, 2007, p. 297. 
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2) no que diz respeito à sua danosidade, decorreria principalmente das necessidades da 

sociedade, cuja manutenção não se torna viável em face de algumas graves 

perturbações, sendo que a violação da norma proibitiva seria secundária, nessa 

valoração; 3) a análise do fenômeno criminal somente seria possível a partir do estudo 

do criminoso e de seu contexto social; 4) o positivismo buscava desvendar as causas 

(etiologia) do crime; 5) o sistema penal teria a função precípua de combater a 

criminalidade e defender a sociedade, e não a de restabelecer a ordem normativa; e por 

fim, talvez o aspecto mais importante para o nosso estudo, 6) “o positivismo concede 

prioridade ao estudo do delinqüente, que está acima do exame do próprio fato, razão 

pela qual ganha particular significação os estudos tipológicos e a própria concepção do 

criminoso como subtipo humano, diferente dos demais cidadãos honestos, constituindo 

essa diversidade a própria explicação da conduta delitiva” 213. 

Essa última característica, como veremos mais à frente, ainda pode ser 

observada com relação às ciências criminais nos dias de hoje, mesmo após a 

desconstrução do paradigma positivista. Por hora, é importante compreendermos quais 

os fatos que influenciaram no surgimento do positivismo penal. Dentre os fatores 

cruciais para que despontasse esse novo paradigma, um dos mais importantes foi o 

aumento exagerado da criminalidade no século XIX, que indicava a falência (ou ao 

menos a ineficácia) da filosofia criminal clássica 214. 

Outra razão importante para a adoção dessa então inédita metodologia, foi a 

crescente valorização de um novo modelo científico, o que, como já comentamos, fez 

com que o método de investigação adquirisse uma compleição mais pragmática e 

empírica. Disso resultou uma ciência criminológica desprovida daquelas abstrações, 

outrora tão caras ao modelo clássico. Nesse sentido, o individualismo e a ênfase no 

livre-arbítrio, pilares fundamentais do classicismo penal, foram severamente criticados. 

“Pois foram justamente os ataques desferidos contra o individualismo característico do 

liberalismo que ajudaram a abrir caminho para o surgimento de uma concepção do 

direito penal que veio a enfatizar a sociedade e não o indivíduo. Em razão dessa 

                                                 
213Os postulados foram indicadas por Antonio GARCÍA-PABLOS DE MOLINA. Criminologia. Op. Cit. 
p. 190, grifos nossos.  
214FREITAS, Ricardo de Brito A. P. As Razões do positivismo penal no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2002, p. 61.  
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influência, a ciência penal deveria voltar-se para o estudo das causas sociais do crime, e 

não de suas manifestações meramente individuais” 215.  

Também o ideal de igualdade jurídica foi severamente contestado, pois se 

verificou que esse princípio se manifestava, na realidade, sob um aspecto meramente 

formal, já que não houvera uma distribuição eqüitativa de justiça social. Por isso, as 

igualdades econômica e social apenas existiam sob a forma de aspirações utópicas e 

intenções otimistas 216. Essa situação propiciou a organização política de uma classe 

trabalhadora crescente e cada vez mais esclarecida, que começou a reivindicar por 

direitos sociais de forma mais contundente. Por isso, “o positivismo penal corresponde 

exatamente à transformação do Estado liberal em um Estado liberal-democrático, que 

apontava para um incremento da atividade estatal na direção de uma maior intervenção 

social” 217.  

Na medida em que justificava as causas do crime (preocupação etiológica) 

apenas com fundamento em anomalias do próprio criminoso, o positivismo 

criminológico terminou por legitimar a ordem social vigente naquele período, em 

virtude de que, pelas razões já indicadas, os problemas sociais não seriam 

determinantes, segundo essa concepção, na ocorrência delitiva, mas sim os caracteres 

individuais.  

A partir dessa contextualização, constatamos facilmente de que forma o 

surgimento da criminologia positivista foi oportuno, já que, em verdade, consistiu em 

uma reação às críticas empreendidas contra a hegemonia burguesa daquela época. Essa, 

até o momento, fundamentava-se em uma igualdade abstrata, fruto de uma filosofia 

iluminista cada vez mais desacreditada. Portanto, “a emergência da criminologia, no 

quadro específico das formações sociais européias, decorreu da necessidade de 

legitimação da dominação burguesa, que estava sendo fortemente contestada na virada 

do século” 218. Essa legitimação se fez por meio do discurso cientificista, que justificou 

                                                 
215Idem. Ibidem. p. 49. 
216Idem. Ibidem. p. 58. 
217Idem. Ibidem. p. 59. O professor pernambucano continua, afirmando que “o intervencionismo estatal 
foi, assim, em grande medida, uma conseqüência da luta política desenvolvida pelos trabalhadores. O 
surgimento do positivismo penal, no plano histórico, situa-se exatamente no período em que se inicia a 
democratização do Estado e da sociedade e amadurece passo a passo com a tendência do Estado em 
abandonar o padrão do Estado mínimo característico do liberalismo clássico” p. 61. Mais detalhes sobre a 
evolução do modelo estatal, até a configuração do Estado de Direito, ver 1.3. 
218NEDER, Gizlene; FILHO, Gisálio Cerqueira. Criminologia e Poder Político: sobre direitos, História e 
ideologia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 27. 



 76 

 a exclusão de determinados indivíduos indesejados, com fundamento na sua propensão 

natural à delinqüência. Isso tudo se deu em um momento histórico no qual a coação 

pura e simples já não era mais eficaz como controle social, porque necessitava de uma 

racionalização científica para se sustentar como argumento. Para cumprir com essa 

função legitimadora da manutenção do status quo, a criminologia positivista “negou ao 

desviante qualquer consciência, interpretando suas ações de uma perspectiva e 

ideologia da classe dominante” 219. 

Importante mencionarmos a diferenciação, brilhantemente observada pelos 

professores Gizlene Neder e Gizálio Cerqueira Filho, entre a conjuntura brasileira e 

européia, quando do surgimento da criminologia científica. Segundo esses, enquanto 

que na Itália e França o discurso criminológico “surgia num momento de 

questionamento da ordem – quando se tornaria inoperante o uso puro e simples da 

repressão”, no Brasil, “tal discurso explicitava toda uma tentativa de recurso à técnica e 

à ciência no sentido de legitimar a regulamentação e a normatização da ordem 

burguesa em processo de formação” 220. 

Não é surpresa, portanto, que a criminologia tenha cumprido uma função de 

legitimação de determinadas ideologias 221. Segundo Nicola Abbagnano, a ideologia 

seria “uma doutrina mais ou menos destituída de validade objetiva, porém mantida 

pelos interesses claros ou ocultos daqueles que a utilizam” 222. Por isso, teria a 

finalidade de propiciar que um grupo social se comportasse de determinada maneira, já 

que “não consiste, como achavam os escritores marxistas, no fato de ela expressar os 

interesses ou as necessidades de um grupo social, nem na sua verificabilidade empírica, 

nem em sua validade ou ausência de validade objetiva, mas simplesmente em sua 

capacidade de controlar e dirigir o comportamento dos homens em determinada 

situação” 223. Por sua vez, Alessandro Baratta entendeu a ideologia como sendo “una 

                                                 
219TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock. Criminologia Crítica na Inglaterra: retrospecto e 
perspectiva. In Criminologia crítica. Trad. Juarez Cirino dos Santos e Sérgio Tancredo. Rio de Janeiro: 
Graal, 1980, p. 4, grifamos. 
220NEDER, Gizlene; FILHO, Gisálio Cerqueira. Criminologia e Poder Político... Op. Cit. p. 27 e 28, 
grifos nossos. 
221Vide 1.1, quando distinguimos a metodologia utilizada pela filosofia política, a qual se vincula às 
ideologias, daquele empregado pela ciência política (e, também poderíamos acrescentar, pela 
criminologia), que almeja, ao menos enquanto discurso, a neutralidade científica. 
222ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Op. Cit.p. 532. 
223Idem. Ibidem. p. 533, grifos nossos. 
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construcción discursiva de hechos sociales apta para producir una falsa conciencia en 

los actores y en el público” 224. 

Em virtude das naturais limitações, seria inoportuno nos debruçarmos com mais 

afinco sobre esse intrincado tema. Por isso, limitaremo-nos a fazer algumas observações 

que reputamos importantes. Primeiramente, convém explicitar a importância de, no 

momento em que se tem como objeto de estudo certa categoria ou conceito, sempre 

destacarmos a análise da função ideológica que a mesma cumpre, em determinada 

circunstância. Por esse motivo, Pasukanis afirmou que “as categorias jurídicas não 

possuem outra significação fora de sua significação ideológica”, de onde se conclui que 

o Direito é uma espécie particular da ideologia 225.  

Tal função ideológica, como já afirmamos, relaciona-se intrinsecamente com o 

próprio conceito analisado, dando-lhe significação. Não obstante, o estudo da ideologia 

deve ser crítico, valendo-se, sobretudo, de uma comparação contrastante com as funções 

ocultas que os conceitos assumem, as quais, de regra, são eclipsadas pelas funções 

declaradas, que servem de suporte para a ideologia dominante. Nesse sentido, é 

necessária a distinção entre os objetivos ideológicos e os objetivos reais do sistema 

punitivo, efetuada pela crítica marxista 226. Ora, a ideologia penal de proteção da 

sociedade pode ser interpretada como uma alegoria jurídica, pois, em verdade, 

relaciona-se intrinsecamente com a manutenção de determinado modelo econômico. “A 

alegoria jurídica da proteção geral corresponde aos objetivos ideológicos do aparelho 

punitivo, que escondem os objetivos reais de proteção de privilégios fundados na 

propriedade privada dos meios de produção, de luta contra as classes exploradas e 

oprimidas”, entre outros 227.  

Essa finalidade oculta do sistema punitivo já fora analisada minuciosamente em 

estudo clássico de Georg Rusche e Otto Kirchheimer, no qual afirmaram que “é 

necessário pesquisar a origem e a força dos sistemas penais, o uso e a rejeição de certas 

                                                 
224BARATTA, Alessandro. Política criminal: entre la política de seguridad y la política social. In 
_________. Criminología y sistema penal. Buenos Aires: B de F, 2004, p. 155. 
225PASUKANIS, Eugeny Bronislanovich. A Teoria geral do Direito e o marxismo. Trad. Paulo Bessa. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1989, p. 41. 
226Mais a frente, comentaremos como essa crítica marxista proporcionou o surgimento de um novo 
método na criminologia, denominado de criminologia crítica, ou radical. 
227SANTOS, Juarez Cirino dos. A Criminologia radical, 2ª.ed. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2006, p. 87, 
destaques do autor. 
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punições e a intensidade das práticas penais, uma vez que elas são determinadas por 

forças sociais, sobretudo por forças econômicas e, conseqüentemente, fiscais” 228.  

Nesse sentido, afirmamos que a criminologia, mesmo após a decadência do 

paradigma positivista, continuou a servir de fundamento para a manutenção da 

conjuntura sócio-econômica, persistindo com esse encargo até os dias atuais.  

A grande mudança empreendida na ciência criminológica, a partir da derrocada 

do modelo positivista, nos primeiros anos do século XX, refere-se à adoção de um novo 

viés sociológico-científico, como resposta à problemática do crime. Contudo, essa 

postura não foi radicalmente contrária aos preceitos da criminologia positivista, pois já 

vislumbrávamos algumas de suas características em doutrinadores pretéritos, como 

Ferri, quem ampliou a etiologia do crime para a problemática social e econômica. Por 

esse motivo, “o surgimento da sociologia não pode ser pensado fora desse mundo 

marcado pelo positivismo, tanto porque seguiria seus ditames quanto porque se oporia a 

suas reduções” 229. 

De fato, a então recente sociologia criminal se apossou do discurso científico-

criminológico da época, buscando explicar o crime a partir de análises sociais, e 

olvidando-se do já desacreditado atavismo biologicista, segundo o qual as 

características individuais seriam definitivas para o cometimento de delitos. No entanto, 

continuou com um método etiológico, buscando compreender o fenômeno criminal por 

meio da identificação de suas causas.  

Sobretudo, essas novas teorias sociológicas compartilhavam com a razão 

positivista pretérita uma visão consensual do mundo, por meio da qual não seriam 

encontrados, na ordem social, conflitos fundamentais, sendo que a sociedade seria, por 

essa razão, essencialmente (ou idealmente) harmônica. “Para a perspectiva das teorias 

consensuais a finalidade da sociedade é atingida quando há um perfeito funcionamento 

das suas instituições de forma que os indivíduos compartilham os objetivos comuns a 

todos os cidadãos, aceitando as regras vigentes e compartilhando as regras sociais 

dominantes” 230. 

                                                 
228RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. Trad. Gizlene Neder. Rio de 
Janeiro: Revan, 2004, p. 20. 
229ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Op. Cit., p. 297. 
230SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 134. 
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Nesse sentido, “sólo hay uma realidad y la conducta desviada es resultado de 

uma socialización insuficiente. Es un fenómeno carente de significado, para el cual la 

única respuesta tiene que ser de índole terapêutica. De un plumazo, se eliminan las 

cuestiones éticas respecto del orden actual y de la reacción contra el desviado, y la 

tarea humanitaria del experto se convierte em reintegrar al hereje al rebaño 

consensual” 231 

Não obstante também terem adotado essa visão consensual da sociedade, essas 

novas teses sociológicas divergiram fundamentalmente das medidas drásticas de 

erradicação do crime, outrora justificadas pelo positivismo penal232. Nesse sentido, 

podem ser consideradas como teorias criminológicas limitadoras do poder punitivo, ao 

menos com relação ao superado paradigma positivista.  

A seguir, comentaremos brevemente algumas das principais teorias sócio-

criminológicas consensuais. O rol é meramente exemplificativo, pois o que realmente 

nos interessa é demonstrar, mais a frente, como elas se relacionaram com a ideologia 

social vigente, no momento em que foram utilizadas como discurso científico. Ademais, 

são inúmeras essas teorias sociológicas, algumas bem complexas, e não caberia discuti-

las apropriadamente neste trabalho. 

A primeira representação dessa virada sociológica da criminologia foi 

manifestada pela teoria estrutural-funcionalista da anomia e da criminalidade, 

introduzida por Émile Durkheim e desenvolvida por Robert Merton, que consiste na 

“primeira alternativa clássica à concepção dos caracteres diferenciais biopsicológicos do 

delinqüente e, por conseqüência, à variante positivista do princípio do bem e do mal” 
233. É conhecida como modelo europeu de sociologia criminal, ou de cunho 

academicista, diferenciando-se do modelo americano de sociologia, inaugurado pela 

Escola de Chicago, que será explicada mais adiante234. 

A funcionalidade do fenômeno criminal fora primeiramente identificada por 

Durkheim, em um trabalho seminal para as ciências sociais, onde afirmou que o crime, 

                                                 
231TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock. La Nueva criminología: contribución a una teoría 
social de la conducta desviada. Trad. Adolfo Crossa. Buenos Aires: Amorrortu, 2007, p. 51.  
232ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Op. Cit. p. 406.  
233BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do sistema penal, 3ª. ed. Trad. Juarez Cirino 
dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002. p. 59. 
234GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminologia, Op. Cit. p. 337.  
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dentro de certos limites, não somente não é indesejável, como pode ser útil para o 

desenvolvimento social 235.  

No entanto, foi em seu posterior ensaio sobre o suicídio que Durkheim melhor 

definiu a sua teoria funcional, na medida em que teorizou sobre a influência da anomia 

nos comportamentos individuais. Segundo o autor francês, o estado anômico 236 se 

verificaria “quando a sociedade não facilita ao indivíduo os meios necessários para 

conseguir os fins que esta mesma sociedade considera como meta e ideal que deve ser 

alcançado” 237. Dessa maneira, a anomia poderia ser a causa do cometimento de delitos 

e, inclusive, motivar atos ainda mais extremados, como o suicídio.  

O sociólogo americano Robert Merton foi quem levou mais adiante o 

funcionalismo proposto por Durkheim. Em sua concepção, a estrutura social não apenas 

tem a capacidade de reprimir determinadas condutas, mas também a de estimular certos 

comportamentos. Por isso, o desvio pode ser considerado “como um produto da 

estrutura social, absolutamente normal como o comportamento conforme as regras” 238.  

O desvio seria entendido, segundo o sociólogo americano, como uma 

contradição entre a estrutura social e a cultura. Enquanto que a cultura impõe metas a 

serem alcançadas pelos indivíduos, que constituem em verdade motivações para seus 

comportamentos, ao mesmo tempo também institucionaliza os meios socialmente 

aceitos, para que essas mesmas metas sejam atingidas. “A desproporção que pode existir 

entre os fins culturalmente reconhecidos como válidos e os meios legítimos, à 

disposição do indivíduo para alcançá-los, está na origem dos comportamentos 

desviantes” 239.  

Ao mesmo tempo em que se desenvolvia a teoria funcionalista da anomia, 

destacou-se a Escola de Chicago, que é, seguramente, o berço da moderna sociologia 

                                                 
235“(...) partindo do fato de que o crime é detestado e detestável, o senso comum conclui erradamente que 
ele deveria desaparecer por completo. Com seu simplismo costumeiro, não concebe que uma coisa que 
repugna possa ter uma razão de ser útil”. DURKHEIM, Émile. As Regras do método sociológico. Trad. 
Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. XII, destaques nossos. 
236Vide 1.4, onde dissertamos sobre os estados kenomático e pleromático (de certa forma relacionados à 
situação de anomia), quando tratamos da idéia do inimigo como uma exceção ao Direito.  
237MUÑOZ CONDE, Francisco; HASSEMER, Winfried. Introdução à Criminologia. Trad. Cíntia Toledo 
Miranda Chaves. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 72. 
238BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do sistema penal... Op. Cit. p. 62, destaques do 
autor. 
239Idem, Ibidem. p. 63. 
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americana240. Teve como característica marcante a observação empírica da realidade, 

inspirada pela filosofia pragmática241, pautando-se por finalidades eminentemente 

práticas. Com isso, diferenciou-se bastante, metodologicamente, da teoria anômica do 

crime, a qual, como já explicamos, possuía um traço eminentemente teórico. 

Essa corrente sociológica preocupou-se, inicialmente, com o drástico aumento 

da criminalidade nas grandes cidades. À época, o cenário urbano norte-americano 

estava se transformando radicalmente, e de forma bastante acelerada, o que 

inevitavelmente resultou na eclosão de problemas sociais diversos, entre eles o crime 
242. Para se ter uma idéia do referido fenômeno de vertiginosa urbanização, a cidade de 

Chicago, por volta de 1840, possuía por volta de cinco mil habitantes, sendo que 

atingiu, em apenas cinqüenta anos, uma população na ordem de um milhão de pessoas 

(sofrendo, portanto, um incremento populacional duzentas vezes maior que a sua 

dimensão inicial) 243.  

Por essa razão, a cidade, enquanto fenômeno, passou a ser o objeto de estudo da 

Escola de Chicago. “Passariam a ser estudadas a estruturação dos guetos, as relações 

que se estabelecem entre as comunidades etc. Porém, sobretudo, seriam promovidas 

pesquisas de campo, estudos dentro dos grupos sociais concretos, geralmente 

relacionadas com as condutas marginais” 244. 

Das diversas áreas de estudo desenvolvidas por essa vertente criminológica, 

destacou-se a ecologia humana, que consistiu em uma “tentativa de investigação dos 

processos por meio de que os equilíbrios biótico e social se mantém, bem como por 

meio de que processos tais equilíbrios são perturbados, a partir da integração de quatro 

fatores centrais: população, artefatos (cultura tecnológica), costumes e crenças e 

recursos naturais”245. Dessa maneira, a cidade, como unidade ecológica, consistiria em 

um ambiente criminógeno, pois seu ambiente caótico e socialmente desestruturado é 

                                                 
240TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Crime e cidade: violência urbana e a Escola de Chicago. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 9.  
241GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminologia, Op. Cit. p. 341.  
242No mesmo sentido, afirmou Sérgio Salomão SHECAIRA que “a explosão de crescimento da cidade, 
que se expande em círculos do centro para a periferia, cria graves problemas sociais, trabalhistas, 
familiares, morais e culturais que se traduzem em um fermento conflituoso, potencializador da 
criminalidade. A inexistência de mecanismos de controle social e cultural permite o surgimento de um 
meio social desorganizado e criminógeno, que se distribui diferenciadamente pela cidade”. 
Criminologia. Op. Cit. p. 144, grifamos. 
243TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Crime e cidade... Op. Cit. p.11.  
244ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Op. Cit. p. 427.  
245TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Crime e cidade... Op. Cit. p. 17.  
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determinante para o surgimento de uma criminalidade urbana 246. Dessa fase ecológica, 

destacam-se os trabalhos de Park, Burgess, Thrasher, Mckay, entre outros. 

Posteriormente, nas décadas de 40 e 50, os estudos da Escola de Chicago se 

distanciaram dos preceitos da ecologia humana, e focaram-se nas análises espaciais, 

valendo-se de métodos estatísticos multivariados 247. A partir desse momento, as 

pesquisas dessa escola enfatizaram o estudo arquitetônico e urbanístico das cidades, 

visando ao controle mais efetivo da criminalidade, por meio de políticas sociais 

específicas, focadas em regiões urbanas com maiores índices criminais e mais graves 

problemas de socialização. 

Um dos grandes sociólogos americanos foi Edwin Sutherland. Inicialmente 

influenciado pela Escola de Chicago, onde chegou a trabalhar como pesquisador em sua 

juventude 248, amadureceu suas idéias posteriormente, ao incorporar diversas outras 

influências conceituais, o que resultou, mais tarde, na criação da teoria da associação 

diferencial, também chamada de teoria do processo social, ou da aprendizagem social 
249.  

A grande preocupação desse estudioso foi desenvolver uma explicação geral 

para o fenômeno da criminalidade, que fosse capaz de elucidar as razões para o 

cometimento de qualquer espécie de crime, e não apenas de determinado delito em 

particular. “Era nessa redução que as explicações baseadas na pobreza ou em problemas 

de personalidade e, no final das contas, todo o positivismo criminológico, falhavam” 250. 

Por esse motivo, afastou-se das teorias estruturais (funcionalistas), as quais, de modo 

geral, eram insuficientes para explicar a criminalidade praticada por classes econômicas 

mais abastadas, em razão de se concentrarem exageradamente na criminalidade da 

lower class 251.  

                                                 
246Cumpre ressaltar que a criminalidade urbana se diferencia daquela que é produzida fora dos núcleos 
urbanos. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminologia, Op. Cit. p. 343. 
247Idem. Ibidem. p. 345.  
248ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Op. Cit. p. 489.   
249Segundo destacou Sérgio Salomão SHECAIRA, um dos principais precursores de Sutherland teria sido 
Gabriel Tarde, quem já afirmara que o delinqüente “era um tipo de profissional que necessitava de um 
aprendizado, assim como todas as profissões precisam de um mestre”. Criminologia. Op. Cit. p. 193. 
250ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Op. Cit. p. 490.  
251GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminologia, Op. Cit. p. 373. De fato, a teoria da 
associação diferencial possibilitou, alguns anos mais tarde, o surgimento da formulação conceitual dos 
crimes de colarinho branco (white collar crimes), também por Edwin Sutherland. Este constatou que, não 
somente existia a criminalidade entre as classes mais abastadas, como também o crime era culturalmente 
habitual em alguns nichos mais favorecidos economicamente, como, por exemplo, o mercado financeiro.  
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A premissa utilizada por essa teoria criminológica foi a de que as pessoas 

adquirem comportamentos diferenciados, a partir de interações com grupos culturais 

distintos. Desta forma, o comportamento delitivo não se origina de um defeito de 

socialização, ou mesmo de determinantes biológicos. Pelo contrário, seria fruto de um 

aprendizado, resultante de uma associação com grupos sociais desviados. 

O aprendizado do crime compreenderia tanto as técnicas, necessárias ao 

cometimento do delito, como também a racionalização desse comportamento delitivo, 

ou seja, a incorporação do desvio como comportamento mais proveitoso ou 

conveniente. Portanto, “o princípio do comportamento diferencial indica que uma 

pessoa se converte em delinqüente porque em seu meio há mais definições favoráveis a 

infringir a lei e, por conta disso, consegue isolar-se os grupos que tendem a respeitá-la” 
252. 

Dentre as muitas críticas sofridas por essa teoria, destacamos duas: 1) 

primeiramente, a associação diferencial, como já frisamos, buscava se distanciar de 

uma metodologia eminentemente teórica (ligado às teorias anômicas e funcionais). No 

entanto, essa teoria é extremamente imprecisa, pois suas formulações são de difícil 

constatação empírica; e 2) toda a teoria da associação diferencial é formulada 

considerando o aprendizado do comportamento criminoso como premissa. Contudo, 

Sutherland não explicou perfeitamente como o delinqüente concretizava esse 

aprendizado 253.  

Com o desenvolvimento dos estudos criminológicos, foi dada uma maior 

atenção à criminalidade praticada por aqueles grupos sociais culturalmente 

diferenciados, que praticavam valores e condutas destoantes daqueles respeitados pela 

parcela preponderante da sociedade. Esse aspecto já havia sido observado por 

Sutherland anteriormente. Ocorre que essas novas teses criminológicas se avultaram de 

importância, sendo aperfeiçoadas e denominadas de teorias das subculturas criminais.  

O conceito de cultura utilizado por esses criminológos era o mesmo que fora 

adotado pelos funcionalistas, ou seja, a cultura seria aquele conjunto consensual de 

valores, comportamentos e códigos de conduta cuja sociedade compartilhava e 

perpetuava por meio das interações sociais. Já explicamos que a sociologia, àquela  

                                                 
252ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Op. Cit. p. 492.    
253MAÍLLO, Alfonso Serrano. Introdução à criminologia. Op. Cit. p. 202.  
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época, pautava-se por um ideário consensual da sociedade. No entanto, determinados 

grupos sociais divergiam de alguns aspectos não-essenciais praticados pela cultura 

geral, dando origem às subculturas254. Quando esses grupos se distinguiam da 

sociedade, especialmente no que diz respeito à prática de condutas delitivas, surgiam as 

subculturas criminais.  

Por esse motivo, podemos compreender as teorias das subculturas criminais 

como uma tentativa de conciliação das teorias funcionais-anômicas com aquelas de 

associação diferencial. Conforme apontado por Gabriel Ignácio Anitua, referindo-se 

particularmente ao modelo teórico das subculturas desenvolvido por Albert Cohen (mas 

que podemos extender a todos os demais seguidores dessa vertente), “a teoria da anomia 

é a que explica que as subculturas surjam, segundo Cohen, entre jovens de classe 

operária que não encontrem resposta para sua frustação dentro da cultura geral que 

enfatiza o êxito econômico. A teoria das associações diferenciais explica o processo de 

influência cultural do grupo sobre o indivíduo que permite que uns e outros valorizem o 

ato desvalorizado pela cultura geral” 255. 

 Esse autor já referido, Albert Cohen, foi o maior representante dessa vertente 

criminológica, com seu clássico estudo Delinquent Boys. Neste estudo, desenvolveu a 

hipótese de que a criminalidade das gangues poderia ser explicada por meio da análise 

das comunidades socialmente desfavorecidas, pois observara que esses delitos eram 

praticados, em regra, por jovens do sexo masculino, pobres e provenientes de famílias 

de classes operárias. Concluiu que esse jovem, ao perceber sua situação inferiorizada 

(comparando-os com os valores vigentes e as oportunidades disponíveis para aquelas 

outras pessoas, pertencentes às classes mais abastadas), teria basicamente três 

possibilidades de reação: “ou esforça-se, apesar de tudo, para obter um reconhecimento, 

sendo dedicado e buscando a superação. Ou renuncia às aspirações de sucesso e assume 

um papel de bom menino humilde de bairro. Ou se refugia no caminho da subcultura 

criminosa” 256. 

 

                                                 
254Os conceitos de cultura e subcultura não são, contudo, pacíficos. Conforme lembrado por Sérgio 
Salomão SHECAIRA, a equivocidade do termo diz respeito, também, ao fato de a cultura ser objeto de 
estudo da filosofia, antropologia, sociologia, história, dentre outras ciências, cada uma com uma 
abordagem específica. Criminologia. Op. Cit. p. 241.  
255ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Op. Cit. p. 500.    
256Idem. Ibidem. p. 502, grifos do autor. 



 85 

 Outros autores destacaram-se ainda, com relação às teorias da subcultura 

criminosa, dentre eles Richard Cloward e Lloyd Ohlin. De modo geral, todas essas teses 

concordavam que “era necessário reorganizar a trama social dos bairros de classe 

baixa, proporcionando ao mesmo tempo um controle social e oportunidades de ascensão 

social verdadeiras e legítimas” 257.  

 Após esse breve exame das teorias sociológicas consensuais do crime que 

reputamos mais importantes, destacamos que, não por acaso, quase a totalidade das 

mesmas foram levadas a cabo por sociólogos norte-americanos 258. Isso se deve, em 

parte, ao fato de serem os Estados Unidos, há muito tempo, devotados ao conhecimento 

sociológico. Ademais, as idéias provenientes do positivismo criminológico não tiveram 

guarida, ao menos com tanta ênfase, nesse país, pois a etiologia biologicista foi efetuada 

de forma isolada, e sempre no âmbito de outras ciências, como a medicina (psiquiatria, 

endocrinologia, genética), entre outras. Por essa razão, naquele país, “a Criminologia 

sempre foi estudada e entendida como um campo especializado da Sociologia” 259.   

 Esse importante dado geográfico, da preponderância norte-americana nas 

explicações sociológicas do crime, também é fundamental para entendermos qual a 

ideologia que essas teorias procuraram sustentar. Como já apontamos, todas essas 

proposições teóricas tinham como característica marcante uma visão consensual da 

sociedade. O que equivale a afirmar que o desvio criminoso seria resultante de uma 

perturbação no relativamente harmônico tecido social, reflexo de uma situação de 

instabilidade normativa e valorativa (teorias anômicas-funcionais), de uma 

aprendizagem delituosa (teorias da associação diferencial), ou, por fim, de uma 

preponderância de valores subculturais, com relação àqueles praticados pela cultura 

geral (teorias das subculturas criminosas). 

 O amadurecimento da sociologia norte-americana coincidiu com o drástico 

aumento da intervenção estatal na sociedade. Como visto, à época do surgimento do 

modelo positivista de explicação do crime, o Estado distanciou-se do liberalismo 

clássico (iluminista), iniciando suas primeiras incursões na direção de um Estado social-

                                                 
257Idem. Ibidem. p. 506, destacamos. 
258Por essa razão, Leon RADZINOWICZ já afirmara que “a criminologia nasceu na Europa mas, nesse 
continente, o impulso inicial dado às pesquisas criminológicas parece mais tarde ter se perdido”. Livre 
tradução de “la criminologie est née en Europe, mais en Europe, cette impulsion première donnée aux 
recherches criminologiques semble plus tard s’être perdue”. Où en est la criminologie? Paris: Cujas, 
1965, p. 149. 
259ELBERT, Carlos Alberto. Novo manual básico de criminologia. Op. Cit. p. 156.  
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democrático. Naquele contexto, a razão positivista propiciou uma explicação 

epistemológica que fundamentou a manutenção dos privilégios da burguesia, então em 

decadência.   

 Posteriormente, já nas primeiras décadas do século XX, a defesa da participação 

mais ativa do Estado na sociedade, principalmente no aspecto econômico, começou a 

dissipar o que ainda restara do ideário liberal, já desgastado pela força motriz de 

inúmeras transformações sociais. Por essa época, no ano de 1929, o capitalismo viveu 

uma de suas mais amargas crises, o que contribuiu enormemente para que os defeitos 

estruturais intrínsecos àquele sistema econômico fossem desvelados.  

Foi naquele momento crítico que um novo modelo de Estado foi delineado, no 

qual o governo deveria ser fortalecido, assumindo uma função de dirigismo econômico. 

Para tanto, contribuíram enormemente as idéias econômicas de John Maynard Keynes, 

as quais, por sua vez, serviram de base para o new deal, proposto por Franklin 

Roosevelt, então presidente dos Estados Unidos, no ano de 1932. Esse programa 

político teve como principal meta a aceleração do progresso econômico por meio de 

atuações estatais, na tentativa de amenizar os efeitos da crise.  

Consequentemente, essas intervenções sócio-econômicas promoveram um 

amadurecimento do Estado social, na medida em que promoveram um aperfeiçoamento 

das conquistas trabalhistas e sindicais e possibilitaram uma política de pleno emprego, 

além de terem institucionalizado benefícios sociais e previdenciários.  

Por sua vez, o continente europeu, no mesmo período, reagiu de forma bem 

diversa à crise econômica. Ao invés de promoverem políticas sociais inclusivistas, 

estimulando o progresso econômico, os países europeus, quase em sua totalidade, 

optaram por fortalecer o Estado com base no autoritarismo. Por essa razão, ainda 

continuaram utilizando preceitos positivistas, que possibilitavam a estruturação de um 

sistema punitivo excludente. “Ao invés de buscar evitar o conflito e promover a 

inclusão – ao menos discursiva – de todos, seria promovida na Europa um outro tipo de 

inclusão, baseada na exclusão feroz de outros, os quais seriam considerados inimigos” 
260. 

                                                 
260ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Op. Cit. p. 484, grifamos por 
último. Esse brilhante autor também explica que a segunda guerra mundial pode ser compreendida como 
o resultado da repressão e da exclusão empreendidos por esses Estados europeus.  Para um estudo 
aprofundado do sistema punitivo correspondente ao Estado nazista alemão, remetemos o leitor para o 
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 Posteriormente, com a eclosão da segunda grande guerra, a política do new deal 

foi legitimada, pois, naturalmente, o dirigismo econômico empreendido pelo Estado foi 

tido como necessário, em função da urgência bélica. “A exceção da guerra e o seu 

desenvolvimento permitiram que até mesmo os mais individualistas aceitassem o 

modelo do bem estar como forma de corrigir os defeitos do capitalismo, mas sem 

abandoná-lo” 261. 

 Após o conflito mundial, esse novo sistema social inclusivista alastrou-se por 

quase todo o Ocidente, excetuando-se apenas aqueles países dominados 

ideologicamente pelo Estado soviético. A aceitação desse capitalismo social foi, 

ademais, uma exigência implícita, imposta a todos os países combalidos da guerra que 

receberam ajuda norte-americana por ocasião do Plano Marshall 262.  

 Dessa maneira, as teorias sociológicas do crime vincularam-se intrinsecamente 

à ideologia inclusivista do Estado social, também chamado de Estado de bem-estar 263. 

Justamente em razão disso, serviram funcionalmente a esse ideário, na medida em que 

promoviam uma resposta conceitual para o fenômeno do crime, a qual o compreendia 

como uma negação dos valores que, em última instancia, constituiriam a identidade 

social.   

 Como resultado dessa ideologia, houve uma ênfase na ressocialização como 

função do sistema punitivo (função da pena). Ora, se o crime era decorrente de uma 

negação excepcional das premissas sociais, a solução para o crime deveria priorizar a 

readmissão social do delinqüente, por meio de uma aceitação sua daqueles princípios 

mínimos, sem os quais o convívio comunitário não seria possível 264.  

 Também destacamos, como um reflexo dessa ideologia do bem estar, o fato de 

que vários segmentos sociais, outrora discriminados, foram incorporados à cidadania. 

Para tanto, esse movimento inclusivista utilizou a descriminalização de condutas 

                                                                                                                                               
magistral estudo de Francisco MUÑOZ CONDE. Edmund Mezger e o Direito Penal de seu tempo... Op. 
Cit. passim.  
261ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Op. Cit. p. 485, destaques do 
autor.  
262Idem. Ibidem. loc. cit.  
263GARLAND, David. A Cultura do controle... Op. Cit.p. 60. No mesmo sentido, afirmou Gabriel Ignácio 
ANITUA  que a consolidação da criminologia sociológica “era o resultado de que as investigações 
empíricas produzidas serviram a um determinado príncipe, o Estado do bem-estar”. Histórias dos 
pensamentos criminológicos. Op. Cit. p. 481, grifos do autor. 
264No mesmo sentido, Alessandro BARATTA afirmou que “el pensamiento penal después de la segunda 
guerra mundial se orienta preferencialmente hacia una ideologia utilitarista-humanística de la pena, en 
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delitivas, visando à incorporação desses indivíduos desajustados, o que pode ser 

facilmente observado, segundo Jock Young, com relação à delinqüência juvenil (vez 

que se estabeleceu uma distinção entre uma minoria de delitos mais graves e àquela 

grande maioria de condutas indesejadas comuns à juventude, sendo, contudo, sem 

maiores conseqüências) e, ainda, com respeito a alguns crimes sem vítimas (por 

exemplo, a legalização do uso de drogas, em alguns países) 265.  

 

3.2.2 A derrocada do estado de bem-estar e a transformação do saber 

criminológico em ideologia 

 

 A partir dos anos 60, o paradigma consensual foi considerado insuficiente para 

explicar a evolução e o funcionamento das estruturas sociais. Por isso, a ciências sociais 

se inclinaram em direção a uma concepção conflitual da sociedade, segundo a qual as 

normas não corresponderiam a um consenso de valores sociais, muito pelo contrário, 

seriam demonstrações cabais de um conflito insuperável existente na sociedade, na qual 

se observa uma distribuição desigual de autoridade. 

 Contribuíram para esse fenômeno as enormes mudanças que vinha sofrendo a 

sociedade àquela época, que ficaram conhecidas como revolução cultural. De fato, as 

instituições, outrora tidas como estabilizadoras da identidade social, começaram a ser 

questionadas e desacreditadas. Por exemplo, a idéia tradicional de família, considerada 

nuclear para a estabilidade social, começou a ser profundamente alterada, em função de 

um crescente número de divórcios e o aumento do número de famílias monoparentais e 

de filhos ilegítimos.  

 O choque cultural se deu também entre as gerações, com o fortalecimento de 

uma nova cultura juvenil, que acabou por se tornar um agente social independente 266. 

Ao mesmo tempo, se verificou uma importante mudança nos padrões de comportamento 

sexual, a partir do surgimento de métodos contraceptivos mais seguros, e de um ideal 

                                                                                                                                               
cuyo ámbito esta ubicada en primer plano la función de resocialización”.  Integración-prevención... Op. 
Cit. p. 14. 
265YOUNG, Jock. A Sociedade excludente... Op. Cit. p. 98. 
266HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: O Breve século XX, 2ª.ed. Trad. Marcus Santarrita. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2003, p. 317.   
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libertário de relacionamento. Disso, resultou o fortalecimento de movimentos sociais 

promovidos por homossexuais e feministas, dentre outros. 

 Mesmo as guerras que, como já explicamos, outrora cumpriram com uma função 

integrativa da sociedade, no sentido de agrupamento de valores em torno de um objetivo 

comum, não mais desempenharam esse papel social funcional. Muito pelo contrário, é 

sabido que o conflito do Vietnã foi um momento de ruptura e desestabilização social, ao 

propiciar a eclosão de um pensamento crítico e libertário 267.   

 Por fim, a própria atuação do Estado de bem-estar seria colocada em xeque, na 

medida em que ficara bem claro que as políticas sociais inclusivistas eram suportadas 

pela marginalização de camadas sociais e de países periféricos. Ou seja, para garantir o 

bem-estar material de uma camada privilegiada da população, inevitavelmente deveria 

existir outra parcela da sociedade, destituída dos mesmos privilégios. Nesse sentido, 

Gabriel Ignacio de Anitua observou que “os perdedores não achavam justo manter-se 

em posições subordinadas só para salvar o sistema. O interessante do caso é que a 

proclamação da justiça iria além de uma simples reivindicação pessoal e setorial, e 

enfatizaria as bases materiais sobre as quais os Estados do bem-estar se apoiavam” 268. 

Essas mudanças comportamentais propiciaram uma nova visão acerca de 

condutas anteriormente consideradas como desviantes ou inaceitáveis. Desse modo, o 

consenso acerca de quais condutas seriam desviadas começou a ser irremediavelmente 

abalado. Nesse sentido, afirmou Eric Hobsbawm que “o grande significado dessas 

mudanças foi que, implícita ou explicitamente, rejeitavam a ordenação histórica e há 

muito estabelecida das relações humanas em sociedade, que as convenções e proibições 

sociais expressavam, sancionavam e simbolizavam” 269. 

Essa rejeição seria conseqüência, não de um renovado padrão comportamental, 

mas de uma ilimitada autonomia do desejo humano 270. Portanto, a revolução cultural 

pode ser compreendida como “o triunfo do indivíduo sobre a sociedade, ou melhor, o 

rompimento dos fios que antes ligavam os seres humanos em texturas sociais” 271. 

 

                                                 
267ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Op. Cit. p. 570.  
268Idem. Ibidem. p. 569. 
269HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos... Op. Cit. p. 327. 
270Idem. Ibidem. loc. cit.  
271Idem. Ibidem. p. 328, grifamos. 
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A conseqüência imediata da adoção desse novo paradigma foi um rechaço ao 

modelo científico que suportava a ideologia do Estado de bem-estar. Por isso, toda a 

sociologia funcionalista foi posta em xeque, na medida em que o próprio consenso 

valorativo, que a fundamentava, fora desacreditado.  

Nesse sentido, citamos a lição de Ralf Dahrendorf, em um dos textos inaugurais 

dessa nova concepção conflitual da sociedade, comparando os modelos sociológicos 

pretéritos às utopias. Segundo o autor, “os sistemas sociais, tal como concebidos por 

alguns teóricos recentes, parecem ter os mesmos traços que caracterizam as sociedades 

utópicas. Por isso, somos forçados a concluir que a teoria funcional-estrutural também 

dialoga com sociedades nas quais as modificações históricas são ausentes, e por isso 

essa teoria seria, nesse sentido, utópica. Para que fique claro, é utópica não porque 

algumas das premissas dessa teoria são irrealistas – isso seria verdadeiro para as 

premissas de quase todas as teorias científicas –, mas sim porque essa teoria está 

preocupada exclusivamente em explicar as condições de funcionamento de um sistema 

social utópico. A teoria funcional-estrutural não introduz premissas irrealistas com o 

propósito de explicar problemas reais; ela introduz vários tipos de premissas, conceitos 

e modelos tão-somente com o propósito de descrever um sistema social que nunca 

existiu, e que parece nunca virá a existir” 272. 

Portanto, o novo modelo conflitual era contrastante com aquela concepção de 

sociedade imutável, estabilizada, fundada em valores e conceitos consensuais. Em 

verdade, essa visão idílica seria utópica, como vimos. O novo paradigma, pelo 

contrário, afirmava que a estrutura social seria histórica, e por essa razão dialética. Esse 

modelo social ignorava o estático de Parmênides e se aproximava do dinâmico de 

Heráclito. 

Seria mais apropriado falarmos em teorias conflituais, no plural, vez que 

despontaram diversas teses com essa natureza, naquele período, embora possuíssem 

                                                 
272Livre tradução de “the social system as conceived by some recent sociological theorists appears to 
have the same features that characterize utopian societies. This being so, we are forced to conclude that 
structural-functional theory also deals with societies from which historical change is absent, and that it 
is, in this sense, , utopian. To be sure, it is utopian not because some of the assumptions of this theory are 
unrealistic – this would be true for the assumptions of almost any scientific theory – but because it is 
exclusively concerned with spelling out the conditions os the functioning of a utopian social system. 
Structural-functional theory  does not introduce unrealistic assumptions for the purpose of explaining 
real problems; it introduces many kinds of assumptions, concepts and models for the sole purpose of 
describing  a social system that has never existed and is not likely ever to come into being”. 
DAHRENDORF, Ralf. Out of utopia. In Essays in the theory of society. Disponível em: 
<http://www.books.google.com.br/books >. Acesso em 17 de junho de 2009. p. 118. 
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fundamentos bem distintos. Poderíamos as dividir em duas principais vertentes: a 

concepção conflitual marxista, fundada na dialética materialista inaugurada por Karl 

Marx, e aquela outra que se pautara por marcos teóricos diferenciados 273, e que teve 

como seu difusor, inicialmente, o sociólogo Ralf Dahrendorf, já referido. Ainda 

considerando essa classificação, e conforme lição de Lola Aniyar de Castro, “o modelo 

do conflito dá sustentação à criminologia interacionista, que não é marxista, e à 

criminologia crítica ou radical, ou nova criminologia, como a chamaram Taylor, 

Walton e Young, baseada em fundamentação marxista mais ou menos ortodoxa 

segundo os modelos” 274. Não seria oportuno, contudo, diferenciar minuciosamente 

essas inúmeras vertentes teóricas, razão pela qual nos concentraremos nas 

características comuns a todas elas, visando à compreensão de qual o contexto histórico 

e, sobretudo, ideológico nos quais essas teorias se inseriram. 

 Cumpre fazer algumas observações sobre a influência da doutrina marxista na 

sociologia criminal. Primeiramente, é forçoso afirmar que o próprio Karl Marx não se 

ateve ao estudo do crime, em seus escritos, excetuando-se apenas algumas passagens de 

seus textos de juventude, nos quais fez ligeiras referências ao fenômeno do delito e do 

controle social. Portanto, o crime não seria objeto de seu interesse maior 275. Esse fato, 

inclusive, resultou na afirmação, por parte de Lola Aniyar de Castro, de que a 

criminologia professada por Karl Marx seria, paradoxalmente, antimarxista 276. 

 Não obstante a escassez de ensinamentos criminológicos na obra de Karl Marx, 

é inegável a influência que o marxismo exerceu sobre as ciências sociais em geral, 

                                                 
273DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia...Op. Cit. p. 253. 
274CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da libertação. Rio de Janeiro: Revan, 2005, p. 81. Há 
doutrinadores que diferenciam as criminologias crítica, radical e a nova criminologia. No entanto, em 
função dos modestos objetivos deste trabalho, trataremos dessas correntes criminológicas como 
equivalentes, contrapondo-as às proposições criminológicas consensuais e de cunho etiológico, na esteira 
de muitos outros teóricos que não enxergam diferenças essenciais entre essas proposições. Para maiores 
detalhes sobre as diferenças que existiriam entre as mesmas, vide ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A 
Ilusão de segurança jurídica: Do controle da violência à violência do controle penal. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2003, p. 187. 
275MUÑOZ CONDE, Francisco; HASSEMER, Winfried. Introdução à Criminologia. Op. Cit. p. 105.  
276“Com efeito, sua paixão pela organização da classe trabalhadora que estava chamada a cumprir a 
profética revolução o leva a incluir o delinqüente dentro do lumpenproletariado: sendo um 
desclassificado, pois não mede sua força de trabalho por um salário e, pelo contrário, sendo um parasita 
social que explora também seus companheiros de classe, está negando o processo revolucionário e que é, 
ao contrário, suscetível de aliar-se à burguesia, não há esperanças de recuperação, não tem missão 
histórica a cumprir. Mas é antimarxista, Marx, quando afirma que ‘o delito é a luta do indivíduo ilhado 
contra as condições prevalentes’ (...) desconhece o delinqüente sua possibilidade de participar do 
processo destinado a fazer tabula rasa do sistema que mantém essas condições prevalentes”. CASTRO, 
Lola Aniyar de. Apud MUÑOZ CONDE, Francisco; HASSEMER, Winfried. Introdução à Criminologia. 
Op. Cit. p. 106, grifamos. 
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inclusive na criminologia, repercussão essa observada ainda nos dias atuais. Dessa 

forma, toda a crítica empreendida pelo marxismo aos modos de produção e modelos 

econômicos foi determinante no surgimento de uma criminologia crítica, que se 

apropriou desses ensinamentos com o objetivo de perfazer um estudo da relação entre o 

fenômeno do crime e os modelos econômicos vigentes 277.  

Também contribuiu o marxismo para a derrubada do mito de que o sistema penal 

era pautado pela igualdade. Ora, essa teoria indicava que todo o sistema social 

(incluindo-se, portanto, o sistema punitivo) era influenciado pelas relações econômicas 

e de poder. Por esse motivo, o Jus Puniendi também seria influenciado por essas 

relações, vez que era utilizado com maior freqüência para sancionar estratos sociais 

menos abastados, exercendo nitidamente uma função de manutenção do status quo da 

burguesia. Nesse sentido, “a grande contribuição de Marx consiste, precisamente, em 

haver demonstrado a contradição existente entre um Direito (penal) presumidamente 

igualitário e uma sociedade profundamente desigual” 278. 

 A criminologia interacionista, também chamada de teoria do etiquetamento 

social (labeling approach), que, em suas origens, não se pautou por fundamentos 

marxistas, mudou os enfoques de observação científica, ao advogar que “não se pode 

compreender a criminalidade se não se estuda a ação do sistema penal, que a define e 

reage com ela, começando pelas normas abstratas até a ação das instâncias oficiais 

(polícia, juízes, instituições penitenciárias que as aplicam)” 279. Dessa maneira, não é a 

conduta criminosa (ou a sua prática) que definirá o desvio, ou, melhor dizendo, que 

trará as conseqüências negativas para o delinqüente, mas sim a atuação concreta das 

instituições de controle social. Por isso, o etiquetamento diz respeito à carga valorativa 

negativa que é imputada àquele que foi objeto de coação por uma instituição, o qual, 

doravante, será chamado de delinqüente ou criminoso. Somente a partir dessa atuação 

das instâncias de controle social (oficiais ou não) é que se pode compreender o 

fenômeno da criminalidade. Principalmente, considerando-se que inúmeras pessoas 

praticam condutas criminosas cotidianamente, sendo que, em razão de, muitas vezes, 

                                                 
277Acerca da celeuma decorrente da utilização de uma terminologia mais adequada para designar essa 
criminologia inovadora, vide nota 275. Cumpre frisar que George RUSCHE e Otto KIRCHHEIMER já 
haviam se adiantado em algumas décadas no estudo da correlação entre a criminalidade e o sistema sócio-
econômico, antecipando-se ao surgimento da criminologia crítica. Punição e estrutura social. Op. Cit. 
passim.  
278MUÑOZ CONDE, Francisco; HASSEMER, Winfried. Introdução à Criminologia. Op. Cit. p. 109. 
279BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do sistema penal... Op. Cit. p. 86. 
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não serem sancionadas em decorrência desses ilícitos, acabam não suportando os ônus 

de serem apontadas como criminosas ou desviadas 280. 

 Por esse motivo, modificou-se o enfoque da criminologia contemporânea, a 

partir da premissa de que a prática do crime se vincula inexoravelmente à própria 

imputação da condição de criminoso ao delinqüente (etiquetamento social), vez que 

“alguém somente é considerado desviado, anti-social, delinqüente, na medida em que é 

estigmatizado ou etiquetado – labelling process – como tal pelo grupo social mediante 

um procedimento social, policial ou judicial e, então, as organizações ou instituições da 

justiça penal são agências de estigmatização social” 281. Nesse sentido, é patente a 

afirmação de que o comportamento criminoso seria relacionado ao próprio Direito 282. 

A vertente criminológica interacionista defendeu a relativização da noção de 

delinqüência, tendo em vista que seus defensores “ponen el acento en la naturaleza de 

las normas sociales y en los rótulos que se aplican a las personas que contravienen 

esas normas o en la reacción social que provocan. Son, por lo tanto, relativistas 

sociológicos que insisten en que lo que es desviado para una persona no tiene que serlo 

para outra y, lo que quiza sea más importante, en que lo que se considera desviado en 

un momento y contexto determinado, quizá no sea siempre considerado así” 283. 

Os autores mais importantes desse segmento científico foram Erving Goffman, 

Edwin Lemert, Howard S. Becker, entre outros. Segundo esse último sociólogo, quem 

mais se destacou dentre os interacionistas, o conceito de desvio somente pode ser 

apreendido a partir da observação da reação social provocada pelo comportamento anti-

social, cujo resultado é a rotulação de determinados indivíduos como desviados. Isso  

                                                 
280Esse fenômeno é denominado pela criminologia como cifra negra ou cifra oculta, e corresponde 
àqueles crimes que são efetivamente praticados, porém nunca vem a ser formalmente conhecidos pelas 
instâncias formais do sistema punitivo. Note que a cifra negra já fora estudada profundamente pela 
sociologia tradicional, principalmente por Edwin Sutherland, tendo inclusive servido de fundamento para 
a elaboração teórica da associação diferencial e, principalmente, do conceito de crime de colarinho 
branco. No entanto, foi a partir da criminologia interacionista que esse fenômeno ganhou maior 
importância, a partir da constatação que o fenômeno criminal relaciona-se intrinsecamente com o próprio 
funcionamento do sistema punitivo, em razão de esse ser extremamente seletivo com respeito aos objetos 
de coação penal. 
281ALVES, Roque de Brito. Criminologia. Op. Cit. p. 105, grifos do autor.  
282BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do sistema penal... Op. Cit. p. 30. É nesse 
sentido que se fala em ampliação do objeto da ciência criminológica, que já não se preocupa tão-somente 
com o criminoso ou com as causas do crime (preocupação etiológica), mas também com o próprio 
funcionamento do sistema punitivo. Idem. Ibidem. p. 64 e ss. E ainda, ALVES, Roque de Brito. 
Criminologia. Op. Cit. p. 48 e ss. e DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. 
Criminologia... Op. Cit.p. 63 e seguintes. 
283TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock. La Nueva criminología... Op. Cit. p. 168.  
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porque “grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras cujas infrações constituem o 

desvio, e por meio da aplicação dessas regras a pessoas determinadas, rotulando-as 

como fora dos padrões de comportamento. A partir desse ponto de vista, o desvio não é 

uma qualidade de um ato que a pessoa comete, antes seria a conseqüência de que outros 

apliquem as regras e sanções para com um ofensor” 284.  

Por essa razão, o comportamento desviado é, tão-somente, aquele 

comportamento rotulado como tal 285. Decorre de uma reação social ao comportamento 

desvalorado, e, portanto, de uma interação entre a sociedade e o indivíduo a quem se 

imputa a pecha de desviado. Dessa forma, Becker propõe que sejam diferenciados os 

indivíduos que praticam condutas que contrariam as normas, daqueles outros que são 

rotulados como desviados, já que o desvio pressupõe uma prévia estigmatização, levada 

a cabo por instituições oficiais ou pela própria sociedade 286. Tal distinção é de suma 

importância, considerando que, por motivos diversos, nem todos os que praticam 

condutas contrárias às normas serão rotulados como desviados 287.  

A preocupação com o funcionamento do sistema faz com que a teoria do 

labeling approach aponte dois momentos de seleção daqueles indivíduos que serão 

rotulados como desviados: o primeiro momento, chamado de seleção primária, se dá 

quando da formulação das regras, instante em que são selecionadas as condutas que 

serão consideradas anti-sociais ou indesejadas; o segundo momento, a seleção 

secundária, corresponde à fase de estigmatização, e diz respeito ao instante em que os 

indivíduos, tendo cometido tais condutas ou não, serão apontadas pela sociedade como 

desviados. 

A relativização do conceito de desvio promovida por Becker vai ainda mais 

além, pois segundo esse autor, não somente aqueles indivíduos que descumprem as 

normas sociais são os fora dos padrões (outsiders), mas, analisando-se pelo ponto de 

vista daqueles que foram rotulados como desviados, aqueles grupos sociais que criam as 

normas as quais servem de parâmetros de avaliação da normalidade das condutas 

                                                 
284Livre tradução de “social groups create deviance by making the rules whose infraction constitutes 
deviance, and by applying those rules to particular people and labeling them as outsiders. From this 
point of view, deviance is not a quality of the act the person commits, but rather a consequence of the 
application by others of rules and sanctions to an offender”. BECKER, Howard. S. Outsiders: Studies in 
the sociology of deviance. New York: The Free Press, 1991, p. 9, destaques do autor. Optamos por 
traduzir o termo outsider como “fora dos padrões de comportamento”, na falta de termo mais adequado.  
285Idem. Ibidem. loc. cit. 
286Idem. Ibidem. p. 14.. 
287A cifra negra é uma das razões para que isso ocorra. Vide nota 280. 
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também poderiam ser tachados de outsiders. Isso porque “uma pessoa poderia sentir que 

esta sendo julgada conforme regras às quais não teve participação na criação e com as 

quais não concorda, regras impostas a ele por pessoas que fogem aos seus padrões de 

comportamento” 288.  

Ou seja, com a relativização da valoração dos comportamentos, tanto os que 

descumprem as normas podem ser considerados desviados, pelos grupos sociais que 

editam essas regras, como também esses mesmos grupos dominantes poderiam ser 

vistos como fora dos padrões, por aqueles que descumprem seus preceitos. 

Portanto, uma das questões cruciais para a criminologia interacionista é 

determinar quais seriam os grupos sociais que têm a capacidade de selecionar as 

condutas tidas como desviadas. Segundo Becker, esse seria um problema 

essencialmente de poder político e econômico 289. Aliás, essa é a maior crítica feita pela 

criminologia crítica, ou nova criminologia, corrente criminológica conflitual de 

conotação marxista, às teorias interacionistas: segundo Baratta, o labeling approach é 

uma teoria “capaz de descrever mecanismos de criminalização e de estigmatização, de 

referir estes mecanismos ao poder de definição e à esfera política em que ele se insere, 

sem poder explicar, independentemente do exercício deste poder, a realidade social e o 

significado do desvio, de comportamentos socialmente negativos e da criminalização” 
290. A relativização do conceito de desvio, empreendido por essa teoria, preocupa-se 

excessivamente com a rotulação do desvio em si mesma, olvidando-se do grave 

problema ocasionado pelas condutas (desviadas ou não) que efetivamente lesionam 

interesses merecedores de proteção291. 

 A solução ofertada pela criminologia crítica, para essas possíveis limitações das 

correntes interacionistas, poderia ser confundida com a utilização de ferramentas 

conceituais oriundas do marxismo para empreender uma crítica profunda nas estruturas 

                                                 
288Livre tradução de “a person may feel that he is being judged according to rules he has had no hand in 
making and does not accept, rules enforced on him by outsiders”. BECKER, Howard. S. Outsiders... Op. 
Cit. p. 16. 
289Idem. Ibidem. p. 17. 
290BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do sistema penal... Op. Cit. p. 116, destaques 
do autor. Em outro texto, o mesmo autor afirma taxativamente que “la falsa generalización y el 
formalismo conceptual con que las teorías examinadas terminan por agravar los defectos originales de la 
sociologia del conflicto, hacen que su pretensión científica sea inaceptable”. Idem. El Modelo 
sociológico del conflicto y las teorias del conflicto acerca de la criminalidad. In Criminología y sistema 
penal. Buenos Aires: B de F, 2004, p. 246. 
291Idem. Criminologia crítica e crítica do sistema penal... Op. Cit. p. 98. 
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econômicas e de produção 292. Essas seriam, como já explicamos, determinantes nos 

processos de seleção dos desviados e, portanto, no próprio fenômeno da criminalidade. 

Para tanto, renega a tradição sociológica conflitual não-marxista, que seria 

insuficiente em sua análise dos conflitos sociais e em sua abstração conceitual. 

Referindo-se especificamente à teoria conflitual desenvolvida por Dahrendorf e Coser, 

Baratta afirmou que “o defeito fundamental desta teoria está na incapacidade de descer 

da superfície empírica dos fenômenos à sua lógica objetiva, confundindo assim os 

atores dos processos econômicos (indivíduos e grupos) com os seus sujeitos reais (o 

capital, como processo sempre mais internacionalizado de exploração e de acumulação, 

e o trabalho assalariado, que não são, somente, os operários sindicalizados, mas 

também as massas urbanas e rurais deserdadas e marginalizadas)” 293. 

O grande problema da criminologia crítica parece ser a ampliação exagerada da 

problemática da criminalidade, de modo que qualquer fenômeno delitivo seria explicado 

em função das idiossincrasias de determinado modelo econômico. Isso torna a própria 

criminologia destituída de finalidades práticas, vez que seria confundida com a própria 

filosofia e ciência políticas 294. Por esse motivo, concordamos com Winfried Hassemer e 

Francisco Muñoz Conde, os quais afirmaram que “a principal falha desta concepção 

crítica é precisamente a desqualificação global que faz de todo Direito penal como uma 

espécie de braço armado da classe dominante desatendendo a função garantista e, 

portanto, limitador do poder punitivo do Estado, colocando no mesmo nível o Direito 

penal do Estado democrático de Direito e o Direito penal do Estado totalitário, 

fascista, negador dos direitos fundamentais” 295.  

 Não obstante, é inegável o mérito de tal teoria, ao “situar a delinqüência e a 

desviação social em um contexto mais amplo, relacionada com as estruturas sociais e 

com o desenvolvimento das relações de produção e distribuição” 296. A contundente 

crítica ao sistema punitivo, empreendida por essa corrente, resultou no desvelamento de 

hipocrisias relativas às finalidades do Direito Penal, demonstrando que sua função 

                                                 
292Idem. Ibidem. p. 160. 
293Idem. Ibidem. p. 140, destaques no original. 
294Roque de Brito ALVES, por exemplo, afirma que “o seu conteúdo ou fins iniciais foram, sem dúvida, 
desvirtuados e reduzidos a ser apenas mais uma corrente doutrinária (neomarxista) acerca da delinqüência 
e não uma nova disciplina total do delito, sob bases ou fins mais amplos como se desejava ou se pensava 
no começo de sua formulação”. Criminologia. Op. Cit. p. 110. 
295MUÑOZ CONDE, Francisco; HASSEMER, Winfried. Introdução à Criminologia. Op. Cit. p. 110, 
grifamos por último.  
296Idem. Ibidem. p. 107.  
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social, efetivamente, é bem diversa daquela propugnada. Desse modo, desenvolveram-

se ferramentas para a compreensão do modus operandi do sistema criminal na escolha 

de sua clientela, da forma como alguns indivíduos são selecionados pelo sistema, 

passando a ser tutelados pelo Direito Penal.  

Ambas as vertentes da criminologia conflitual, de matriz marxista ou não, se 

inserem em um contexto histórico de esfacelamento do Estado social, e de 

hiperbolização do individualismo, conforme demonstramos. Com o ceticismo com 

relação à existência de um consenso de valores na sociedade, a criminologia tendeu a 

sedimentar-se em torno de uma relativização do conceito de desvio.  

Segundo Alessandro Baratta, a problemática de delimitação do conteúdo 

material do desvio é talvez o grande desafio da crimonologia atual, vez que “el universo 

de eventos objeto de la criminología, tanto de la tradicional como de la crítica, no 

presenta, como se ha visto, ni confines estables ni homogeneidad. En este caso, la 

criminología y el discurso integrado de la ciencia jurídico-penal, se ocupan de 

situaciones problemáticas para ejercer una función de control externo, y de ello 

consigue que la autonomia científica y la competencia (integrante) dejen de existir” 297.  

Não é por outro motivo que a atual criminologia assume uma feição 

deontológica e valorativa, bem distanciada de suas premissas originárias positivistas, e, 

dessa forma, aproxima-se nitidamente da política criminal. Ora, se o próprio conceito de 

desvio é difuso, deve ser menos importante, como objeto de estudo, cabendo à ciência 

criminológica propor caminhos legítimos, pelos quais o sistema punitivo deve se 

encaminhar. Por isso, “parece ahora evidente que la política criminal se encuentra los 

problemas que, como habíamos visto, surgen em relación con la autonomia teórica de 

la criminología y la homogeneidad de su objeto” 298. 

Tem a mesma opinião Lolita Aniyar de Castro, quem afirmou que a criminologia 

crítica acabou por mesclar-se com a política criminal, estipulando diretrizes para o 

aprimoramento do sistema punitivo. Dessa forma, a criminologia crítica se vinculou às 

ideologias, utilizando-se de uma metodologia assemelhada àquela utilizada pela 

                                                 
297BARATTA, Alessandro. La Política criminal y el Derecho Penal de la constitución: Nuevas reflexiones 
sobre el modelo integrado de las ciencias penales. In Revista Brasileira de ciências criminais, n. 29. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 37. 
298Idem. Ibidem. p. 43.  
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filosofia política 299. Note que, talvez pela primeira vez desde a sistematização científica 

da criminologia, esse saber assumiu uma metodologia que se distancia de juízos 

descritivos, adotando características idealistas, do dever-ser. O que equivale a dizer que 

a criminologia já não serve mais apenas de suporte racionalizante para determinadas 

ideologias, com suas premissas e postulados científicos, mais que isso, converteu-se ela 

mesma, enquanto conhecimento, em uma ideologia.  

Desse modo, a criminologia crítica vinculou-se, em seus juízos prescritivos, à 

proteção dos direitos humanos, à constitucionalização do Direito Penal e ao garantismo, 

nos moldes propostos pelo italiano Luigi Ferrajoli. Nesse sentido, afirmou Lola Aniyar 

de Castro que o eminente professor argentino Eugênio Raul Zaffaroni propôs uma 

conciliação entre a criminologia (que, acredita, só pode ser crítica) e um modelo 

dogmático crítico de Direito Penal, sendo que “o garantismo, ou respeito, vigilância e 

garantia dos direitos humanos, se converteria assim na zona de interseção de ambos os 

círculos, e no objetivo de alto nível na escala de prioridades de ambas as disciplinas” 
300. O próprio Zaffaroni já deixara bem claro sua posição, acerca da relação intrínseca 

entre o saber penal, o Direito Constitucional e o Direito Internacional dos direitos 

humanos 301. 

Também no mesmo sentido, afirmou Salo de Carvalho que a criminologia se 

relaciona com os direitos humanos e o garantismo penal, por meio de dois vínculos: o 

primeiro, diria respeito ao plano discursivo, “isto é, na elaboração teórica, na 

compreensão e no reconhecimento dos direitos humanos como direitos e garantias das 

pessoas” 302. Já o segundo vínculo, relacionaria-se com o plano da instrumentalidade, 

referindo-se às práticas jurídicas cotidianas, considerando-se que “o paradigma 

garantista contemporâneo apresenta mecanismos que devem ser valorados em sua 

(in)idoneidade para impulsionar ações cotidianas de efetivação de direitos” 303 . Com 

                                                 
299Vide 1.1, quando distinguimos o método da filosofia política, que é vinculada a ideologias, daquele 
empregado pela ciência política, a qual almeja a neutralidade científica. Lolita Aniyar de CASTRO chega 
mesmo a afirmar que “una Criminologia como Teoría Crítica del Control Social, al ser una criminología 
de los Derechos Humanos, ‘y por lo tanto axiológica, normativa, no es diferente de la Política Criminal’. 
Y es em consecuencia un ‘deber ser’ ”. La Criminología crítica en el siglo XXI como criminología de los 
derechos humanos y la contra-reforma humanística o ‘las teorias criminológicas no son inocentes’. In 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 76. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 289, os 
últimos grifos são da autora. 
300CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da libertação. Op. Cit. p. 125. 
301ZAFFARONI, Eugênio Raúl. El Marco constitucional iushumanista del saber penal. In _________. En 
Torno de la cuestión penal. Buenos Aires: B de F, 2005, passim.  
302CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia, 2ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 99. 
303Idem. Ibidem. loc. cit. 
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isso, a aproximação entre a criminologia e a política criminal se faria através de um 

ponto de vista teórico (científico) e outro prático (político), e por meio de um 

“diagnóstico sobre as potencialidades do garantismo jurídico” 304. 

  

3.3 A MODERNIDADE RECENTE E A CRIMINOLOGIA DA EXCLUSÃO 

 

Até este momento, tivemos como objetivo demonstrar como a criminologia, 

principalmente em sua vertente crítica, converteu-se abertamente em ideologia, como o 

resultado natural de seu aperfeiçoamento metodológico. Nunca é demasiado lembrar 

que existem várias criminologias, e não pretendemos, em nenhum momento, detalhar 

todas as suas múltiplas tendências doutrinárias.  

Com respeito à aproximação dos saberes criminológico e político-criminal, 

teremos oportunidade de detalhar, no próximo capítulo, de que maneira algumas 

políticas contemporâneas vêm defendendo uma injustificada maximização do poder 

punitivo, com respeito a determinados indivíduos, para tanto, utilizando-se de saberes 

criminológicos, por vezes pseudocientíficos. Por essa razão, essas políticas vêm fazendo 

uso do conceito de inimigo em suas formulações, como demonstraremos mais a frente.  

Por hora, cumpre apresentarmos o surgimento de vertentes criminológicas que 

são, por certo, contraditórias em si mesmas. Isso, porque o pensamento criminológico 

tem se divido, nos últimos anos, de forma a aceitar certos comportamentos delitivos 

como normais e, até mesmo, esperados, ao mesmo tempo em que aponta outros 

comportamentos como hediondos, bem como quem os pratica, como inumanos, 

verdadeiros inimigos da sociedade. Sobre esse ponto, David Garland, em lição 

magistral, afirmou que “a criminologia oficial é, assim, cada vez mais dualista, 

polarizada e ambivalente. Há uma criminologia de si, que faz do criminoso um 

consumidor racional, como nós, e uma criminologia do outro, do pária ameaçador, do 

estrangeiro perturbador, do excluído e do desagradável. A primeira é invocada para 

banalizar o crime, moderar os medos desproporcionais e promover a ação preventiva, 

                                                 
304Idem. Ibidem. loc. cit. 
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enquanto que a segunda tende a diabolizar o criminoso, a estimular os medos e as 

hostilidades populares e a sustentar que o Estado deve punir mais” 305. 

 Utilizaremos a nomenclatura adotada por esse mesmo autor, denominando essa 

primeira tendência, de banalização e normalização do crime, como criminologia da vida 

cotidiana, enquanto que a outra corrente, de tendência bem mais repressiva e 

discriminatória, será chamada de criminologia do outro 306. 

 Primeiramente, para compreendermos essas tendências, é necessário observar 

atentamente a conjuntura social da qual surgiram307. Nesse sentido, observa-se que, a 

partir da década de 70 e até o presente, período que doravante denominaremos de 

modernidade recente 308, ficou patente que o modelo de Estado social ou de bem-estar é 

impossível de realizar-se, restando apenas como uma memória decadente de um 

ultrapassado ideário naïve.   

Foram tempos de crise, não apenas econômica 309, com uma expansão 

desenfreada da pobreza, inclusive em países centrais, mas também de instabilidade 

social e comportamental. Poderíamos inclusive afirmar que o Direito Penal, bem como 

os demais saberes criminais, ainda hoje vivencia um período crítico 310. 

                                                 
305GARLAND, David. As Contradições da sociedade punitiva: O Caso britânico. In Discursos sediciosos, 
n. 11. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 88. 
306Idem. Ibidem. passim. e GARLAND, David. A Cultura do controle... Op. Cit. passim. 
307Mesmo porque “a crise da criminologia é a crise da modernidade”. YOUNG, Jock. A Sociedade 
excludente... Op. Cit. p. 58. 
308Optamos por utilizar essa terminologia, também adotada por Jock YOUNG. Com isso, referimo-nos ao 
“mundo excludente do último terço do século XX”, com as suas características contemporâneas que 
influenciam determinantemente no funcionamento do sistema punitivo. Idem. Ibidem. p. 96 e ss. Portanto, 
não é nosso objetivo detalhar as importantes diferenças conceituais entre as várias teorias que possuem a 
contemporaneidade como objeto e utilizam-se de terminologias diversas, tais como  sociedade de risco, 
pós-modernidade, modernização reflexiva, tempos líquidos, entre outras. Ver também: GIDDENS, 
Anthony. As Conseqüências da modernidade. Trad. Raul Fiker. São Paulo: Unesp, 1991. BECK, Ulrich. 
La Sociedad del riesgo: hacia uma nueva modernidad. Trad. Jorge Navarro. Buenos Aires: Paidós, 1998. 
309“A história dos vinte anos após 1973 é a de um mundo que perdeu suas referências e resvalou para a 
instabilidade e a crise. E, no entanto, até a década de 1980 não estava claro como as fundações da Era de 
Ouro haviam desmoronado irrecuperavelmente. A natureza global da crise não foi reconhecida e muito 
menos admitida nas regiões não comunistas desenvolvidas, até depois que uma das partes do mundo – a 
URSS e a Europa Oriental do socialismo real – desabou inteiramente. Mesmo assim, durante muitos anos 
os problemas econômicos ainda eram recessões. O tabu de meio século sobre o uso do termo depressão, 
lembrança da Era da Catástrofe, não foi inteiramente rompido (...) Só no início da década de 1990 
encontramos o reconhecimento – como, por exemplo, na Finlândia – de que os problemas econômicos do 
presente eram de fato piores que os da década de 1930”. HOBSBAWM, Eric. A Era dos extremos... Op. 
Cit. p. 393 e ss. grifamos por último. 
310SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Aproximación al Derecho Penal contemporáneo... Op. Cit. p. 13 e ss. 
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Os níveis de criminalidade cresceram exageradamente, mormente a partir dos 

anos 70, e tamanho crescimento fora, até então, sem precedentes 311. Os estudiosos 

esperavam sinceramente que a criminalidade, a qual havia sido incrementada durante os 

tempos críticos da segunda grande guerra, diminuísse sensivelmente, a partir da 

normalização da situação sócio-econômica. Isso, paradoxalmente, não ocorreu, pois 

“inesperadamente, enquanto o pós-guerra chegava ao fim, enquanto estávamos nos 

preparando para ouvir que nunca estivéramos tão bem, ao mesmo tempo em que 

seguimos em direção a um ótimo nível de afluência econômica e desenvolvimento 

humano, os índices criminais começaram a, também, serem aumentados” 312. 

No entanto, a afirmação de que houve desenvolvimento econômico naquele 

período apenas considera a riqueza em um sentido absoluto. Por essa razão, as ciências 

sociais criaram o conceito de privação relativa 313, que se relaciona com as condições 

materiais dos indivíduos comparados uns com os outros. Portanto, não é a privação 

absoluta (pobreza) que deve ser entendida como fator criminógeno, mas sim a privação 

relativa, ou seja, a desigualdade sócio-econômica. Dessa forma, torna-se mais fácil 

compreender por quais motivos houve um aumento da criminalidade a partir dos anos 

70, mesmo com uma concomitante melhora nos padrões de vida. Isso ocorreu em 

virtude de, no mesmo período, ter havido um incremento na privação relativa, 

decorrente de um aumento na desigualdade econômica. 

Para que se tenha uma noção de como o utópico ideal de bem-estar social havia 

sido sublimado, esmagado pela dura realidade vindoura, lembremos dos ensinamentos 

de Eric Hobsbawm, quando, comentando sobre a pobreza e miséria, afirmou que “na 

década de 1980 muitos dos países mais ricos e desenvolvidos se viram outra vez 

acostumando-se com a visão diária de mendigos nas ruas, e mesmo com o espetáculo 

mais chocante de desabrigados protegendo-se em vãos de portas e caixas de papelão, 

quando não eram recolhidos pela polícia” 314.  Citamos ainda o espanhol Jesús-María 

Silva Sanchez, quem afirmou, referindo-se à realidade européia, que aquela seria “uma 

                                                 
311YOUNG, Jock. A Sociedade excludente... Op. Cit. p. 62 e ss. RADZINOWICZ, Leon; KING, Joan. 
The Growth of crime. New York: Basic books, 1977, p. 4. 
312Livre tradução de “suddenly, as post-war rationing came to an end, as we were preparing to hear we 
had never had it so good, as the curve of affluence was gathering momentum, the curve of crime bagan to 
follow it”. RADZINOWICZ, Leon; KING, Joan. The Growth of crime. Op. Cit. p. 4.  
313YOUNG, Jock. A Sociedade excludente... Op. Cit. p. 79 e ss. 
314Idem. Ibidem. p. 396. No mesmo trecho, continua afirmando que “Em qualquer noite de 1993 em Nova 
York, 23 mil homens e mulheres dormiam na rua ou em abrigos públicos, uma pequena parte dos 3% da 
população da cidade que não tinha tido, num ou noutro momento dos últimos cinco anos, um teto sobre a 
cabeça”. 
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sociedade que expressa a crise do modelo do Estado de bem-estar, uma sociedade 

competitiva com bolsões de desemprego e marginalidade – especialmente juvenil – 

irredutíveis, de migrações voluntárias ou forçadas, de choque de culturas” 315. Se a 

realidade foi chocante nos países centrais, acostumados a um nível de desenvolvimento 

material superior, certamente nos países periféricos esse período de crises foi ainda mais 

aterrador.  

Dentre os dados mais preocupantes dessa nova crise, destacamos o problema, até 

então inédito, do desemprego estrutural, provocado por transformações tecnológicas e 

na dinâmica produtiva, bem como uma relativa estabilização do mercado consumidor. 

Por essas razões, “a produção agora dispensava visivelmente seres humanos mais 

rapidamente do que a economia de mercado gerava novos empregos para eles” 316.  

Não obstante, Zigmunt Bauman opinou no sentido de que a exclusão promovida 

pela contemporaneidade vai bem além do mero desemprego. Concordamos com a 

afirmação desse importante sociólogo, pois acreditamos que o desemprego seria 

indicativo apenas de uma instabilidade ocasional, enquanto que a aludida tendência 

excludente, que ele denomina redundância, aponta para a estabillidade da grave situação 

de exclusão. “Enquanto o prefixo des em desemprego costumava indicar um 

afastamento da norma – tal como em desigualdade ou despropósito–, não havia essa 

indicação na noção de redundância. Nenhuma insinuação de anormalidade ou anomalia, 

nenhum indício de doença ou lapso momentâneo. ‘Redundância’ sugere permanência e 

aponta para a regularidade da condição” 317.  

Portanto, atualmente inúmeros indivíduos se encontram, a tal ponto, excluídos 

da sociedade, que não podem nem mesmo serem considerados desfuncionais, por não 

desempenharem nenhuma função, negativa ou não, no sistema social vigente318. São, 

simplesmente, indiferentes para a sociedade, redundantes, o que significa “ser 

extranumerário, desnecessário, sem uso – quaisquer que sejam os usos e necessidades 

responsáveis pelo estabelecimento de padrões de utilidade e de indispensabilidade. Os 

outros não necessitam de você. Podem passar muito bem, e até melhor, sem você. Não 

                                                 
315SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A Expansão do Direito Penal... Op. Cit. p. 32, destaques do autor. 
316HOBSBAWM, Eric. A Era dos extremos... Op. Cit. p. 404, grifamos. 
317BAUMAN, Zigmunt. Vidas desperdiçadas. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2004, p.20, destacamos por último.  
318Ademais, já explicamos porque as teorias sócio-sistêmicas não mais respondem adequadamente os 
questionamentos da complexa modernidade recente. 
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há uma razão auto-evidente para você existir nem qualquer justificativa óbvia para que 

você reivindique o direito à existência” 319.  

Outra característica marcante da modernidade recente é o enraizamento da 

insegurança, fenômeno também denominado de insegurança ontológica. Segundo 

Anthony Giddens, a segurança ontológica seria “a crença que a maioria dos seres 

humanos têm na continuidade de sua auto-identidade e a na constância dos ambientes de 

ação social e material circundantes” 320. 

A sociedade atual é marcada por uma crescente complexidade, o que resulta em 

um incremento de riscos que podem vir a ser extremamente lesivos para o convívio 

social. Ademais, esses riscos não estão sujeitos a previsões confiáveis, por meio da 

tradicional lógica causalista, em razão de sua já comentada complexidade 321.  

Não haveria, ainda, a constância do ambiente, necessária para a segurança 

(confiança), em razão de que a consideração desse ambiente deve levar em conta, 

necessariamente, a alteridade. Por isso, a confiança no outro é elemento essencial para a 

segurança cognitiva 322. A partir do momento em que a individualidade é exacerbada, e 

que não há uma vinculação do indivíduo com uma identificação coletiva (social), “o 

resultado é uma suspensão da confiança no outro enquanto agente fidedigno e 

competente, e um transbordamento de ansiedade existencial que assume a forma de 

sentimentos de mágoa, perplexidade e traição, junto com suspeita e hostilidade” 323. 

Surge, portanto, o medo 324, compreendido na insegurança ontológica, que é a antítese 

da confiança, e em seu sentido mais profundo, seria “um estado de espírito que poderia 

                                                 
319BAUMAN, Zigmunt. Vidas desperdiçadas. Op. Cit. p. 20, grifos nossos.  
320GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da modernidade... Op. Cit. p. 95. No mesmo local, continua o 
autor afirmando que “a segurança ontológica tem a ver com o ser ou, nos termos da fenomenologia, ser-
no-mundo. Mas trata-se de um fenômeno emocional ao invés de cognitivo, e está enraizado no 
inconsciente”, o autor grifou. 
321No mesmo sentido, SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A Expansão do Direito Penal... Op. Cit. p. 31, 
onde também comenta que essa é uma das razões para que o controle penal seja efetuado, cada vez mais, 
por meio de crimes de perigo, inclusive com a utilização crescente de tipos penais de perigo abstrato. No 
mesmo sentido, BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato e princípio da precaução na 
sociedade de risco. Op. Cit. passim. 
322GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da modernidade... Op. Cit. p. 100. Conforme já explicamos, a 
proposta penal funcionalista de Günther Jakobs se fundamenta na confiança, na medida em que a 
criminalização seria fundamentada na quebra de uma expectativa de conduta, sendo que a sanção 
correspondente teria a função de estabilizar essa confiança, lesada com a prática da conduta ilícita. Vide 
2.2. 
323Idem. Ibidem. p. 101. 
324Sobre a utilização político-criminal do medo, vide 4.2. 
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ser melhor sumariado como angst ou pavor existencial” 325. Cumpre ressaltar que, na 

modernidade recente, essa insegurança se manifesta, preponderantemente, através do 

medo da criminalidade 326. 

Frisamos que alguns acontecimentos trágicos recentes foram, certamente, 

responsáveis por um aumento da insegurança ontológica, dentre os quais citamos as 

manifestações do terrorismo internacional, em particular os atentados promovidos nos 

Estados Unidos e na Europa 327. 

 Como afirmamos, a modernidade recente é marcada pela sedimentação de uma 

grave desigualdade social, já que o ideal inclusivista, apregoado pelo Estado social, fora 

substituído por um ceticismo conformista, no sentido de que, como não seria possível, 

de fato, a concretização daquela ideologia previdenciária, restaria ao Estado tão-

somente a função de controle social sobre a população excluída. Os excluídos seriam, 

portanto, um mal inevitável, uma conseqüência mesma da modernidade recente.   

A desilusão com a ideologia do Estado de bem-estar resultou na constatação de 

que seriam inúteis os esforços no sentido de se promover uma relativa igualdade 

material, visto que a desigualdade, sobretudo a econômica, seria fruto do natural 

funcionamento do sistema capitalista. Portanto, “a pobreza não pode ser curada, pois 

não é um sintoma da doença do capitalismo. Bem ao contrário: é evidência da sua saúde 

e robustez, do seu ímpeto para uma acumulação e esforço ainda maiores” 328. 

 Em virtude disso, também foi desacreditada a capacidade de o Estado atuar 

satisfatoriamente no controle do crime. Esse ceticismo já havia sido agravado desde que 

se constatara o fenômeno, já comentado, de que a criminalidade aumentara 

                                                 
325GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da modernidade... Op. Cit. p. 102. No mesmo sentido, Jesús-
María SILVA SÁNCHEZ, quem afirma que “nossa sociedade pode ser melhor definida como a sociedade 
da insegurança sentida (ou como a sociedade do medo). Com efeito, um dos traços mais significativos das 
sociedades da era pós-industrial é a sensação geral de insegurança”. A Expansão do Direito Penal... Op. 
Cit. p. 33, destaques do autor. 
326Tem a mesma opinião Zygmunt BAUMAN. Confiança e medo na cidade. Trad. Eliane Aguiar. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2009, p. 16. 
327“Ao ressaltar a contingência, o 11 de setembro ressaltou nossa infinita fragilidade (...) Quando não ir ao 
trabalho se torna um modo de salvar a própria vida, nossa noção de impotência torna-se assombrosa. Os 
terroristas escolheram alvos que a aumentassem de forma certa. Wall Street e o Pentágono são ao mesmo 
tempo símbolo e realidade da força ocidental, e não está claro o que foi mais assustador: a queda das 
torres ou o ataque dos recantos impenetráveis do poder militar. Tampouco a visibilidade ou a 
invisibilidade forneceram proteção. Ao ver ambas ruírem tão depressa, ninguém seria capaz de se sentir 
seguro. Pessoas comuns em todos os lugares faziam eco a Arendt: o impossível havia-se tornado 
verdade”. NEIMAN, Susan. O Mal no pensamento moderno: Uma História alternativa da filosofia. Trad. 
Fernanda Abreu. Rio de Janeiro: Difel, 2003, p. 309 e ss, grifamos. 
328SEABROOK, Jeremy. Apud BAUMAN, Zigmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Trad. 
Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 87. 
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significativamente em um período de relativo desenvolvimento econômico. Além disso, 

a tendência de problematização do crime, advinda das comentadas teorias 

rotulacionistas (labeling approach), que indicavam a seletividade e ineficácia estrutural 

do sistema punitivo, somada com o problema do alto crescimento das taxas de 

criminalidade, também contribuíram para o surgimento de uma concepção menos 

pretensiosa de a sociedade lidar com o fenômeno da criminalidade.  

Essa corrente, também chamada de atuarialismo, parte do pressuposto de que o 

crime, até certos limites (ou seja, dentro de certos índices estatísticos), seria inevitável. 

Por essa razão, caberia ao Estado tão-somente a função de tornar a criminalidade 

tolerável, e não mais a de erradicá-la, ou seja, seu papel seria apenas o de administrar e 

minimizar as ocorrências delitivas, bem como suas mais graves conseqüências.  

O atuarialismo pode ser compreendido como uma decorrência da comentada 

insegurança ontológica, característica da modernidade recente. Ora, se o medo é 

constante na sociedade (inclusive o medo de ser vitimado por um delito), é natural 

conceber o fenômeno delitivo como permanente, natural, uma tragédia cotidiana. Por 

isso, os sistemas de controle social teriam apenas a função de limitar algumas de suas 

graves repercussões para os indivíduos, por meio da prevenção e administração de 

riscos 329.   

O pensamento atuarial defende que o delinqüente comete os crimes por uma 

opção racional, após avaliar os custos e benefícios decorrentes do desvio praticado. 

Nesse sentido, o atuarialismo pode ser entendido como uma retomada de alguns 

pensamentos iluministas, sobretudo o utilitarismo, pois “os conceitos sobre os quais se 

baseia a teoria causal da criminalidade desses autores são o de ação racional, o 

hedonismo dos seres humanos, o valor econômico dos atos e o reforço e recompensa 

psicológicos” 330. 

Essa concepção, portanto, defende a análise da criminalidade por meio de um 

enfoque individualista, dessa maneira renegando a tradição sociológica (principalmente 

                                                 
329“Esse estado de coisas, que é novo, tem implicações profundas. Admitir o caráter normal das taxas de 
criminalidade e as limitações dos organismos de justiça criminal é pôr em questão um dos mitos 
fundadores das sociedades modernas, a saber, o mito do Estado soberano capaz de assegurar a segurança 
e a ordem de reprimir o crime no interior de suas fronteiras. Esse desafio à lei do Estado e à mitologia da 
ordem adquire ainda mais importância por ser este um momento em que a noção mais ampla de soberania 
do Estado está fortemente ameaçada”. GARLAND, David. As Contradições da sociedade punitiva... Op. 
Cit. p. 76, destaques do autor. 
330ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Op. Cit. p. 789, o destaque é do 
autor. 
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a sistêmica) que lhe precedeu. Segundo James Q. Wilson e Richard J. Herrnstein, dois 

dos principais defensores dessa tendência, “uma pessoa fará aquilo que trará 

conseqüências percebidas por ela como preferível às conseqüências de fazer outra coisa 

diversa (...) O que salva uma afirmação dessas de ser uma tautologia é o quão plausível 

nós descrevemos os ganhos e perdas associados com os modos de agir diferenciados e 

os padrões pelos quais uma pessoa valora esses ganhos e perdas” 331. 

Dessa forma, os doutrinadores inseridos nessa tendência, segundo Gabriel 

Ignácio Anitua, “insistiam em excluir explicações sociais e políticas e em reduzir o 

problema a uma questão de mentalidade humana. Mentalidade, ademais, que é 

moralmente censurável, pois aquele que delinqüe sabe o que faz, calcula o benefício que 

obterá do seu ato e, nesse cálculo, inclui o risco de ser preso e castigado. O problema, 

portanto, é que esse risco é avaliado como muito baixo e permite um aumento do 

número daqueles que calculam racionalmente para aproveitar-se dos outros” 332. 

A principal conseqüência dessa concepção atuarialista foi o surgimento de uma 

criminologia administrativa, a qual David Garland nomeou de criminologia da vida 

cotidiana. Conforme lição de Gabriel Ignácio Anitua, “o objetivo da justiça penal 

atuarial seria a tradicional gerência – a palavra usada no mundo dos negócios é 

management – de grupos populacionais classificados e identificados previamente como 

perigosos e de risco, assim como a manutenção do funcionamento do sistema e de seus 

privilégios com um custo mínimo” 333. 

A criminologia da vida cotidiana não tem preocupações de cunho axiológico 

(éticos), vez que, ao partir da premissa de que o crime não poderia ser totalmente 

erradicado, se olvida de uma pretensa idéia de justiça social. Também se distancia de 

um enfoque etiológico, ao focar seus esforços apenas em medidas práticas de contenção 

da criminalidade. Em verdade, “a postura atuarial calcula riscos, é cautelosa e 

probabilística, e não se preocupa com causas mas com probabilidades, não com justiça 

mas com minimização de danos, não busca livrar o mundo da criminalidade, mas um 

                                                 
331Livre tradução de “A person will do that thing the consequences of which are perceived by him or her 
to be preferable to the consequences of doing something else (…) What can save such a statement from 
being a tautology is how plausibly we describe the gains and losses associated with alternative courses of 
action and the standards by which a person evaluates those gains and losses”. WILSON, James Q; 
HERRNSTEIN, Richard J. Crime & Human Nature: The Definitive study of the causes of crime. New 
York: Touchstone Books, 1985, p. 43. 
332ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Op. Cit. p. 788. 
333Idem. Ibidem. p. 814 e ss..  
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mundo em que tenham sido postas em prática as melhores rotinas de limitação de 

perdas” 334. 

Da mesma forma, a criminologia da vida cotidiana também não visa a um 

aprimoramento das estruturas sociais, em um sentido teleológico, ou mesmo a reintegrar 

o delinqüente, pois “não são mais as pessoas que precisam ser integradas, mas os 

processos e arranjos sociais nos quais habitam” 335. Por isso, utiliza-se de um 

pragmatismo que “prescreve uma engenharia situacional em lugar de uma engenharia 

social” 336.  

Essa vertente criminológica é excludente por natureza, pois não compreende 

“uma filosofia inclusionista que abrange os considerados culpados de uma infração e 

tenta reintegra-los à sociedade”. Pelo contrário, “trata-se, isto sim, de um discurso 

excludente que busca prever o problema, seja no shopping ou na prisão, e excluir e 

isolar o desviante”337. 

Dentre essas teorias, certamente a que teve maior repercussão foi a das janelas 

quebradas, inaugurada por James Q. Wilson e George L. Kelling, em artigo homônimo, 

publicado pela primeira vez em 1982 338.  Em resumo, essa tese advogava que as 

menores incivilidades deveriam ser punidas com rigor, pois, do contrário, estimulariam 

a prática reiterada de delitos 339. Segundo esses autores, a prática desses atos de 

incivilidade, a despeito de esses por vezes não serem nem ao menos delituosos, 

provocaria um efeito devastador na sensação de insegurança, abalando a confiança dos 

                                                 
334YOUNG, Jock. A Sociedade excludente... Op. Cit. p. 105. 
335GARLAND, David. A Cultura do controle... Op. Cit.p. 388.  
336Idem. Ibidem.p. 387. 
337YOUNG, Jock. A Sociedade excludente... Op. Cit. p. 76. 
338WILSON, James Q; KELLING, George L. Broken Windows. Disponível em: 
<http://www.theatlantic.com/doc/198203/broken-windows >. Acesso em 17 de junho de 2009. passim.  
339“O comportamento desordeiro desregulado e sem limites sinaliza para os cidadãos que a área é 
insegura. Em resposta, prudentemente e temerosamente, os cidadãos ficarão fora das ruas, evitarão certas 
áreas, e diminuirão suas atividades e relacionamentos normais. Ao se afastarem fisicamente, os cidadãos 
também estarão se distanciando de regras de suporte mútuo entre seus iguais nas ruas, dessa forma 
extinguindo os controles sociais com a comunidade que eles anteriormente ajudaram a manter, ao mesmo 
tempo em que uma atomização social toma forma. Por fim, o resultado para essa comunidade, cuja 
produção de vida urbana e interações sociais foi enfraquecido, é o incremento da insegurança até que se 
atinja um fluxo de mais comportamentos desordeiros e a prática de crimes sérios”. Livre tradução de 
“disorderly behavior unregulated and unchecked signals to citizens that the area is unsafe. Responding 
prudently, and fearful, citizens will stay off the streets, avoid certain areas, and curtail their normal 
activities and associations. As citizens withdraw physically, they also withdraw from roles of mutual 
support with fellow citizens on the streets, thereby relinquishing the social controls they formerly helped 
to maintain within the community, as social atomization sets in. Ultimately the result for such 
neighborhood, whose fabric of urban life and social intercourse has been undermined, is increasing 
vulnerability to an influx of more disorderly behaviour and serious crime”. KELLING, George L. 
COLES, Catherine M. Fixing broken windows. New York: Touchstone, 1996, p. 20.  
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cidadãos e gerando o medo. Por sua vez, e “em resposta ao medo, as pessoas evitariam 

umas as outras, enfraquecendo os controles” 340. 

Para tanto, a teoria das janelas quebradas previa uma série de medidas práticas, 

visando coibir as condutas desordeiras e as incivilidades, em razão de que essas seriam 

a causa do cometimento de delitos. Algumas dessas medidas compreendem a prática do 

policiamento a pé, a redução dos custos e aumento da eficiência do policiamento, entre 

outras.  

Essa criminologia da intolerância, ao mesmo tempo em que negava os 

ensinamentos criminológicos positivistas, contraditoriamente adotava alguns de seus 

fundamentos, em razão de acreditar que os delinqüentes seriam indivíduos 

perfeitamente identificáveis 341. Em nossa opinião, essa teoria se insere dentre aqueles 

pensamentos criminológicos excludentes, característicos da modernidade recente. 

Primeiramente, porque defende abertamente a utilização do sistema punitivo, controle 

social mais drástico, para a administração de situações anteriores mesmo à prática de 

delitos 342, as incivilidades. Ora, dessa maneira, o modelo penal serviria não apenas para 

“pessoas violentas, ou necessariamente criminosas”, mas também para todos os que, 

causando medo, desestabilizam a sociedade, como as “pessoas sem reputação, 

incontroláveis ou imprevisíveis: pedintes, bêbados, viciados, adolescentes 

problemáticos, prostitutas, desocupados, perturbados mentais” 343.  

Ademais, essa teoria se utiliza de uma visão preconceituosa, exclusivista e 

maniqueísta, ao optar conscientemente por distinguir os cidadãos daquelas outras 

pessoas que devem ser controladas mais de perto, mesmo que pelo cometimento dos 

menores deslizes. Para que não restem dúvidas dessa nossa afirmação, destacamos a 

opinião de James Q. Wilson e George L. Kelling, de que “as pessoas são constituídas de 

normais e estranhos. Normais incluem tanto as pessoas decentes, como alguns bêbados 

                                                 
340Livre tradução de “in response to fear people avoid one another, weakening controls”. WILSON, 
James Q; KELLING, George L. Broken Windows. Op. Cit.  
341ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Op. Cit. p. 782. 
342Sobre a tendência de adiantamento da punibilidade, característica de um Direito Penal do inimigo, vide 
2.2. 
343Livre tradução de “Not violence people, nor necessarily, criminals, but disreputable or obstreperous or 
unpredictable people: panhandlers, drunks, addicts, rowdy teenagers, prostitutes, loiterers, the mentally 
disturbed”. WILSON, James Q; KELLING, George L. Broken Windows. Op. Cit.  
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e moradores de rua, que estão sempre por aí, mas sabem seu lugar. Estranhos são, bem, 

estranhos, e são vistos com suspeitas, às vezes com apreensão” 344.  

Portanto, parece-nos claro que a teoria das janelas quebradas utiliza-se do 

conceito de inimigo, ao diferenciar essas pessoas desordeiras dos cidadãos, retirando-

lhes garantias e recrudescendo para com eles o controle penal 345. Ora, “tal abordagem 

convive bem com políticas econômicas e sociais que excluem contingentes 

populacionais inteiros, desde que uma segregação deste tipo faça o sistema social operar 

mais harmonicamente” 346. 

Por isso, concordamos com Ricardo de Brito Freitas, em sua afirmação de que 

“o aumento da repressão interna em relação à criminalidade tradicional por parte do 

sistema penal, gera um efeito precisamente oposto ao que dele a sociedade espera, ou 

seja, provoca ainda mais insegurança, afeta os direitos civis e desestabiliza o Estado 

democrático de direito. Porém, cumpre efetivamente o papel dela esperado pelo capital 

financeiro internacional, qual seja,  promove a divisão da sociedade civil, opondo 

supostos interesses conflitantes da classe média e das camadas mais baixas da 

população (incluídos e excluídos), estes últimos considerados como classe perigosa 

pelos primeiros, ou seja, como inimigos a serem combatidos a todo custo” 347. 

As criminologias da vida cotidiana se utilizam de premissas inconsistentes e de 

conhecimentos pseudocientíficos, o que resultou em conclusões descabidas e 

epistemologicamente falsas. Ora, não restou comprovado que o controle mais rigoroso 

sobre as incivilidades tem um resultado efetivo de minimização dos índices criminais. 

Ademais, o efeito prevencionista da aplicação da reprimenda penal também enfrenta 

uma enorme onda de ceticismo. Por isso, a maior formulação dessas teorias 

criminológicas consiste em afirmar a eficácia da substituição de um controle social 

informal deficiente por um controle social formal (penal) mais rigoroso. Essa assertiva,  

                                                 
344Livre tradução de “The people were made up of regulars and strangers. Regulars included both decent 
folk and some drunks and derelicts who were always there but who knew their place. Strangers were, 
well, strangers, and viewed suspiciously, sometimes apprehensively”. Idem. Ibidem. grifos dos autores.  
345Com a mesma opinião Gabriel-Ignacio ANITUA. Tolerancia cero: una genealogia de la criminología 
de la intolerancia. In Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 76. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 225 
346GARLAND, David. A Cultura do controle... Op. Cit.p. 388. 
347FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Controle social e violência no mundo globalizado. In BRANDÃO, 
Cláudio; ADEODATO, João Maurício Leitão. Direito ao extremo. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 290, 
destaques do autor. 



 110 

em nossa opinião, é falsa, pois em verdade ocorre é que, ao contrário, essa substituição 

se mostra extremamente ineficaz. Isso, porque os controles sociais informais são, de 

regra, menos custosos que aqueles formais, além de se utilizarem de uma lógica 

prevencionista, que tem um efeito mais positivo que uma reativa, sempre posterior à 

conduta criminosa.  

A outra importante manifestação da recente criminologia consiste na chamada 

criminologia do outro. Essa, bem diferente da criminologia da vida cotidiana, não se 

utiliza de uma análise racional para estudar o fenômeno do crime. Pelo contrário, aponta 

o delinqüente como o outro, um indivíduo que seria essencialmente diferente dos 

cidadãos, estes sim merecedores da proteção do Estado. “É uma criminologia que faz 

seu fundo de comércio das imagens, dos arquétipos, das angústias e da sugestão mais 

que das análises prudentes e dos resultados de pesquisa” 348.  

Por esse motivo, a criminologia do outro se aproxima de uma lógica etiológica, 

vez que identifica uma origem para o cometimento de delitos, a qual, justamente, se 

fundamentaria na periculosidade de certos grupos sociais. Esse nexo seria atávico, bem 

aos moldes de uma criminologia positivista. No entanto, contrariando os preceitos 

positivistas (e, também, os postulados das mais recentes criminologias administrativas), 

essa nova vertente criminológica não enfatiza os predicados individuais na identificação 

do criminoso. Isso, porque a imagem estereotipada do outro é sempre associada com 

grupos perigosos, uma coletividade de seres redundantes, os quais necessitariam de 

controle efetivo por meio do paradigma penal.  

Para justificar as supostas diferenças ontológicas entre os indivíduos e, desse 

modo, reforçar a alteridade, a modernidade recente inaugurou uma nova premissa 

ideológico-científica: o essencialismo. Consiste esse pensamento no esforço de 

distinguir os grupos sociais, por meio de suas características culturais ou mesmo em 

razão de sua natureza. Em verdade, “o termo essencialismo designa uma estratégia 

avultada de exclusionismo” 349. 

O essencialismo, portanto, busca identificar grandes divergências entre os 

grupos sociais, que seriam, naturalmente, diferenciados entre si. Segundo Jock Young, 

                                                 
348GARLAND, David. As Contradições da sociedade punitiva... Op. Cit. p. 88. 
349SANTOS, Admaldo Cesário dos. Direito Penal do inimigo e culpa jurídico-penal: O problema da 
responsabilidade pelo livre-arbítrio. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2009, p. 47. 
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tal raciocínio atende a diversas finalidades hodiernas 350, dentre as quais destacamos a 

de propiciar uma maior segurança ontológica. Ora, em uma sociedade dominada pelo 

medo e pela incerteza, seria providencial a criação de bodes expiatórios (logicamente, 

sempre escolhidos entre os outros), livrando-nos da constante preocupação de que os 

desvios poderiam ter sua origem a partir das condutas do nosso próprio grupo. Nesse 

sentido, “essencializar o outro dificulta a visão de escolhas alternativas; em vez disso, 

elas são apenas atributos de outros grupos sociais, diferentes do nosso” 351. 

Outra função primordial da essencialização, essa de extrema influência na 

dinâmica do sistema punitivo, é a de propiciar a imputação de culpa ao outro. Portanto, 

o essencialismo é pré-requisito para a demonização 352, visto que “as políticas punitivas 

se fundam sobre a caracterização dos delinqüentes como animais, predadores, monstros 

sexuais, nocivos ou perniciosos, membros de uma subclasse, sendo todos eles marcados 

como inimigos” 353.  

Além disso, também serve a essencialização para projetar as nossas 

imperfeições, nossos defeitos mais incômodos, no outro, pois “projetar o que 

consideramos desagradável nos ajuda a acalmar os pesadelos e tornar nossas identidades 

escolhidas mais coerentes e delineadas” 354. 

Um dos grandes defensores do essencialismo foi Richard Herrnstein, quem 

criticou os ideários inclusivistas, característicos do modelo de Estado de bem-estar, por 

acreditar que as políticas sociais teriam pouca influência na realização material dos 

indivíduos, em virtude de que seria a inteligência dos indivíduos que, em última 

instância, determinaria o sucesso desses. Segundo esse autor, “A correlação entre o Q.I. 

e a classe social (normalmente definida em termos de ocupação, renda e padrões de 

associação pessoal) é inegável, real e digna de nota” 355. 

O professor de psicologia de Harvard foi mais além, afirmando que “o Q.I. afeta 

a ocupação de uma pessoa. E é evidente que a ocupação afeta a posição social dela. 

Segue-se logicamente, então, que o Q.I. afeta a posição social” 356. Partindo-se dessa 

                                                 
350YOUNG, Jock. A Sociedade excludente... Op. Cit. p. 156 e ss.  
351Idem. Ibidem. p. 156, destaques do autor. 
352Idem. Ibidem. p. 157. Vide 4.2. 
353GARLAND, David. As Contradições da sociedade punitiva... Op. Cit. p. 88. 
354YOUNG, Jock. A Sociedade excludente... Op. Cit. p. 158.  
355HERRNSTEIN, R. J. O Q.I. na meritocracia. Trad. Edmond Jorge. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1975, 
p. 66. 
356Idem. Ibidem. p. 74. 
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premissa, chegaríamos às drásticas conclusões de que os componentes dos grupos 

sociais menos favorecidos seriam, de fato, menos inteligentes, e, portanto, diferenciados 

por meio de suas deficiências e ausência de capacidades intelectivas.  

Ademais, essa concepção preconceituosa favorece a manutenção do status quo 

daquelas classes mais favorecidas, conclusão a que chegamos a partir da afirmação de 

que “a mobilidade social real é bloqueada por diferenças humanas inatas depois de 

eliminados os empecilhos sociais e legais” 357. 

Alguns anos mais tarde, Richard J. Herrnstein, juntamente com o importante 

criminólogo Charles Murray, lançaram outro estudo, no qual continuaram insistindo que 

a inteligência seria determinante para o atingimento do sucesso material. Para isso, 

dividiram a população em classes, conforme suas capacidades intelectivas, sendo que a 

grande maioria da população seria dotada de uma inteligência normal. No entanto, 

haveria uma minoria de indivíduos (a curva do sino), que seria brilhante ou estúpida, 

uma representação de aproximadamente cinco por cento da população 358.  

Segundo esses autores, na tentativa de lidar com o crime, muitas atenções foram 

direcionadas para os problemas da pobreza e do desemprego. Porém, as políticas 

criminais seriam mais efetivas caso se concentrassem nos indivíduos com desvantagens 

cognitivas 359. Dentre as sugestões oferecidas, destacamos a de que o sistema punitivo 

deveria ser simplificado, pois o funcionamento do mesmo seria por demais intrincado 

para a compreensão do indivíduo menos dotado intelectualmente, o que faria com que, 

com relação a esse, as funções preventivas da reprimenda penal não surtissem os efeitos 

almejados 360.  

Em nossa opinião, essas propostas essencialistas abordam o problema da 

criminalidade de forma bastante simplória, ao insistir na tentativa de identificar os 

aspectos ontológicos do delinqüente. Como vimos, desde a reviravolta criminológica, 

compreendida na abordagem sociológico-crítica do desvio, é sabido que o fenômeno 

                                                 
357Idem. Ibidem. p. 152. 
358HERRNSTEIN, Richard; MURRAY, Charles. The Bell curve: intelligence and class structure in 
american life. New York: The Free press, 1994, p. 121 e ss. Interessante frisar a preferência desses 
autores pela utilização da denominação estúpido, ou muito lento (very dull), em substituição ao termo 
retardado (retarded), bem como brilhantes (very bright), em substituição ao termo superiores (superior). 
Isso porque “é impossível utilizar-se de termos neutros inovadores para pessoas nas classes mais baixas 
ou mais altas”. Livre tradução de “It is impossible to devise neutral terms for people in the lowest classes 
or the highest ones”. Idem. Ibidem. p. 122. 
359Idem. Ibidem. p. 251.  
360Idem. Ibidem. p. 544.  
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criminal não pode ser distanciado de uma interpretação social. Por isso, afirmamos que 

o crime não pode ser considerado como realidade ontológica, visto que é relativo, a 

depender sempre de uma interação social.  

Também não são reais as diferenças apontadas pelos adeptos do essencialismo. 

Muito pelo contrário, essas diferenças, de regra, constituem preconceitos contra os 

indivíduos ou grupos sociais desfavorecidos361. Isso porque, “na realidade, o sistema 

social produz pessoas que parecem ter sido construídas como essência. Não se trata de 

essência nem ilusão, mas de um mundo de aparências que parece construído de 

essências, cuja própria realidade tem uma qualidade estereotípica impassível” 362. 

No mais, o essencialismo identifica o crime com o próprio indivíduo que o 

comete, pois esse o faria em razão de algumas de suas características individuais, como, 

por exemplo, sua deficiência intelectiva, com relação aos normais. Por essa razão, é 

inegável a semelhança da lógica essencialista, utilizada pela criminologia do outro, com 

os predicados biologicistas caros à lógica positivista 363. No entanto, essa identificação 

com o ideário positivista, hoje sinônimo de insuficiência epistemológica, é negada pelos 

adeptos dessa corrente, sob o argumento de que o essencialismo se utilizaria de 

preceitos cientificamente adequados 364.  

A necessidade de um efetivo controle social sobre os indivíduos à margem do 

sistema, os redundantes, faria com que as características negativas, relacionadas ao 

cometimento de delitos, fossem imputadas a grupos inteiros de indivíduos, que, dessa 

forma, assumiriam a pecha de criminosos. Esses grupos de excluídos seriam, segundo 

essa tendência criminológica, os outros, merecendo, portanto, ser neutralizados, de 

preferência por meio do paradigma penal.   

Por outro lado, a identificação do crime com a figura do delinquënte tem como 

resultado o deslocamento do raciocínio prevencionista, da conduta indesejada para os 

                                                 
361YOUNG, Jock. A Sociedade excludente... Op. Cit. p. 176.   
362Idem. Ibidem. loc. cit. destaques do autor. 
363Sobre essa similaridade, David GARLAND afirmou, referindo-se à criminologia do outro, que “a 
criminologia lombrosiana se modela de maneira completamente similar. Ela opera no interior de uma 
estrutura de poder dominante que faz das pessoas delinqüentes objetos problemáticos a administrar e se 
funda sobre uma distinção fundamental, diversamente exprimida, entre eles e nós, o criminoso e o não-
criminoso. É essa estrutura de poder, o sistema penal, que torna possível e necessário dispor de um saber 
desse tipo”. As Contradições da sociedade punitiva... Op. Cit. p. 89, grifos do autor. 
364ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Op. Cit. p. 790.  
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próprios grupos sociais discriminados 365. O que acaba agravando a exclusão, que já se 

operara sob a forma de desigualdade sócio-econômica, por meio da utilização do 

sistema punitivo. “Isso significa, concretamente, que categorias inteiras de indivíduos 

deixam virtualmente de cometer crimes para se tornarem, elas mesmas, crime” 366. 

Por fim, a criminologia do outro promove um exacerbamento do Jus Puniendi, 

pois “a sucessão de inimigos aumenta a angústia, mas, ao mesmo tempo reclama novos 

inimigos para acalmá-la, pois, ao não conseguir um bode expiatório adequado, a 

angústia se potencializa de forma circular” 367. Ademais, justifica o uso incontido da 

violência 368. 

Ambas as manifestações do conhecimento criminológico, a criminologia do 

outro e da vida cotidiana, são tendências concomitantes, apesar de se utilizarem de 

fundamentos bem diversos 369. Enquanto a criminologia da vida cotidiana poderia ser 

entendida como pós-moderna, em razão de aprofundar uma visão amoral do fenômeno 

criminal, o qual seria um evento normal e corriqueiro, podendo ser limitadamente 

evitado, a criminologia do outro seria compreendida como antimoderna, e mesmo anti-

social, por advogar uma visão moralista e ontológica do crime, afirmando que os 

criminosos seriam indivíduos essencialmente maus 370. 

No entanto, mesmo utilizando-se de premissas diversas, essas tendências seriam 

complementares, em razão de ambas professarem uma necessidade de maior controle 

social, por meio do sistema punitivo, bem como pelo fato de concordarem com o 

repúdio aos preceitos criminológicos correspondentes ao Estado social ou de bem-estar 
371. Por isso, também podem ser compreendidas como sintomas de um processo 

incontestável de substituição do modelo de Estado social por um Estado penal 372.  

A prioridade na utilização da pena criminal, ou seja, a proeminência do cárcere 

como resposta social, contrariando um ideal inclusivista de ressocialização, infelizmente 

                                                 
365Sobre a característica dogmática de antecipação da punibilidade, e como isso resulta em uma tendência 
de configuração de um Direito Penal de autor, vide 2.2. 
366DE GIORGI, Alessandro. A Miséria governada através do sistema penal. Trad. Sérgio Lamarão. Rio 
de Janeiro: Revan, 2006, p. 98, destaques do autor. 
367ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Buscando o inimigo: de satã ao Direito Penal cool. Op. Cit. p. 25. 
368YOUNG, Jock. A Sociedade excludente... Op. Cit. p. 173.  
369Idem. Ibidem. p. 176, indicando que o atuarialismo e o essencialismo ocorrem ao mesmo tempo. 
370GARLAND, David. A Cultura do controle... Op. Cit.p. 391. 
371Idem. Ibidem. loc. cit.  
372“A expansão do sistema penal coincidiu, com um timing que se pode dizer quase perfeito, com a 
progressiva demolição do Estado social”. DE GIORGI, Alessandro. A Miséria governada através do 
sistema penal. Op. Cit. p. 95. 
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parece ser irreversível. Esse fenômeno pode ser facilmente observado na realidade 

norte-americana, que hodiernamente exerce uma perniciosa influência em diversos 

outros Estados 373. É inegável que, naquele país, houve um enorme incremento da 

população carcerária nos últimos anos 374. Sobre o assunto, Loïc Wacquant afirmou que 

o aparelho carcerário americano desempenha um papel de controle, “com respeito aos 

grupos que se tornaram supérfluos ou incongruentes pela dupla reestruturação da 

relação social e da caridade do Estado: as frações decadentes da classe operária e os 

negros pobres das cidades” 375. 

Fenômeno paralelo é o da criminalização da pobreza. Na medida em que os 

grupos sociais tidos como perigosos sofrem um controle punitivo mais rigoroso, é 

patente que os indivíduos desfavorecidos economicamente tendem a sofrer esses efeitos 

penais mais acentuadamente. Nesse sentido, Zygmunt Baumam afirmou que “há provas 

esmagadoras da íntima vinculação da tendência universal para uma radical liberdade do 

mercado ao progressivo desmantelamento do estado de bem-estar, assim como a 

desintegração do estado de bem-estar e a tendência a incriminar a pobreza” 376.  

Cumpre ressaltar que Günther Jakobs, na construção de seu funcionalismo 

normativo-sistêmico (que, posteriormente, resultaria na elaboração de sua teoria do 

Direito Penal do inimigo), reconhece esse fenômeno da criminalização da pobreza 377. 

Chega ao extremo de afirmar que a exclusão econômica pode resultar na reificação do 

indivíduo, ou seja, na sua despersonalização 378, pois “cuando quien es superfluo en la 

economía común se conduce como si viviera en otro mundo, ello sólo es consecuente, es 

que no vive en el mundo de las personas” 379. Por essa razão, afirmamos que as 

tendências autoritárias na ciência do Direito Penal, descritas pela teoria do Direito Penal 

do inimigo, estão inseridas em um mesmo contexto que o do surgimento dessas 

                                                 
373Sobre o discurso político de tolerância zero, vide 4.3. 
374WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 2001, passim, contendo, inclusive, fartos dados estatísticos.  
375Idem. As Prisões da miséria. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999, p. 96.  
376BAUMAN, Zygmunt. O Mal estar da pós-modernidade. Trad. Mauro Gama e Cláudia Martinelli 
Gama. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 61, grifamos. 
377“Que hoy en dia la economía genere de modo determinante deberes, es decir, que defina personas, 
conduce al problema de cómo há de procederse con aquellos que no pueden cooperar en la economía, 
bien porque son incapaces de ello, bien porque la economía no los necesita”. JAKOBS, Günther. Sobre 
la génesis de la obligación jurídica. Trad. Manuel Cancio Meliá. Bogotá: Universidad Externado de 
Colômbia, 1999, p. 45.  
378Sobre a despersonalização do inimigo, vide 2.3. 
379JAKOBS, Günther. Sobre la génesis de la obligación jurídica. Op. Cit. p. 46, grifos nossos.   
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correntes criminológicas. Ambos os fenômenos indicam a utilização do paradigma do 

inimigo, analisados, respectivamente, por meio de um viés dogmático e criminológico. 

Essas teses, as criminologias do outro e da vida cotidiana, em nossa opinião, 

constituem teorizações sem grandes méritos científicos. Pelas mesmas razões, as suas 

materializações político-criminais mais importantes, representadas pelo movimento de 

Lei e ordem, não têm grandes fundamentos epistemológicos, conforme demonstraremos 

mais adiante. Não obstante, esses conhecimentos pseudocientíficos vêm sendo 

utilizados para legitimar uma ideologia de esgotamento do modelo de Estado de bem-

estar. Mais que isso, essas teses vêm proporcionando uma aceleração da substituição do 

Estado social por um Estado penal, no qual o sistema punitivo é utilizado com primazia, 

com relação a outros mecanismos de controle social. 

Para finalizar, afirmamos uma vez mais que tanto a criminologia do outro como 

a da vida cotidiana utilizam-se do conceito de inimigo em suas formulações. Destarte, 

justificam as principais modificações dogmáticas provocadas pela adoção desse 

conceito, as quais, por sua vez, são o objeto de análise da teoria do Direito Penal do 

inimigo. Nesse sentido, a criminologia da vida cotidiana fundamenta a antecipação da 

punibilidade, que consiste na criminalização de condutas anteriores à lesão de bens 

jurídicos. Da mesma forma, a criminologia do outro possibilita a polarização entre 

cidadãos e delinqüentes, e a conseqüente demonização desses últimos 380. A 

conseqüência dessa discriminação acaba sendo o tratamento mais rigoroso desses 

delinqüentes, que, destarte, são considerados verdadeiros inimigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
380Sobre a demonização, vide 4.2. 
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CAPÍTULO 4 - O INIMIGO E AS POLÍTICAS CRIMINAIS  

 

O medo cria músculos / E sólidos ossos nas nuvens do céu. / O 
medo aumenta o perigo / E diminui os homens. 

Alberto da Cunha Melo 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Não há dúvidas de que o conceito de inimigo influenciou decisivamente 

inúmeras políticas criminais recentes, de cunho autoritário. Para entender como isso 

veio a acontecer, cumpre primeiramente esclarecer o que se quer dizer com política 

criminal, em razão de esse termo ter um significado controvertido. Logicamente, são 

várias as espécies de política criminal, algumas delas com fundamentos bem diversos 

dos que iremos destacar, inclusive, por vezes, encaminhando-se na direção de um 

minimalismo penal. Contudo, isso não diminui a nossa preocupação em aclarar a 

ilegitimidade de tais políticas autoritárias, infelizmente cada vez mais numerosas, as 

quais podem vir à tona inclusive em Estados de Direito 381. 

 Cumpre ressaltar que o termo política criminal não corresponde tão-somente à 

reforma ou transformação da legislação criminal, mas também de todos os órgãos 

encarregados de sua aplicação, ou seja, de todo o sistema punitivo. Nesse sentido, 

afirmou Nilo Batista que seria possível falar em “política de segurança pública (ênfase 

na instituição policial), política judiciária (ênfase na instituição judiciária) e política 

penitenciária (ênfase na instituição prisional), todas integrantes da política criminal” 382. 

A política criminal tem um significado dúplice, pois pode indicar um saber 

racionalizante do poder punitivo, mas também, por outro lado, pode ter o sentido de 

medidas práticas, empreendidas para a contenção da criminalidade. Segundo Ricardo de 

Brito Freitas, o primeiro aspecto apontado equivale a “um saber teórico, embora 

                                                 
381FREITAS, Ricardo de Brito A. P. O Estatuto teórico da política criminal. Op. Cit. p. 815. Sobre o 
assunto, preocupa-se Fábio Roberto D`AVILA com as políticas que se identificam com a idéia de 
inimizade, afirmando que “a persecução de interesses políticos do Estado através de um instrumento 
penal de exceção, como é o direito penal do inimigo, representa, por certo, uma evidente incompreensão e 
subversão do significado e limites da política criminal contemporânea”. O Espaço do Direito Penal no 
século XXI... Op. Cit. p. 479.  
382BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal brasileiro, 10ª. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2005, 
p. 34. 
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destinado a ser aplicado na prática”, enquanto que o último refere-se a “uma atividade 

eminentemente prática e, conseqüentemente, destituída de caráter científico” 383.   

 Concordamos com o professor pernambucano, quando afirma que a política 

criminal, como disciplina teórica, não pode ser considerada uma ciência em sentido 

estrito384. Isso porque os seus princípios e metodologia não foram estruturados de forma 

ordenada, razão pela qual é forçoso concluir que não existe um fundamento 

epistemológico nessa concepção de saber.  

 Não obstante, afirmamos que a política criminal, em ambos os sentidos 

apontados, se utiliza do paradigma do inimigo. Por isso, observaremos como ela, em seu 

significado de conhecimento (ou de conjunto de princípios), por vezes se constrói por 

meio de premissas autoritárias. Destarte, esse saber seria constituído, inclusive, por 

características antiliberais, condizentes com o conceito de inimigo, as quais, por vezes, 

norteariam as políticas criminais práticas. Também com relação a essa última 

significação pragmática, demonstraremos exemplos concretos de medidas político-

criminais que se utilizaram da inimizade para fundamentar a repressão. 

 A política criminal também pode ser definida com respeito à sua abrangência 385, 

nesse caso possuindo dois significados diversos. O primeiro, mais amplo, diz respeito a 

qualquer política social que produza, mesmo que remotamente, o efeito de redução da 

delinqüência. Nesse sentido, traduz a máxima de que a melhor política criminal seria 

sempre uma política social. Por outro lado, também pode a política criminal significar 

especificamente aquelas medidas de cunho penal, concernentes às atividades típicas do 

sistema punitivo.  

 Contudo, todas as políticas criminais influenciadas pela idéia de inimizade terão 

o significado estrito de políticas penais. Tal afirmativa se deve ao fato de que as 

implicações da presença desse conceito sempre sugerem que as políticas devem se valer 

do sistema punitivo como prima ratio, em correspondência ao discurso de que somente 

o modelo penalógico poderia combater eficazmente o inimigo.  

                                                 
383FREITAS, Ricardo de Brito A. P. O Estatuto teórico da política criminal. Op. Cit. p. 802. 
384Portanto, “a política criminal não pode ser considerada uma ciência, ao menos em seu estágio atual de 
seu desenvolvimento. E não é ciência nem mesmo no sentido fraco do termo, como no caso da ciência do 
direito penal. As indefinições a respeito de seu conteúdo e de sua missão são excessivas, impedindo o 
estabelecimento, no interior da comunidade científica, de um consenso mínimo a seu respeito”. Idem. 
Ibidem. p. 819 
385Idem. Ibidem. p. 805. 
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 Preocupa-nos, sobretudo, o fato de o surgimento dessas políticas criminais 

autoritárias também ocasionar a flexibilização de garantias estatuídas, conforme 

demonstraremos mais à frente. Ora, a política criminal, conforme entendida por Roxin, 

deveria empreender uma correção valorativa na dogmática jurídico-penal, de modo a 

adaptar essa última ciência aos problemas de natureza política, os quais também devem 

ser seu objeto 386. No entanto, esse preceito supõe que a sociedade é homogênea, ou 

seja, que nela não existem sérias divergências axiológicas 387. Essa concepção 

consensual da sociedade 388 não corresponde à realidade social, que, em nossa opinião, 

apresenta-se como um constante conflito de valores, em virtude de inúmeras 

divergências ideológicas, em confrontação perente 389. Por essa razão, afirmou o 

professor Ricardo de Brito Freitas que “a concepção de Roxin parece ter perdido por 

completo a noção de importância que possui o poder, as ideologias e a natureza política 

do Estado que formula a política criminal” 390. 

 Destarte, não obstante afirmarmos que as proposições político-criminais sempre 

influenciam a estruturaçao do sistema punitivo, acreditamos que deve haver um limite 

para a adoção de políticas autoritárias, pois, do contrário, ocorreria uma desnaturação do 

sistema de garantias individuais, as quais, muitas delas, foram positivadas em sistemas 

políticos democráticos. Conforme observou Ricardo de Brito Freitas, “há de se admitir 

que muitas vezes, a dissociação funcional entre a ciência do direito penal e a política 

criminal possa produzir resultados satisfatórios sob o ângulo da necessidade de proteção 

dos direitos individuais, na medida em que nos Estados periféricos nem sempre as 

valorações e proposições político-criminais visam ao desenvolvimento e à justiça 

social”391. É nesse sentido, que se fala em um limite normativo para as políticas 

criminais. Na opinião de Fábio Roberto D`Ávila, a teoria do bem jurídico e o modelo de 

crime como ofensa a um bem jurídico se impõem, como exigência constitucional, 

independentemente de eventuais interesses político-criminais contrários 392. 

Concordamos com tal posição, e acrescentamos que os institutos dogmáticos que se 

relacionam com direitos e garantias fundamentais (incluindo, portanto, em um Direito  

                                                 
386ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal. Op. Cit. passim. 
387FREITAS, Ricardo de Brito A. P. O Estatuto teórico da política criminal. Op. Cit. p. 814.  
388Vide 3.2.1. 
389Por isso, aliamo-nos à concepção conflitual de sociedade, exposada em 3.2.2. 
390FREITAS, Ricardo de Brito A. P. O Estatuto teórico da política criminal. Op. Cit. p. 815.  
391Idem. Ibidem. p. 815 e ss. 
392D`AVILA, Fabio Roberto. O Espaço do Direito Penal no século XXI... Op. Cit. p. 483. 
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Penal de conteúdo liberal, grande parte da estrutura da teoria do crime e da pena,) não 

podem se submeter a políticas criminais que as descaracterizem. Por isso, a 

identificação do paradigma da inimizade no seio de políticas autoritárias reveste-se de 

importância, vez que possibilita que as mesmas sejam renegadas, em função de sua 

manifesta ilegitimidade, com relação a um Estado de Direito.  

 

4.2 POLÍTICAS SIMBÓLICAS, EMERGENCIAIS E EFICIENTISTAS, E A 

CONSEQÜENCIA DE RELATIVIZAÇÃO DE GARANTIAS 

 

 Dentre as muitas tendências político-criminais verificadas na atualidade 393, 

destacamos aquelas de matriz autoritária, as quais se coadunam com uma vertiginosa 

expansão do sistema punitivo 394. Essas políticas possuem alguns traços distintivos 

comuns, que são a utilização simbólica do poder punitivo, seu caráter emergencial e a 

opção por um discurso eficientista. Essas características não podem ser compreendidas 

como fenômenos isolados, sendo na verdade manifestações conjuntas, inter-

relacionadas, sintomas de uma opção clara pela criminalização dos excluídos e, por essa 

razão, prenúncios da concretização político-criminal do conceito de inimigo. Ademais, 

os três caracteres apontados são responsáveis por, conjuntamente, fazer com que essas 

políticas criminais autoritárias resultem no desrespeito a garantias e direitos estatuídos, 

fato que sinaliza para um processo de aculturação (desnaturação) do sistema punitivo. 

 Não é nenhuma novidade a utilização de legislações penais com finalidades 

meramente simbólicas. Poderíamos, inclusive, afirmar que esta é uma característica 

comum a todas as Leis, nos tempos modernos, e não somente àquelas legislações 

propriamente punitivas 395.  

O uso exacerbado do simbolismo penal é uma conseqüência da insegurança 

ontológica, marcante na modernidade recente 396 e, portanto, um reflexo do medo. 

Segundo Zygmunt Bauman, o medo, não obstante ser um sentimento conhecido de toda 

                                                 
393Para um panorama mais amplo das tendências político-criminais contemporâneas, ver ALMEIDA, 
Gevan. Modernos movimentos de política criminal e seus reflexos na legislação brasileira, 2ª. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004, passim.  
394SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A Expansão do Direito Penal... Op. Cit. passim. MELIÁ, Manuel 
Cancio. Direito Penal do inimigo? Op. Cit. p. 55 ss. 
395Idem. Aproximación al derecho penal contemporáneo. Op. Cit. p. 304. 
396Vide 3.3. 
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criatura viva, com relação aos homens, assume uma feição peculiar, pois gera efeitos 

concretos, independentemente de existir ou não um perigo real. Pois é precisamente esse 

medo secundário que orienta o comportamento dos homens, “quer haja ou não uma 

ameaça imediatamente presente” 397. Compreende uma sensação de insegurança e 

vulnerabilidade, podendo ser resumido como “o sentimento de ser suscetível ao perigo” 
398. 

 A insegurança ontológica, por essas razões, seria pura manifestação do medo. 

Não o medo determinado, ocasionado pela concretização de um perigo, mas o medo 

secundário, que é difuso, subjetivo, motivado pela incerteza, pois “o que mais 

amedronta é a ubiqüidade dos medos” 399. Também tem a mesma opinião Leonardo 

Sica, quem afirmou que “o medo, como sentimento natural, tem um objeto determinado, 

mas, multiplicado e vivido coletivamente, gera a angústia, diante da qual o perigo se 

torna tanto mais temível quanto menos claramente identificado”, sendo que essa 

angústia seria sinônima de um sentimento global de insegurança 400. 

Cumpre ressaltar que o medo secundário, de regra, corresponde a uma reação 

decorrente de perigos exagerados, ou mesmo inexistentes. Isso, porque a sensação de 

insegurança faz com que um perigo real seja exponencialmente aumentado, na esfera 

psicológica, resultando em um sentimento de medo desproporcional à realidade 

objetiva. Não obstante, esse medo secundário provoca efeitos reais no sistema punitivo. 

Com o mesmo entendimento, Juarez Cirino dos Santos afirmou, com base no teorema 

de Thomas, que “situações definidas como reais produzem efeitos reais. Logo se 

imagens da realidade produzem efeitos reais, então seria desnecessário agir sobre a 

realidade para produzir resultados concretos, porque ações sobre a imagem da realidade 

seriam suficientes para criar efeitos reais na opinião pública” 401. 

                                                 
397BAUMAN, Zygmunt. Medo líquido. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2008, p. 9. 
398Idem. Ibidem. loc. cit, grifos do autor. 
399Idem. Ibidem. p. 11. 
400SICA, Leonardo. Direito Penal de emergência e alternativas à prisão. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 80. 
401SANTOS, Juarez Cirino dos. Criminologia e política criminal. In BITTAR, Walter Barbosa (org.). A 
Criminologia no século XXI. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 111 ss., destaques nossos. No mesmo 
sentido, Zygmunt BAUMAN observa que “uma pessoa que tenha interiorizado uma visão de mundo que 
inclua a insegurança e a vulnerabilidade recorrerá rotineiramente, mesmo na ausência de ameaça genuína, 
às reações adequadas a um encontro imediato com o perigo; o medo derivado adquire a capacidade de 
autopropulsão”. Medo líquido. Op. Cit. p. 9, grifamos. 
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 O efeito político-criminal desse medo subjetivo é o de direcionar o sistema 

punitivo tão-somente para servir como resposta simbólica aos anseios generalizados da 

sociedade por mais segurança, olvidando-se de responder concretamente aos perigos 

que ocasionam esses sentimentos de temor. Dessa maneira, as políticas criminais 

assumiriam funções meramente simbólicas, despreocupando-se com suas finalidades 

próprias, condizentes com um Estado de Direito. Nesse sentido, afirmou Jesús-María 

Silva Sanchez que “esta función simbólica de las normas penales se caracteriza por dar 

lugar, más que a la resolución directa del problema jurídico-penal (a la protección de 

bienes jurídicos), a la producción en la opinión pública de la impresión tranquilizadora 

de un legislador atento y decidido” 402. 

 As políticas criminais simbólicas também se explicam como uma conseqüência 

da falência do Estado, que restou incapaz de promover uma igualdade material 403. Na 

medida em que não mais se preocupa em resolver definitivamente os problemas sociais, 

estes sim verdadeiramente criminógenos, o Estado se utiliza de políticas irracionais, que 

são não mais que respostas insatisfatórias, soluções paliativas para o medo social.  

Como afirmamos, o sistema punitivo sempre se utilizou do simbolismo. Por isso, 

o maior problema dessas recentes políticas criminais não é o fato de utilizarem-se dessa 

função simbólica, mas sim o de desprezarem suas demais finalidades (próprias de um 

Direito Penal de tradição liberal), o que resultou na elevação da função simbólica à 

categoria de função quase exclusiva do sistema punitivo 404. Por essas razões, essa 

utilização meramente publicitária, ao relegar para segundo plano as funções preventivas 

e de proteção de bens jurídicos, é ilegítima, devendo ser totalmente descartada por um 

Estado de Direito 405. 

 O medo é avesso à racionalidade 406, e, aliado à angústia (insegurança 

ontológica), resulta na agressividade 407. Por esse motivo, as políticas criminais 

resultantes do medo sempre se caracterizam por uma desproporcional manifestação do 

poder punitivo, pois “o Direito Penal simbólico e o punitivismo mantêm uma relação 

                                                 
402SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A Expansão do Direito Penal... Op. Cit. p. 305. 
403Vide 3.3. 
404SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A Expansão do Direito Penal... Op. Cit. p. 305. 
405Idem. Ibidem. p. 306.  
406Nesse sentido, Eugenio Raul ZAFFARONI afirmou, referindo-se ao discurso autoritário latino-
americano, que “a irracionalidade é de tal magnitude que sua legitimação não pode provir nem sequer de 
grosserias míticas – como Rosemberg no nazismo – senão que se reduz a mensagens publicitárias, com o 
predomínio de imagens”. Buscando o inimigo: De Satã ao Direito Penal cool. Op. Cit. p. 24.   
407SICA, Leonardo. Direito Penal de emergência e alternativas à prisão. Op. Cit. p. 80. 
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fraternal” 408. Ademais, a função simbólica do sistema punitivo está sempre relacionada 

com a demonização de certos grupos sociais, em razão de que “o Direito Penal 

simbólico não só identifica um determinado fato, mas também (ou sobretudo) um 

específico tipo de autor, que é definido não como igual, mas como outro. Isto é, a 

existência da norma penal (...) persegue a construção de uma determinada imagem da 

identidade social” 409. 

 Segundo Carlos Julio Lascano, “la demonización es la técnica retórica e 

ideológica de presentar a entidades políticas, étnicas, culturales o religiosas como 

radicalmente malas y nocivas” 410. Equivale, portanto, a imputar a grupos sociais 

marginalizados a responsabilidade pela ocorrência do mal, apontando-os como bodes 

expiatórios, responsáveis pelas mazelas da sociedade. Enfim, significa tratar esses 

grupos sociais como inimigos. Por isso, a demonização se assemelha a uma estratégia 

de guerra contra os inimigos, como observou Jock Young, considerando que “para criar 

um bom inimigo, temos de ser capazes de nos convencer: 1. que eles são a causa de 

grande parte de nossos problemas – senão de todos; 2. que são intrinsecamente 

diferentes de nós: que resumem a corrupção, o mal, a degradação, etc” 411.  

 Em verdade, a demonização assemelha-se à essencialização, que identificamos 

como fenômeno característico da modernidade recente 412. No entanto, em nossa 

opinião, esses conceitos se diferenciam sutilmente, pois a essencialização alega possuir 

caráter científico, resultante de preceitos das correntes criminológicas do outro (não 

obstante refutarmos as premissas adotadas por essa tendência, por acreditarmos serem 

as mesmas meramente ideológicas, sem natureza epistemológicas). Por outro lado, a 

demonização, de regra, não se envaidece com argumentos cientificistas, manifestando-

se apenas como uma histérica política autoritária. Por essa razão, pode ser 

compreendida como um essencialismo agravado, em razão de sua irracionalidade e de 

seu limitado caráter de política simbólica.  

 Nesse sentido, Eugenio Raul Zaffaroni observou que essas políticas criminais 

simbólicas não têm o intento de definir criteriosamente os inimigos, porque não são 

construidas racionalmente. Isso porque “trata-se do envio de mensagens que se tornam 

                                                 
408MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do inimigo? Op. Cit. p. 65, grifos nossos. 
409Idem. Ibidem. loc.cit. 
410LASCANO, Carlos Julio. La “Demonización” del enemigo... Op. Cit. p. 230. 
411YOUNG, Jock. A Sociedade excludente... Op. Cit. p. 173, destaques do autor. 
412Vide 3.3.  
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verdadeiras só porque têm êxito publicitário. Reforça-se como preconceito a convicção 

de que um mundo que se desordena pode-se ordenar com disciplina imposta com 

repressão. Não se sabe quem é o inimigo, pois estes sucedem-se sem somar-se; em 

lugar de defini-lo fotograficamente projetam-se cinematograficamente, como 

construções em série dos meios de comunicação, especialmente da televisão. O estado 

não os define, senão que suas autoridades encontram sitiadas por sucessivas 

imposições dos discursos críticos. Não há outra corporação que pretenda construir 

inimigos diferentes e que para isso deva desarmar os mitos anteriores; pelo contrário, 

a mesma corporação produtora de inimigos os descarta e os substitui” 413. 

 De resto, reputamos essencial a lição de Lola Anyiar de Castro, de que seria 

inútil a utilização simbólica do sistema punitivo, como tentativa de eliminar a sensação 

de insegurança marcante na modernidade recente. Para responder a esse desafio, seriam 

necessários “la eliminación del vocabulario bélico para referirse a la delincuencia 

comun, la sustitución del estereotipo del delincuente como exclusivo miembro de las 

clases subalternas, por una visión más amplia de lo socialmente dañino” , medidas que 

“posiblemente contribuirían a reducir a sus justos limites el sentimiento de inseguridad 

ciudadana que durante siglos ha sido superior al de la efectiva delincuencia 

convencional. No hay que olvidar que lo delictivo es parte del aparato político de 

legitimación. Y la lucha por la verdad tiene como inconsciente enemigo central una 

opinión pública desprevenida  y manipulada” 414. 

 Também é marcante nas políticas criminais autoritárias hodiernas o seu caráter 

emergencial 415. Segundo Fauzi Hassan Choukr, a emergência pode significar “aquilo 

que foge dos padrões tradicionais de tratamento pelo sistema repressivo, constituindo 

um subsistema de derrogação dos cânones culturais empregados na normalidade” 416. 

Por isso, as políticas criminais emergenciais correspondem àquelas medidas 

excepcionais, que fogem da normalidade, utilizando-se de soluções inéditas, com 

relação ao sistema punitivo ordinário, dessa forma inovando-o culturalmente. 

Ressaltamos que essa declinação da cultura normal tem o significado mais profundo de 

                                                 
413ZAFFARONI, Eugenio Raul. Buscando o inimigo: De Satã ao Direito Penal cool. Op. Cit. p. 24 e ss, 
destaques do autor.  
414CASTRO, Lolita Anyiar de. La Criminología hoy: política criminal como síntesis de la criminologia 
In Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 32. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 268, 
destaques nossos e do autor. 
415Sobre a utilização do conceito de inimigo como uma exceção (excepcionalidade) ao Estado de Direito, 
vide 1.4. 
416CHOUKR, Fauzi Hassam. Processo penal de emergência. Op. Cit. p. 5. 
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derrogação de direitos e garantias, e não apenas o de diferenciação das medidas 

emergenciais com relação àquelas ordinárias 417. 

Conforme lição de Giuseppe de Vergottini, “ao verificar-se uma situação de 

perigo, pode-se responder de dois modos: ou se tentando utilizar aquelas organizações e 

procedimentos que já são previstos pela normalidade, ou fazendo recurso da instauração 

de sistemas apropriados que comportam específicas atribuições de competência para 

afrontar a emergência, implicando na suspensão temporária de dispositivos 

constitucionais e na introdução de um regime derrogatório. Tais sistemas, após 

estabelecidos, são, por isso, qualificados como excepcionais” 418. 

 Segundo Luigi Ferrajoli, Direito Penal de emergência tem um duplo significado: 

“a legislação de exceção com relação à Constituição, e, portanto, a alteração legal das 

regras do jogo; e a jurisdição de exceção, por sua vez degradada com relação à mesma 

legalidade alterada” 419. Portanto, é importante acrescentar que, quando nos referimos às 

políticas criminais emergenciais, estamos indicando ambos os significados, pois, como 

vimos, o conceito de política criminal compreende não somente um significado 

legislativo, indicando a elaboração de normas jurídicas, mas também a própria 

materialização dessas, ou seja, o funcionamento concreto do sistema punitivo. 

 Constatamos que a utilização de medidas emergenciais tem sido uma opção 

utilizada com freqüência no rechaço da criminalidade, convertendo-se, destarte, em 

medida banal, corriqueira 420. Isso poderia ser explicado, segundo os defensores das 

excepcionalidades, em razão de que as soluções ordinárias não vêm logrando êxito na 

prevenção efetiva do fenômeno delitivo. No entanto, essa utilização ordinária de 

medidas extraordinárias é deveras preocupante, pois promove uma aculturação do  

                                                 
417Idem. Ibidem. p. 6. 
418Livre tradução de “Al verificari di situazioni di pericolo si può rispondere in due modi: o tentando di 
far ricorso a quelli che sono organi e procedure già previsti per la ordinarietà, o facendo ricorso allá 
instaurazione di ordinamenti appositi che comportino specifiche atribuzioni di competenze per affrontare 
le emergenze, implicanti sospensione temporanea di disposizioni costituzionali e l`introduzione di um 
regime derogatorio. Tali ordinamenti, definiti stati, sono pertanto qualificati como eccezionali. Essi 
possono essere o non essere predefiniti in anticipo”. VERGOTTINI, Giuseppe de. Guerra e costituzione: 
Nuovi conflitti e sfide alla democrazia. Bologna: Il Mulino, 2004, p. 209. 
419Livre tradução de: “Diritto penale d`eccezione, infatti, designa simultaneamente due cose: la 
legislazione d`eccezione rispetto alla Costituzione e quindi il mutamento legale delle regole del gioco; la 
giurisdizione d`eccezione, a sua volta degradata rispetto alla stessa legalità alterata”. FERRAJOLI, 
Luigi. Diritto e Ragione. Op. Cit. p. 845. 
420Tem a mesma opinião Sergio MOCCIA, quem ressalta que as políticas criminais emergenciais 
acabaram por se perpetuar, em contrariedade a seu caráter de excepcionalidade. La Perenne emergenza: 
Tendenze autoritarie nel sistema penale. 2ª. Ed. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, passim. 
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sistema punitivo. No mesmo sentido, ressaltamos uma vez mais a lição de Ferrajoli, 

afirmando que é perigosíssima a utilização irrrazoável de soluções excepcionais, as 

quais, após se estabelecerem definitivamente na práxis, resultam em uma desnaturação 

do sistema punitivo 421.  

Tal processo de aculturação emergencial também vem produzindo efeitos 

deletérios na realidade punitiva brasileira. De tal modo que, segundo Fauzi Hassan 

Choukr, quase toda a legislação processual penal extravagante seria regida por essa 

lógica emergencial, pois “o devido processo legal aplicado em sua integralidade passou 

a ser considerado como um formalismo incômodo para o direito brasileiro” 422. 

 Por esse motivo, as políticas criminais de perseguição de inimigos tendem a se 

normalizar, na medida em que o próprio sistema jurídico-penal se encontra desnaturado, 

em virtude da utilização excessiva dessas medidas emergenciais. Da mesma forma, 

Giuseppe Riccio afirmou que “o fenômeno mais aparente dessa estratégia é o 

deslocamento do interesse pela ideologia de tutela do bem jurídico para aquela defesa 

pelo tipo penal de autor. E isso em razão da necessidade de alargar a toda a sociedade o 

significado dos instrumentos de proteção propostos” 423. 

 Concluímos, portanto, que as políticas criminais emergenciais hodiernas são, de 

regra, pautadas por um punitivismo irracional, sendo, por essa razão, manifestações do 

conceito de inimigo no sistema punitivo. No mesmo sentido, afirmou Giuseppe Riccio 

que “não se pode desconhecer que a legislação de emergência, por meio da 

concretização da Lei, de modo geral, representa a aproximação com uma linha de 

política criminal menos respeitosa da liberdade individual e social, menos lúcida na 

previsão penal, característica de uma radical conversão para um Direito Penal mais forte 

e menos democrático” 424. 

                                                 
421FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione. Op. Cit. p. 870. 
422CHOUKR, Fauzi Hassam. Processo penal de emergência. Op. Cit. p. 139. 
423Livre tradução de “Ma il fenomeno più appariscente di questa strategia è lo spostamento dell’interesse 
dalla ideologia di tutela del bene giuridico a quella difesa dal tipo di delinqüente. E ciò in ragione della 
necessita di allargare a tutta società il significato degli strumenti di protezione proposti”. RICCIO, 
Giuseppe. Politica penale dell`emergenza e Costituzione. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1982, p. 
38, grifamos.  
424Livre tradução de “Né può disconoscersi che la legislazione di emergenza, avviata dalla legge Reale, 
nella sua globalità rappresenti l`approccio ad una linea di politica criminale meno rispettosa delle 
libertà individuali e sociali, meno lúcida nella previsione penale, improntata ad una radicale 
deconversione verso un diritto penale più forte e meno democrático”. Idem. Ibidem. p. 46, destaques do 
autor. 
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 Da mesma forma, ressaltou Luigi Ferrajoli que “A primeira e mais relevante 

alteração do modelo clássico de legalidade penal nos processos de emergência consiste 

na mutação substancial – induzida pelo paradigma do inimigo (...). Essa mutação 

prejudica, primeiramente, a configuração da espécie fática punível. E se exprime por 

meio de uma acentuada personalização do Direito Penal emergencial, que é, dessa 

forma, mais um Direito Penal do réu que um Direito Penal do fato criminoso” 425. 

 É preciso que o sistema criminal ofereça respostas normais ao fenômeno da 

criminalidade. Políticas emergenciais deslegitimam o sistema criminal, na medida em 

que reafirmam a sua incapacidade de reagir normalmente às ocorrências delituosas, 

mostrando-o inútil. Com a mesma opinião Manuel Cancio Meliá, quem afirmou que “a 

resposta idônea, no plano simbólico, ao questionamento de uma norma essencial, deve 

estar na manifestação da normalidade, na negação da excepcionalidade, isto é, na 

reação de acordo com critérios de proporcionalidade e de imputação, os quais estão na 

base do sistema jurídico-penal normal” 426.  

 A última característica das políticas criminais autoritárias hodiernas consiste na 

utilização de uma razão eficientista, em detrimento de finalidades concernentes a um 

Estado de Direito. Sobre o assunto, Sergio Moccia observou que “el eficientismo penal 

constituye la última variante del Derecho penal de la emergencia, una degeneración 

que desde siempre ha acompañado la vida del Derecho penal moderno” 427.  

 A razão eficientista é resultante dos problemas advindos do ceticismo com 

relação à capacidade do Estado de prevenir eficazmente a delinqüência. Nesse sentido, 

Winfried Hassemer observa que “la política criminal actual percibe plenamente estos 

problemas. Pero no responde a ellos tomando conciencia de que um derecho penal fiel 

a sus princípios no pude cumplir con las funciones que se atribuyen de represión y 

conducción eficiente de la violencia, sino, antes bien, con la decisión de relajar la fuerza 

                                                 
425Livre tradução de “La prima e più rilevante alterazione del modello clássico di legalità penale Nei 
processi del`emergenza consiste nella mutazione sostanzialistica – indotta dal paradigma del nemico – di 
tutti e tre i momenti della tecnica punitiva. Questa mutazione colpisce innanzitutto la configurazione 
della fattispecie punibile. E si esprime in un`accentuata personalizzazione del diritto penale 
dell`emergenza, che è assai più un diritto penale del reo che un diritto penale del reato”. FERRAJOLI, 
Luigi. Diritto e Ragione. Op. Cit. p. 858, destaques do autor. 
426MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do inimigo? Op. Cit. p. 78, destaques do autor. 
427MOCCIA, Sergio. Seguridad y sistema penal. In CANCIO MELIÁ, Manuel; GÓMEZ-JARA DÍEZ 
(orgs.). Derecho Penal del enemigo: El Discurso penal de la exclusión? v.2. Buenos Aires: B de F, 2006, 
p. 304. 
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vinculante de estos princípios de derecho penal” 428. O eficientismo, portanto, também 

corresponde à lógica de desmonte do Estado de bem-estar, bem como decorreria da 

implementação de políticas econômicas que contribuíram para o quadro de exclusão 

social 429. 

Cumpre explicitar que, por óbvio, não é o fato de determinada política criminal 

ser eficiente que a desnatura, dando-lhe um caráter autoritário discrepante com um 

Estado de Direito. Pelo contrário, afirmamos que as políticas criminais devem sempre 

ser eficientes, ou seja, precisam cumprir com suas finalidades com uma contrapartida 

mínima de custos econômicos e sociais.  

 Destarte, a critica que fazemos não diz respeito à sempre bem-vinda eficiência 

de uma política criminal, mas, precisamente, ao eficientismo, conceito que se relaciona 

com o pensamento (muito em voga na modernidade recente) de que a eficiência de 

determinada política criminal é incompatível com o respeito a direitos e garantias 

estatuídos. Portanto, não se confundem os conceitos de eficiência e eficientismo. Este 

equivale à afirmação de que “os princípios do Direito Penal em conjunto são 

contemplados como sutilezas que se opõem a uma solução real dos problemas” 430. Por 

isso, foi muito feliz Jesús-María Silva Sanchez ao, referindo-se a essa problemática, 

ressaltar que “a questão central é se o cálculo de eficiência é suficientemente amplo para 

amparar todos os princípios de garantia (e regras de imputação) do Direito Penal” 431. 

 Portanto, a razão eficientista advoga que certos direitos e garantias seriam um 

entrave para a implementação de políticas criminais com resultados satisfatórios. Nas 

palavras de Alessandro Baratta, “en el interior de este proceso, el eficientismo penal 

intenta hacer más eficaz y más rápida la respuesta punitiva limitando o suprimiendo 

garantias sustanciales y procesales que han sido establecidas en la tradición del 

derecho penal liberal, en las Constituciones y en las Convenciones Internacionales” 432. 

Como o Estado seria incapaz de conter a criminalidade por meio de políticas 

criminais lato sensu (políticas sociais), as quais teriam como foco os verdadeiros 

                                                 
428HASSEMER, Winfried. El Destino de los derechos del ciudadano en el derecho penal eficiente. In 
_________. Crítica al Derecho Penal de hoy. Trad. Patrícia S. Ziffer. Buenos Aires: Ad Hoc, 2003, p. 59 
e ss., destaques nossos. 
429No mesmo sentido, MOCCIA, Sergio. Seguridad y sistema penal. Op. Cit.  p. 305. 
430SILVA SANCHEZ, Jesús-María. A Expansão do Direito Penal. Op. Cit. p. 69.  
431Idem. Eficiência e Direito Penal. Barueri: Manole, 2004, p. 58. 
432BARATTA, Alessandro. Nuevas reflexiones sobre el modelo integrado de las ciencias penales, la 
política criminal y el pacto social. In _________. Criminología y sistema penal. Buenos Aires: B de F, 
2004, p. 180. 
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problemas criminógenos, acaba lançando mão de políticas criminais estritas. Essas 

políticas penais se limitam a um punitivismo simbólico, e desrespeitam alguns dos 

princípios cardeais do sistema criminal, relacionados a direitos e garantias individuais. 

Por esse motivo, o eficientismo resulta em uma utilização do sistema punitivo como 

prima ratio, “una panacea con la cual se quieren enfrentar los más diversos problemas 

sociales” 433. 

 Portanto, o eficientismo justificaria a utilização desmesurada do poder punitivo, 

em virtude, notadamente, de que a reação penalógica seria a única resposta eficaz 

oferecida para o problema da criminalidade. Dessa maneira, “el eficientismo rechaza 

aprender y, em lugar de buscar otras soluciones más eficaces, busca hacer más eficaz 

la reacción penal, incrementando su intensidad aun em detrimento de la legalidad 

constitucional, del buen funcionamiento y de la legitimación de los órganos judiciales” 
434. 

 Em verdade, a razão eficientista demonstra claramente um desvirtuamento das 

finalidades do sistema punitivo. Esse deve perseguir aqueles objetivos legítimos, 

conformes com um Estado de Direito, os quais seriam justificados pela Filosofia Penal, 

conhecimento preocupado em nortear (limitar) o funcionamento do Jus Puniendi. Por 

isso, não pode o sistema punitivo se fundamentar na lógica simplista de que os fins 

justificam os meios, significando que os direitos individuais e garantias poderiam ser 

sacrificados, em prol de uma busca incessante por condenações criminais meramente 

simbólicas. Nesse sentido, “a valorização de perspectivas de real eficiência entre os 

princípios guias da intervenção penal comporta a adicional e significativa implicação da 

inexistência, com relação ao nosso atual ordenamento, de obrigações éticas de 

criminalização. De fato, o privilégio do critério pragmático no controle do desvio 

acarreta, necessariamente, um abandono dos pontos de vista éticos, cuja consideração 

resulta problemática, ainda que sob o prisma da legitimidade” 435. 

                                                 
433Idem. Ibidem. p. 179. 
434MOCCIA, Sergio. Seguridad y sistema penal. Op. Cit. p. 305.  
435Livre tradução de “La valorizzazione di prospettive di reale efficienza tra i criterioguida 
dell`intervento penale comporta l`ulteriore, significativa implicazione dell`inesistenza, in raportto al 
nostro attuale ordinamento, di obblighi etici di criminalizzazione. Infatti, il privilegio di criteri 
pragmatici nel controllo di fatti di devianza reca necessariamente com sé l`abbandono di punti di vista 
ectizzanti, la cui considerazione risulta problemática, anche sotto il profilo della legittimità”. Idem. La 
Perenne emergenza: Tendenze autoritarie nel sistema penale. 2ª. Ed. Napoli: Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1997, p. 23, grifamos. 
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 Em nossa opinião, o eficientismo não se justifica, precisamente pelo fato de não 

considerar que os parâmetros para mensurar a eficiência do sistema punitivo devem 

levar em conta o respeito aos direitos individuais e garantias, que afinal se constitui 

como objetivo maior de um Estado de Direito. Por isso, concordamos com Sergio 

Moccia, quando observa que não haveria uma antítese entre garantias e eficiência. 

Segundo esse renomado jurista italiano, “de fato, garantia e eficiência, em um Estado 

social de Direito, longe de serem antitéticos, representam conjuntamente os elementos 

essenciais de referência os quais devem informar o direcionamento das legítimas 

instâncias de controle social. Na realidade, o Estado social de direito, feliz síntese de 

componentes liberais e sociais, sob o compromisso de proteção dos direitos individuais, 

tende a assegurar garantias formais e materiais, tornando-as efetivas” 436. Por essas 

razões, “os direitos fundamentais apareceriam, assim, como limite intransponível das 

considerações de eficiência” 437. 

 Essas três características político-criminais referidas (traços emergenciais, 

simbólicos e eficientistas), como já afirmamos, não são fenômenos isolados. Muito pelo 

contrário, estão relacionadas e só podem ser compreendidas conjuntamente. Destarte, 

observou Sergio Moccia que “el emergencialismo ha generado el uso simbólico del 

Derecho penal por presuntas exigencias de política criminal de la eficiencia, que ha 

acabado por suplantar la búsqueda de soluciones de politica social general mucho más 

eficaces” 438.  

Ademais, as políticas criminais com esses caracteres promovem uma supressão 

de direitos e garantias, o que, por sua vez, é um dos indicadores da utilização do 

conceito de inimigo no sistema punitivo 439. Há, na modernidade recente, um ceticismo 

com relação à importância (utilidade) das instituições sociais, incluindo-se os direitos 

individuais e garantias, o que faria com que os mesmos fossem simplesmente ignorados. 

Segundo Ulrich Beck, haveria um estágio mais avançado da modernidade, no qual os 

perigos da sociedade industrial (dentre os quais incluiríamos a criminalidade) 

                                                 
436Livre tradução de “Garanzia ed efficienza, infatti, nello stato sociale di diritto, lungi dal porsi 
antiteticamente, rappresentano, congiunte, degli elementi essenziali di riferimento a cui dev`essere 
informato il perseguimento delle legittime istanze di controllo sociale. In realtà, lo stato sociale di diritto 
– felice sintesi di componenti liberali e solidaristiche –, sul piano dell`impegno a favore dei diritti 
dell`individuo, tende ad assicurare, rendendole effetive, garanzie di tipo formale e sostanziale”. Idem. 
Ibidem. p. 1. 
437SILVA SANCHEZ, Jesús-María. Eficiência e Direito Penal. Op. Cit. p. 65, destaques nossos. 
438MOCCIA, Sergio. Seguridad y sistema penal. Op. Cit. p. 311. 
439Nesse sentido, a afirmação de Günther JAKOBS, de que o inimigo “não pode participar dos benefícios 
do conceito de pessoa”. Direito Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo. Op. Cit. p. 36. 
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começariam a dominar os debates e conflitos públicos. A partir desse momento, “alguns 

aspectos da sociedade industrial tornam-se social e politicamente problemáticos. Por um 

lado, a sociedade ainda toma decisões e realiza ações segundo o padrão da velha 

sociedade industrial, mas, por outro, as organizações de interesse, o sistema judicial e a 

política são obscurecidos por debates e conflitos que se originam do dinamismo da 

sociedade de risco” 440. Dessa maneira, “a roda-viva dos efeitos da modernização 

revela-se alheia à racionalidade moderna, modifica seus pressupostos e, assim, coloca 

em xeque as bases e a legitimação histórica das instituições fundamentais da própria 

modernidade” 441. Ou seja, a modernização implicaria, em determinado momento, em 

um descarte daqueles princípios e instituições os quais não mais atenderiam 

eficazmente aos clamores sociais. 

Em nossa opinião, as políticas criminais que promovem uma relativização de 

direitos individuais e garantias são ilegítimas 442. Considerando os princípios de um 

Direito Penal liberal (os quais devem sempre servir como bússola para o funcionamento 

do sistema punitivo), é descabida essa postura extremada, pois o respeito a esses 

postulados garantistas consiste em uma das finalidades primordiais do Estado de 

Direito, confundindo-se com a sua própria razão de ser. 

Em verdade, esse desrespeito às garantias, por parte de políticas criminais 

autoritárias, consiste na materialização da diferenciação radical entre os cidadãos, os 

quais seriam merecedores de gozar dos direitos estatuídos, e aqueles indivíduos 

perigosos, os outros, cujos atos não lhe seriam imputados por meio de um processo 

legal devido. Uma vez mais, afirmamos que, por essas razões, tais políticas criminais se 

utilizam do paradigma do inimigo em suas formulações, devendo, portanto, ser 

refutadas. 

 

 

 

                                                 
440BECK, Ulrich. A Reinvenção da política: rumo a uma teoria da modernização reflexiva. In BECK, 
Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na 
ordem social moderna. Trad. Magda Lopes. São Paulo: UNESP, 1995, p. 15 e ss. Grifamos por último. 
441MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e Direito Penal: uma avaliação de novas 
tendências político-criminais. São Paulo: IBCCRIM, 2005, p. 153.  
442Sobre o tema, ver interessante texto de Roque de Brito ALVES, no qual o renomado professor 
pernambucano argumenta em favor de um Direito Penal amigo, enumerando inúmeros benefícios e 
garantias estatuídas na tradição liberal do Direito Penal. Direito Penal amigo. No prelo. 
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4.3 O MOVIMENTO DE LEI E ORDEM E ALGUMAS MANIFESTAÇÕES 

CONCRETAS DO INIMIGO 

 

 A partir da década de 70, surgiu nos Estados Unidos o movimento político de 

Lei e Ordem, inserido no mesmo contexto social que justificou o aparecimento das 

correntes criminológicas excludentes da modernidade recente 443. Também conhecido 

como neo-realismo de direita, essa tendência reunia discursos políticos díspares, que 

tinham em comum a defesa por um enrijecimento do sistema punitivo 444.  

 Tal movimento teve imensa repercussão na realidade norte-americana 445, mas 

não se resumiu àquela, tendo influenciado decisivamente a grande maioria dos sistemas 

políticos ocidentais 446. No ordenamento brasileiro, por exemplo, destacamos a presença 

desse movimento na edição de legislações penais repressivas, não apenas no contexto 

político ditatorial, mas também no período democrático mais recente 447. 

 Muitas das idéias defendidas por esse movimento político já foram analisadas, 

quando dissertamos sobre a criminologia excludente hodierna. Citamos como exemplo 

o pensamento propugnado por Richard Herrnstein e Charles Murray, que defenderam 

                                                 
443Referimo-nos à criminologia da vida cotidiana e do outro. Vide 3.3. 
444Alexandre Morais da ROSA e Sylvio Lourenço da SILVEIRA FILHO também opinaram no sentido de 
que tais discursos seriam cambiantes, precisamente pelo fato de a Lei e Ordem tratar-se de um movimento 
político, e não de uma doutrina estável. Para um processo penal democrático: Crítica à metástase do 
sistema de controle social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 29. 
445Nesse sentido, o movimento de Lei e Ordem contribuiu para o restabelecimento da pena de morte, que 
se encontrava suspensa até o ano de 1976, fazendo com que os Estados Unidos se tornassem um dos 
poucos países do Ocidente a praticar tal medida drástica. ALMEIDA, Gevan. Modernos movimentos de 
política criminal... Op. Cit. p. 97. 
446Nessa oportunidade, cumpre destacar algumas peculiaridades da realidade punitiva norte-americana, 
com relação à nossa. Segundo a lição de Eugenio Raul ZAFFARONI “o discurso do autoritarismo norte-
americano é análogo ao que se instala no resto da América, mas sua funcionalidade é tão diferente quanto 
a realidade do poder repressivo. Os Estados Unidos fazem deste uma empresa que ocupa a milhões de 
pessoas, trasladando recursos da assistência social ao sistema penal e, com isso, resolvendo o problema de 
desemprego; Na América Latina, o sistema penal, longe de proporcionar empregos, serve para controlar 
os excluídos do emprego; resulta brutalmente violento; e as polícias, autonomizadas em sua dissolução, 
põem sítio aos poderes políticos”. Buscando o inimigo: De Satã ao Direito Penal cool. Op. Cit. p. 23, 
destaques do autor.  
447Os exemplos mais significativos dessa tendência são as Leis n. 8.072/80 (Lei dos crimes hediondos) e 
n. 7.960/89 (que instituiu a prisão temporária). ALMEIDA, Gevan. Modernos movimentos de política 
criminal... Op. Cit. p. 97. Ver também JÚNIOR, João Marcelo de Araújo. Os Grandes movimentos da 
política criminal do nosso tempo. In _________. (org.).  Sistema penal para o terceiro milênio. Rio de 
Janeiro: Revan, 1991, p. 73. e PIRES, Ariosvaldo de Campos; SALES, Sheila Jorge Selim de. Alguns 
movimentos político-criminais da atualidade. In Revista Brasileira de ciências criminais, n. 42. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 300. 
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uma concentração das políticas punitivas naqueles indivíduos que seriam naturalmente 

propensos a cometer delitos, por serem menos inteligentes 448. 

 Também se destacou, no âmbito desse movimento radical, o sociólogo Ralf 

Dahrendorf, afirmando que o sistema punitivo deveria se preocupar prioritariamente 

com a defesa das instituições normativas, pois “as normas e as sanções pelas quais os 

homens decidiram regular seus assuntos são, elas mesmas, uma realização cultural que 

merece proteção, e também à necessidade de infundir confiança nas instituições entre 

aqueles que podem nunca ter sido tentados a cometer crimes sérios”. 449 O renomado 

professor admitiu que essa sua proposição, de que o sistema punitivo deveria funcionar 

visando a finalidades eminentemente formalistas (defesa institucional), possivelmente 

acarretaria em um maior rigor penal, mas essa conseqüência seria de todo necessária, 

caso tivéssemos o objetivo de eliminar as situações de instabilidade social (anomia) 450. 

Por esse motivo, refutou as posições contrárias a essa teoria, particularmente aquelas 

fundamentadas na criminologia crítica (as quais afirmavam que tal proposição ignorava 

as relações entre o funcionamento do sistema punitivo e as estruturas sociais 451), 

alegando que “mesmo que se pudesse demonstrar que nossa defesa da construção de 

instituições serve aos que têm um interesse na ordem social (sejam eles quem forem, 

num tempo em que a maioria torna-se a causa involuntária da desordem), isso não 

representaria um argumento contra o projeto. Mais importante ainda, é perfeitamente 

possível que uma abordagem, tal como a individualização da justiça, fosse correta numa 

época, enquanto outra seja correta atualmente. A liberdade nunca é atingida num único 

ataque súbito, nem podemos consegui-la de forma definitiva. Temos sempre de avançar, 

e às vezes também caminhar de lado, para ampliarmos as oportunidades da vida 

humana” 452. 

 No âmbito do movimento de Lei e ordem, a tese (pseudo)científica que obteve 

maior sucesso foi a teoria das janelas quebradas, originalmente propugnada por James 

Q. Wilson e George L. Kelling, no ano de 1982, e posteriormente reformulada por esse 

                                                 
448HERRNSTEIN, R. J. O Q.I. na meritocracia. Op. Cit. passim. HERRNSTEIN, Richard; MURRAY, 
Charles. The Bell curve… Op. Cit. passim. 
449DAHRENDORF, Ralf. A Lei e a ordem. Trad. Tamara D. Barile. São Paulo: Centro de estudos 
políticos e sociais, 1993, p. 108. Ressaltamos a semelhança desse discurso com aquele concernente à 
concepção funcionalista normativo-sistêmica, adotada por Günther Jakobs. Vide 2.2 e 2.3. 
450Idem. Ibidem. p. 109. 
451Tal conexão, entre a estrutura criminal e a dinâmica do sistema criminal, já foi objeto de inúmeros 
estudos criminológicos. Por todos, vide RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura 
social. Op. Cit. passim. 
452DAHRENDORF, Ralf. A Lei e a ordem. Op. Cit.  p. 111, grifamos. 
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último pesquisador, juntamente com Catherine M. Cole 453. Conforme demonstramos, 

essa corrente criminológica se insere entre as criminologias da vida cotidiana, e defende 

a utilização do poder punitivo para conter a prática de incivilidades, as quais seriam um 

epílogo para o cometimento de delitos mais sérios. Contudo, não se resumem nisso, pois 

advogam que esses indivíduos desordeiros seriam verdadeiros inimigos da sociedade 
454.  

Em nossa opinião, a teoria das janelas quebradas não comprova cientificamente 

a premissa que a fundamenta, de que as incivilidades, quando não contidas, se 

degenerariam em crimes. Portanto, essa teoria não possui consistência epistemológica 
455. Trata-se, na verdade, de pura ideologia, revestida de argumentos cientificistas. No 

entanto, tal doutrina teve repercussões sérias no funcionamento do sistema punitivo, 

sendo que a principal delas foi o incitamento de tendências políticas extremadas, as 

quais se tornaram conhecidas como tolerância zero 456. Essa consiste em um discurso 

punitivista, que vêm servindo como fundamento para as mais diversas políticas 

repressivas. Segundo a mesma, o Estado precisaria ser intolerante para com os 

criminosos, devendo para isso aumentar o rigor de seu sistema punitivo.  

O discurso de tolerância zero surgiu, inicialmente, no estado de Nova York, a 

partir da campanha contra o crime empreendida pelo então prefeito republicano 

Rudolph Giuliani, com a ajuda de seu chefe de polícia municipal, William Bratton. 

Consistia, em resumo, em uma ampliação do punitivismo, sobretudo por meio do 

reforço da atividade policial, com a utilização de estratégias de policiamento a pé, bem 

como o desenvolvimento de sistema informatizado de estatísticas criminais (compstat). 

Esse incremento do poder punitivo, no entanto, foi efetuado sob a égide de uma 

considerável diminuição de investimentos sociais. Por essa razão, a tolerância zero se 

                                                 
453WILSON, James Q; KELLING, George L. Broken Windows. Op. Cit. passim. KELLING, George L. 
COLES, Catherine M. Fixing broken windows. Op. Cit. passim.  
454Vide 3.3. No mesmo sentido, Gabriel-Ignacio ANITUA afirmou que “el enemigo seria, de acuerdo a 
las tesis de Wilson y Kelling, aquella fuente de miedo que los habitantes identifican con aquella gente que 
catalogan como desordenada”. Tolerancia cero... Op. Cit. p. 225.  
455Com a mesma opinião, Loïq WACQUANT, afirmando que “essa autodenominada teoria é tudo, menos 
cientifica”. Sobre a janela quebrada: contos de segurança vindos da América. In Revista brasileira de 
ciências criminais, n. 46. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 244 e ss. 
456Também concordam que a tolerância zero tem relação com a teoria das janelas quebradas: ANITUA, 
Gabriel-Ignacio. Tolerancia cero. Op. Cit. p. 225. e SHECAIRA, Sergio Salomão. Tolerância Zero. In 
Revista brasileira de ciências criminais, n. 77. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 262.  
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insere em um contexto de substituição do Estado de bem-estar por um Estado penal, 

cujas funções seriam limitadas ao controle punitivo dos grupos sociais excluídos 457.  

Destarte, em razão dessas políticas, o sistema punitivo interessou-se apenas 

pelos indivíduos marginalizados, os quais eram considerados os causadores das 

incivilidades. Essas práticas desordeiras foram elevadas à categoria de condutas odiosas, 

conforme os ditames da teoria das janelas quebradas 458. Dessa forma, as políticas de 

tolerância zero aprofundaram a tendência de criminalização da pobreza. Para que 

tenhamos idéia do nível de arbitrariedade empregada nesse rigoroso controle policial, 

impregnado de racismo e preconceito, se calcula em cerca de quarenta e cinco mil o 

número de pessoas detidas, após somente dois anos da implementação da política de 

tolerância zero na cidade de Nova York, sendo que durante esse período 

aproximadamente 80% dos jovens negros e latinos daquela localidade foram revistados, 

ao menos uma única vez, por forças policiais 459.  

Segundo Loïq Wacquant, a teoria das janelas quebradas não teria motivado o 

surgimento da tolerância zero, pois aquela seria, à época, completamente desconhecida 

pelos políticos nova-iorquinos. Dessa maneira, tal teoria criminológica teria servido 

meramente como suporte legitimador desse incremento punitivo, sendo utilizada apenas 

a posteriori, como critério justificador daquele discurso 460. Por isso, mais uma vez 

restou provado que, por vezes, as teorias criminológicas servem tão-somente como 

fundamento político para a validação de determinadas ideologias 461.  

A tolerância zero logrou êxito imediato, propagandeando seu êxito na 

diminuição da criminalidade nova-iorquina. A partir de seu sucesso midiático, 

rapidamente seus preceitos se alastraram, fazendo com que essa política fosse 

considerada a medida mais eficaz de controle social, verdadeira panacéia para os 

problemas criminais de todos os centros urbanos do mundo ocidental. Assim, a 

                                                 
457Vide 3.3. No mesmo sentido, BELLI, Bennoni. Tolerância zero e democracia no Brasil. São Paulo: 
Perspectiva, 2004, p. 55. e SHECAIRA, Sergio Salomão. Tolerância Zero. Op. Cit. p. 267 e ss. 
458Nesse sentido, Loïc WACQUANT afirmou que os inimigos, perseguidos por essa política autoritária, 
foram os sem-teto, lavadores de pára-brisa, prostitutas, mendigos, vagabundos, pichadores, pequenos 
passadores de drogas, “em suma, o proletariado que suja e ameaça. É nele que se encontra 
prioritariamente a política de tolerância zero visando restabelecer a qualidade de vida dos nova-iorquinos 
que, ao contrário, sabem como se comportar em público”. As Prisões da miséria. Op. Cit. p. 26 e ss. 
destaques do autor. 
459Idem. Ibidem. p. 35. 
460Idem. Sobre a janela quebrada... Op. Cit. p. 244 e ss. 
461Vide 3.2. 
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tolerância zero serviu como argumento para políticos de direita e esquerda 462 e, dessa 

forma, foi alçado à categoria de discurso coringa. No entanto, os críticos são taxativos, 

no sentido de que a redução da delinqüência (se é que de fato ocorreu) não se deveu às 

medidas adotadas por esse programa político, sendo, na verdade, o resultado de 

inúmeros outros fatores 463.  

Cumpre destacar a brilhante observação de Benoni Belli, de que as políticas de 

tolerância zero fizeram com que a preocupação em punir os criminosos resultasse ora 

em uma administração arbitrária da justiça, ora no fortalecimento de ações policiais 

punitivas. Essa última característica, de atuação rigorosa das forças policiais, é mais 

condizente com a manifestação norte-americana da tolerância zero. No entanto, na 

realidade brasileira, a tolerância zero justificou, também, o uso de tortura e a prática de 

execuções extrajudiciais. Por isso, “a popularidade no Brasil da tolerância zero reside, 

entre outras razões (...) na possibilidade de apropriar-se dessa aparência de modernidade 

e legalidade sem alterar a essência das práticas tradicionais” 464. 

Por óbvio, as soluções oferecidas pela tolerância zero apresentam todas as 

características das tendências autoritárias recentes, compreendendo, ao mesmo tempo, 

medidas emergenciais, eficientistas e meramente simbólicas. Disso, resulta uma 

supressão de direitos e garantias daqueles indivíduos que são alvos preferenciais dessas 

políticas. Por essas razões, concluímos que o discurso da tolerância zero não pode ser 

admitido em um Estado de Direito 465. 

As políticas criminais autoritárias se utilizam, de regra, de modificações em 

institutos processuais, visando, sobretudo, à relativização de determinados direitos e 

garantias. Tais medidas promovem uma desnaturação do devido processo legal 466, que 

                                                 
462Sobre o fenômeno da esquerda punitiva, remeto o leitor para SILVA SANCHEZ, Jesús-María. A 
Expansão do Direito Penal... Op. Cit. p. 65 e ss. 
463Não seria oportuno expor todos esses argumentos. Para mais detalhes vide, por todos: WACQUANT, 
Loïc. Sobre a janela quebrada... Op. Cit. passim.  
464BELLI, Bennoni. Tolerância zero e democracia no Brasil. Op. Cit. p. 55. 
465HASSEMER, Winfried. La Policía en el Estado de Derecho. In _________. Persona, mundo y 
responsabilidad: bases para una teoria de la imputación en Derecho Penal. Trad. Francisco Muñoz 
Conde. Bogotá: Temis, 1999, p. 160. No mesmo sentido, afirmou Sergio Salomão SHECAIRA que tal 
política seria incompatível com o ordenamento brasileiro. Tolerância Zero. Op. Cit. p. 275. 
466Utilizaremos a expressão devido processo legal em seu significado substantivo, ou seja, no sentido de 
que determinado procedimento deve respeitar direitos e garantias individuais, bem como obedecer aos 
princípios constitucionais, em especial o da razoabilidade.  
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tende a se adaptar às perigosas concessões efetuadas por essas políticas extraordinárias 
467.  

Por essa razão, é possível afirmar que efetivamente existe, paralelamente ao 

devido processo legal, um processo penal mais gravoso, que desrespeita frontalmente as 

garantias estatuídas no processo legal devido, ou seja, um processo penal do inimigo. 

Esse não se refere àquela atividade cognitiva baseada na imparcialidade do Juízo, 

característica do Estado de Direito, ou seja, a um processo penal garantista, mas sim ao 

que Luigi Ferrajoli denomina de procedimento decisionista e inquisitorial, 

fundamentado no princípio declaradamente político da inimizade 468. Nos 

procedimentos regulados por esse paradigma, segundo Günther Jakobs, se manifestaria 

a polarização entre cidadãos e inimigos 469.  

De onde se faz necessária a diferenciação de um processo penal consonante com 

um Estado de Direito, daquele outro excepcional, eficientista, meramente simbólico, e 

cuja estrutura não obedece aos princípios garantistas norteadores do devido processo 

legal. Para tanto, valemo-nos da lição de Winfried Hassemer, quem afirmou que o 

questionamento a respeito de ser um processo penal conforme ou contrastante com um 

Estado de Direito deve ir mais além da análise meramente formalista, ou seja, de uma 

avaliação limitada às normas que o estruturam. Somente a observação da prática social e 

estatal, ou seja, do funcionamento real do sistema punitivo, poderá nos dar a certeza da 

obediência aos fundamentos de um Estado de Direito470. 

Destarte, se determinado procedimento penal possibilitar discriminações e, 

conseqüentemente, uma relativização injustificada de garantias estatuídas, em prol tão-

somente de uma razão simbólica, eficientista e emergencial, devemos descartá-lo, por 

                                                 
467Cumpre destacar a lição de Fauzi Hassan CHOUKR, afirmando que a análise do sistema emergencial 
“tende a demonstrar a fissura entre os primados da Constituição e o plano infraconstitucional, entre o 
plano constitucional e a cultura prática do processo penal e entre a cultura constitucional e a produção 
cultural do processo penal em sua abrangente maioria, podendo-se afirmar que o sistema emergencial, no 
caso específico brasileiro, alimenta e é alimentado pela estrutura sedimentada, entre nós, de matiz 
inquisitiva, com todas as suas projeções”. Processo Penal de emergência: avaliação nos 20 anos de 
vigência da Constituição de 88. In PRADO, Geraldo; MALAN, Diogo (orgs.). Processo Penal e 
democracia: estudos em homenagem aos 20 anos da Constituição da República de 1988. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009, p. 209, destaques nossos. 
468MALAN, Diego Rudge. Processo Penal do inimigo. In Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 59. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 230. 
469JAKOBS, Günther. Direito Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo. Op. Cit. p. 39. 
470HASSEMER, Winfried. Lineamientos de un processo penal en el Estado de Derecho. In _________. 
Crítica al Derecho Penal de hoy. Trad. Patrícia S. Ziffer. Buenos Aires: Ad Hoc, 2003, p. 99 e ss. 
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sua ilegitimidade. Nesse caso, estaríamos defronte de um verdadeiro processo penal do 

inimigo, nos termos explicados. 

Segundo Juan Damián Moreno, o modelo processual de emergência, em regra, 

se caracterizaria por uma fase preliminar, presidida por órgãos decisórios especiais e 

investigadores, pela utilização de métodos investigativos mais incisivos (agentes 

infiltrados, delação premiada), pela existência de um regime menos rigoroso para 

decretação de prisão preventiva, além da incomunicabilidade do preso, entre outros 

traços distintivos 471. Observamos que, com exceção da intromissão de órgãos 

decisórios especiais na fase preliminar, típico de um modelo processual misto, como o 

Espanhol, todas as outras características invocadas pelo autor conferem com a realidade 

brasileira. Com relação ao regime de prisões processuais, temos que, não obstante as 

normas processuais estabelecerem critérios determinados para sua utilização, o sistema 

punitivo extrapola na utilização dessas medidas extraordinárias 472. Sem falar na 

incomunicabilidade do preso, a qual, em contrariedade à proibição constitucional 

expressa, infelizmente ainda se observa residualmente na realidade prisional, em grande 

parte devido à inexistência de uma estrutura adequada de assistência jurídica gratuita. 

No mais, as medidas investigativas extremas já têm guarida no sistema processual 

brasileiro 473. O que nos leva a afirmar que o nosso ordenamento adota, nessas 

situações, um modelo processual de emergência. 

Nesse sentido, fazemos referência à lição de Fauzi Hassan Choukr, quem 

afirmou que “a situação brasileira apresenta uma delicadeza particular quando se pensa 

na cultura emergencial, característica comum aos países em processo de 

(re)democratização, onde os valores que lhes são próprios mal são estabelecidos no 

pacto de civilidade e acabam por ser desmoralizados na prática dos operadores do 

                                                 
471MORENO, Juan Damian. Un Derecho Procesal de enemigo? In MELIÁ, Manuel Cancio; DÍEZ, Carlos 
Gómez-Jara (orgs.). Derecho Penal del enemigo: el discurso penal de la exclusión, v. 1. Buenos Aires: B 
de F, 2006, p. 470 e ss. 
472Günther JAKOBS também aponta a prisão preventiva como instituto típico de um Direito Processual 
do inimigo. Nesse sentido, afirmou que “do mesmo modo que a custódia de segurança, a prisão 
preventiva também nada significa para o imputado, mas frente a ele se esgota numa coação física (...) Esta 
coação não se dirige contra a pessoa em Direito – esta nem oculta provas nem foge –, mas contra o 
indivíduo, quem com seus instintos e medos põe em perigo a tramitação ordenada do processo, isto é, se 
conduz, nessa medida, como inimigo”. Direito Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo. Op. Cit. p. 
39 e ss., destacamos. 
473Há essa previsão normativa, por exemplo, na Lei n. 9.034/95 (Lei de Crime Organizado). 
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direito – e na prática social, de forma geral – que assim conferem uma vivência apenas 

formal aos cânones culturais da normalidade” 474. 

Concordamos com esse autor em sua afirmação otimista de que esse modelo 

emergencial pode ser superado, desde que se priorizem os princípios constitucionais 

(incluindo-se aqueles derivados de normas supra-nacionais) na estruturação do processo 

penal 475. Destacamos, com entendimento semelhante, a lição de Juan Damian Moreno, 

observando que “la normalidad procesal y su compromiso con la defensa de las 

libertades es lo que, en el fondo, caracteriza el Estado de Derecho. No en vano, la 

lealtad institucional exige que sean los poderes públicos los primeros en respetar los 

princípios y valores que inspiraron los movimientos surgidos en defensa de las 

garantias constitucionales” 476.   

Portanto, entendemos que o Processo Penal emergencial contempla, certamente, 

o conceito de inimigo em sua estrutura. Tais políticas criminais, afirmamos, são 

formuladas visando, sobretudo, a um simbolismo punitivo, o que resulta em supressão 

injustificada de garantias processuais. Por essa razão, afirmou Diego Rudge Malan que 

“as medidas supressoras de direitos fundamentais que caracterizam o Processo Penal do 

Inimigo decorrem de uma política criminal populista e imediatista, que alegadamente 

visa à neutralização daquelas associações de indivíduos consideradas perigosas para a 

sociedade. Essas medidas cumprem um papel exclusivamente simbólico, visando a 

transmitir à opinião pública uma sensação de segurança e atuação célere e eficiente do 

legislador, sem ter, contudo, qualquer eficácia comprovada quanto à redução da 

criminalidade” 477. Constatamos, ainda, que vários desses procedimentos emergenciais 

se encontram dispersos no ordenamento brasileiro, conforme demonstraremos a seguir, 

com alguns exemplos. 

Primeiramente, trataremos do conceito de inimigo na definição dos crimes 

hediondos. Essa construção conceitual era totalmente inédita, até o advento da 

Constituição Federal de 1988, que expressamente determinou serem inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia os crimes definidos como hediondos 478. Na verdade, a  

                                                 
474CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo penal de emergência. Op. Cit. p. 132. 
475Idem. Processo Penal de emergência: avaliação nos 20 anos de vigência da Constituição de 1988. Op. 
Cit. p. 216. 
476MORENO, Juan Damian. Un Derecho Procesal de enemigo? Op. Cit. p. 472. 
477MALAN, Diego Rudge. Processo Penal do inimigo. Op. Cit. p. 253 e ss. 
478Art. 5º, XLIII da Constituição Federal.  
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opção pela hediondez de alguns crimes foi uma solução política improvisada, visando 

ao entendimento entre grupos contrários de constituintes. Nesse sentido, afirmou Luiz 

Guilherme Mendes de Paiva que, à época, alguns constituintes de esquerda lutaram pela 

criminalização mais rigorosa de atos de racismo e de tortura, bem como daqueles 

atentatórios ao Estado de Direito, enquanto que outros, de direita, empenharam-se na 

tipificação também agressiva de condutas concernentes ao terrorismo, tráfico ilícito de 

entorpecentes, entre outros 479. Portanto, tal conceito não teve origem em nenhum 

discurso criminológico. Ou seja, a adjetivação de certas condutas como sendo hediondas 

não se relaciona com critérios científicos, pois diz respeito apenas a contingências 

políticas. Logo, concordamos com Fauzi Hassan Choukr, quem observou que a criação 

dessa categoria se relaciona com o movimento punitivista de Lei e Ordem 480.  

Portanto é uma definição construída ao sabor dos ventos políticos, e por isso de 

caráter simbólico. Como prova, lembramos o fato de que, mesmo após a entrada em 

vigor da Lei que regula esses crimes, e em virtude, principalmente, do clamor público 

resultante de um assassinato que obteve enorme repercussão social à época, foram 

acrescentadas a esse rótulo as condutas de homicídio praticado por grupo de extermínio 

bem como todas as suas formas qualificadas, a partir daquele momento, também 

entendidas como hediondas 481. 

Com respeito à efetividade da criminalização mais rigorosa desses crimes, 

concordamos com Fauzi Hassan Choukr, acreditando que não houve nenhum resultado 

concreto de diminuição da criminalidade, a partir da utilização dessa técnica legislativa 

emergencial. Por isso, afirmamos novamente que a mesma teve finalidade reduzida a 

um simbolismo, limitando-se a atender uma demanda social por mais segurança, ainda 

que por meio de uma fantasia. Dessa maneira, “o direito penal assim empregado 

mascara as verdadeiras raízes culturais, sociais e econômicas que estão por detrás da 

maior parte dos problemas rotulados globalmente como criminalidade” 482. 

 

                                                 
479PAIVA, Luiz Guilherme Mendes de. A Fábrica de penas: Racionalidade legislativa e a lei dos crimes 
hediondos. Rio de Janeiro: Revan, 2009, p. 80. 
480CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo Penal de Emergência. Op. Cit. p. 141. 
481Referimo-nos à Lei 8.930/94, que modificou a Lei n. 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos). Sobre o 
assunto, Fauzi Hassan CHOUKR observou que “é correto afirmar, diante de tal evolução histórica, que a 
ofensa ao bem jurídico vida assumiu destaque de hediondez por um mero acaso”. Processo Penal de 
emergência: avaliação nos 20 anos de vigência da Constituição de 1988. Op. Cit. p. 215. 
482Idem. Processo Penal de Emergência. Op. Cit. p. 144. 
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A categoria em comento se filia às doutrinas que advogam que o crime seria um 

fenômeno ontológico, representações da maldade em si mesma. Destarte, algumas 

condutas delituosas seriam essencialmente mais gravosas e, por isso, naturalmente 

hediondas. No entanto, afirmamos que a criminalidade é um fenômeno eminentemente 

social, resultante de uma interação entre o criminoso e as instâncias de controle social, 

bem como a própria sociedade 483. Afinal, não é possível uma construção conceitual 

ontológica do crime, como afirmava Garofalo, com a sua proposta de delito natural. 

A criação dessa categoria também pode ser explicada pela tendência 

criminológica excludente de essencializar indivíduos, entendendo-os como perigosos e 

diferentes dos cidadãos. A criminologia do outro 484, dessa forma, contribuiu para a 

justificação dos crimes hediondos, na medida em que fundamentava o discurso de que 

somente indivíduos essencialmente maus praticariam crimes hediondos, e por isso 

mereceriam um controle punitivo mais severo. Essa lógica circular irracional 

confirmava a aporia de que certos indivíduos seriam perigosos por terem praticado 

crimes hediondos, sendo que a hediondez desses delitos também seria identificada por 

meio dos criminosos que os praticavam, que seriam o outro, encarnação do mal. Por 

isso, a diabolização desses criminosos indica claramente o uso de um Direito Penal de 

autor.  

Logicamente que essa concepção punitivista e simbólica descambou no 

desrespeito a direitos e garantias estatuídas. Como já observamos, algumas dessas 

relativizações (inafiançabilidade e insuscetibilidade de graça ou anistia) tiveram guarida 

constitucional, ironicamente no mesmo dispositivo normativo que estatuía a maioria dos 

direitos e garantias individuais 485. Naturalmente, não é nosso objetivo descer aos 

detalhes, especificando as supressões de direitos individuais empreendidos por essa 

norma emergencial 486. Por isso, nos limitaremos a afirmar que essa categorização 

produziu os efeitos de negligenciar os princípios de culpabilidade, individualização da 

pena, proporcionalidade, entre outros 487. Ademais, ressalvamos o fato de que o 

                                                 
483Essa é uma das premissas da criminologia de raiz conflitual. Vide 3.2.2. 
484Vide 3.3. 
485Art. 5º, XLIII da Constituição Federal.  
486Para tanto, remetemos o leitor para o magistral estudo de Fauzi Hassan CHOUKR. Processo Penal de 
emergência. Op. Cit. p. 140 e ss. 
487Desde a edição da Lei de crimes hediondos que a doutrina majoritária apontava a inconstitucionalidade 
da vedação de progressão de regime para esses delitos (Art. 2º, §1º da Lei n. 8.072/90), em virtude do 
desrespeito ao princípio da individualização da pena. Não obstante, somente no ano de 2006 o Supremo 
Tribunal Federal reconheceu essa inconstitucionalidade, no Habeas Corpus 82.959-7.  
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aumento do rigor penal, por vezes, não se dá apenas por meio do aumento da pena 

cominada em abstrato para certos crimes, mas também pelo agravamento do regime de 

cumprimento de pena, como ocorreu com a regulamentação dos crimes hediondos.  

Afinal, restou comprovado que a construção conceitual dos crimes hediondos 

consiste em uma manifestação da razão do inimigo no poder punitivo, como pode ser 

constatado pela presença de alguns de seus caracteres essenciais, como o discurso 

eficientista e simbólico, a supressão de garantias individuais, a promoção da 

demonização de certos criminosos (os inimigos) e a desproporção entre as penas 

cominadas. 

 Da mesma forma, entendemos que a normatização do crime organizado também 

reflete essa lógica da inimizade. Primeiramente, porque não define o que seria entendido 

como crime organizado, destarte criando uma enorme lacuna, causadora de insegurança 

jurídica 488. Essa omissão, por sua vez, alimenta políticas autoritárias, na medida em que 

justifica maior repressão punitiva em função de uma categoria indeterminada, a qual 

sempre é interpretada conforme a conveniência midiática ou outros interesses excusos. 

Com o mesmo entendimento, afirmou Gammil Föppel El Hireche que “para assegurar a 

lei e a ordem, o diploma legal menciona formas de combate a uma categoria cujo 

conceito é vago, impreciso. E esta flexibilização dos conceitos penais conduz, 

inexoravelmente, à adoção de conceitos indeterminados, que põem em xeque a 

segurança jurídica, haja vista que uma das funções do tipo é, justamente, a de segurança 

do cidadão contra abusos do Estado” 489. Por esse mesmo motivo, muitos alegam que a 

ausência de conceituação legal da categoria de crime organizado seria patentemente 

inconstitucional, por ferir o princípio da legalidade 490.  

 Segundo Juarez Cirino dos Santos, o conceito de crime organizado teve sua 

origem nos Estados Unidos, onde “nasce com objetivo de estigmatizar grupos sociais 

étnicos (especialmente italianos), sob o argumento de que o comportamento criminoso 

                                                 
488Art. 1º da Lei n. 9.034/95 (Lei de Crime Organizado). Luiz Flávio Gomes observou que essa omissão 
foi intencional, vez que a norma se distanciou do Projeto de Lei original, que continha a definição do 
termo. GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raul. Crime organizado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1997, p. 89. 
489HIRECHE, Gammil Föppel El. Análise criminológica das organizações criminosas. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2005, p. 65. 
490Por todos, Gammil Föppel El Hireche, que afirmou que “a fluidez e a insegurança do conceito é tal que 
o mero transporte para a lei de sua nomenclatura, sem conceituação, sepultaria de vez a idéia de 
legalidade”. Idem. Ibidem. p. 64. Em sentido contrário, Luiz Flávio GOMES afirma que a técnica 
legislativa empregada é censurável, mas não inconstitucional, pois preserva um mínimo de definição 
típica. Crime organizado. Op. Cit. p. 108. 
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não seria uma característica da comunidade americana, mas de um submundo 

constituído por estrangeiros, aqueles maus cidadãos que ameaçavam a comunidade dos 

bons cidadãos” 491. Por isso, o discurso do crime organizado vem servindo, desde seus 

primórdios, para legitimar a exclusão de determinados grupos sociais, os quais não 

mereceriam a condição de cidadão, em virtude de serem perigosos. Portanto, não 

obstante ser esse conceito totalmente desprovido de critério científico 492, não deixou de 

cumprir com finalidades político-criminais eminentemente práticas, com o condão de 

legitimar o aumento do rigor punitivo com respeito a determinados alvos preferenciais.  

 Também existe uma tradição doutrinária italiana a respeito do tema, que 

conceitua o crime organizado a partir do evento mafioso. Esse discurso criminológico é 

útil, pois permite uma melhor compreensão da organização mafiosa, ao focar os estudos 

em suas características estruturais. No entanto, não pode ser utilizado fora do contexto 

italiano 493.  

Cumpre ressaltar a opiniao de Gammil Foppel El Hireche, de que não seria 

possível o estabelecimento de um único conceito para a criminalidade organizada, em 

virtude de que esse fenômeno complexo compreenderia, ao mesmo tempo, aspectos 

políticos, econômicos e sociais 494. Por isso, o discurso da criminalidade organizada 

acaba por ser apenas um suporte ideológico para o lançamento de políticas autoritárias, 

vez que se resume ao plano simbólico. Em verdade, serviu como excusa política para 

conter a ameaça do crime organizado, esse novo inimigo da democracia 495. De tal 

forma que, em nossa realidade, esse discurso veio à tona como um pretexto para a 

relativização de garantias, dentre as quais, destacamos a necessidade de identificação 

criminal, a obrigação de apelar em liberdade, o cumprimento de regime prisional 

inicialmente fechado, dentre outros institutos gravosos 496.  

É, portanto, um discurso que se fundamenta na inimizade. Podemos constatar 

essa assertiva até mesmo pela linguagem utilizada na legislação em comento, na 

oportunidade em que atribui a alguns órgãos da polícia judiciária a função de combate 

                                                 
491SANTOS, Juarez Cirino dos. Crime organizado. In Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 42. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 215. 
492Esse conceito seria, nas palavras de Juarez Cirino dos Santos, “do ponto de vista da realidade, um mito; 
do ponto de vista da ciência , uma categoria sem conteúdo; e do ponto de vista prático, um rótulo 
desnecessário”. Idem. Ibidem. p. 216. 
493Idem. Ibidem. p. 220. 
494HIRECHE, Gammil Föppel El. Análise criminológica das organizações criminosas. Op. Cit. p. 60. 
495SANTOS, Juarez Cirino dos. Crime organizado. Op. Cit. p. 222. 
496Respectivamente Arts. 5º, 9º e 10 da Lei n. 9.034/95 (Lei de Crime Organizado). 
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às organizações terroristas 497. Ora, sabemos que o combate pressupõe a idéia de guerra, 

que por sua vez deriva da dicotomia entre cidadão e inimigo 498. No mais, lembramos a 

lição de Gammil Föppel El Hireche quem afirmou, ao referir-se às derrogações 

extraordinárias promovidas pelo discurso da criminalidade organizada, que “tais 

violações são sempre para os outros, com os inimigos, com os miseráveis, enfim. Em 

verdade, criam-se inimigos que precisam ser combatidos a qualquer custo, enquanto que 

os integrantes dos bandos ou quadrilhas (repise-se, não há uma entidade de crime 

organizado que deles difira) continuam a fazer tudo o que sempre pretenderam” 499. 

 Também com relação à problemática das drogas, podemos vislumbrar políticas 

criminais que se utilizam do conceito de inimigo. Destarte, a partir da década de 80, os 

Estados Unidos iniciaram um discurso transnacional de combate ao tráfico, denominado 

de guerra contra as drogas (war on drugs) 500. A própria terminologia já explicita bem 

a existência de um inimigo a ser enfrentado, porque uma guerra somente pode ser 

concebida a partir do conceito de inimizade 501. Por essa razão, “las políticas propuestas 

giraron en torno a militarizar la política criminal” 502. 

A partir da década de 90 essas políticas começaram a preocupar-se 

prioritariamente com aspectos econômicos do tráfico internacional de drogas, 

relacionando-o, dessa forma, com a lavagem de capitais, o crime organizado e a 

criminalidade econômica em geral 503. Nesse momento, o discurso antidroga já havia se 

espalhado pelo mundo, legitimando políticas autoritárias e eminentemente simbólicas. 

Nesse sentido, Leonardo Sica observou que é “notável o grau de adesão a essa política, 

em contraposição à histórica dificuldade de afirmação e positivação oposta aos tratados 

internacionais dos direitos civis e políticos, garantias individuais ou direitos humanos, 

os quais, como é do senso comum em nosso país, não pegam” 504. 

                                                 
497Art. 4º da Lei n. 9.034/95 (Lei de Crime Organizado). 
498SCHMITT, Carl. The Concept of the political. Op. Cit. p. 33. Vide 1.4.  
499HIRECHE, Gammil Föppel El. Análise criminológica das organizações criminosas. Op. Cit. p. 35. 
500OLMO, Rosa del. Las Drogas y sus discursos. In PIERANGELI, José Henrique (org.). Direito Penal, 
v. 5. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 130 e ss. No mesmo sentido, afirmou Leonardo SICA que “a 
guerra contra as drogas nos EUA foi declarada em 1973, por Nixon, mas se acentuou a partir do governo 
Reagan e com o término da Guerra Fria”. Funções manifestas e latentes da política de War on drugs. In 
JUNIOR, Miguel Reale. Drogas: aspectos penais e criminológicos. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 14. 
501Vide nota 5. 
502OLMO, Rosa del. Las Drogas y sus discursos. Op. Cit.  p. 132. 
503Idem. Ibidem. p. 134 e ss. 
504SICA, Leonardo. Funções manifestas e latentes da política de War on drugs. Op. Cit. p. 14 e ss., 
destaques do autor. 
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Cumpre ressaltar que as políticas de guerra contra as drogas tiveram a função 

latente de possibilitar aos Estados centrais, sobretudo os Estados Unidos, uma 

interferência decisiva no poder punitivo (e, portanto, na soberania) de Estados 

periféricos 505. Essa função pode ser facilmente observada, na realidade punitiva de 

alguns países andinos produtores de tóxicos, dentre os quais destacamos a Bolívia e 

Colômbia, que vivenciaram uma importação de políticas autoritárias, que incluíam até 

mesmo a aceitação de ajuda militar extrangeira.  

Esse discurso belicista também serviu para fundamentar a supressão de direitos e 

garantias individuais. Por essa razão, afirmou Nilo Batista que “o modelo bélico da 

política criminal imprime suas marcas também no procedimento judiciário, a começar 

pela contradição de julgar alguém que, por constituir-se num inimigo, deve ser 

implacavelmente abatido (=condenado). Tal contradição ficará exposta nas múltiplas 

tolerâncias para com as violações ao devido processo legal, no preconceito generalizado 

contra as garantias constitucionais dos acusados por tráfico de drogas” 506.  

Destarte, o movimento de guerra contra as drogas corresponde às políticas 

criminas autoritárias que têm por base o conceito de inimigo 507. Prova dessa afirmação 

é, justamente, a presença de todas as características jurídico-dogmáticas de um Direito 

Penal do inimigo, na criminalização das condutas relacionadas ao tráfico, dentre as 

quais destacamos uma tendência ao Direito Penal de autor, uso exagerado de tipos 

penais de perigo abstrato, desproporcionalidade das penas e antecipação da tutela 

penal508. 

 Outro exemplo da utilização do paradigma do inimigo diz respeito às políticas 

criminais de repúdio ao terrorismo. Não obstante existirem enormes divergências com 

respeito à conceituação do terrorismo, compreendemos esse termo como sendo 

equivalente à prática reiterada de atos violentos, com finalidades políticas, visando, 

                                                 
505Idem. Ibidem. p. 16 e ss. 
506BATISTA, Nilo. Política criminal com derramamento de sangue. In Revista Brasileira das Ciências 
Criminais, n. 20. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 146. 
507Com opinião parecida, afirmando que a técnica de criminalização do tráfico por meio de tipos penais 
de perigo abstrato se aproxima da teoria do Direito Penal do inimigo, SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. 
Drogas e política criminal: entre o Direito Penal do inimigo e o Direito Penal racional. In JUNIOR, 
Miguel Reale. Drogas: aspectos penais e criminológicos. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 37 e ss. 
508Destacamos, por exemplo, o crime de associação para o tráfico, art. 35 da Lei n. 11.343/06 (Nova Lei 
de Tóxicos), o qual, além de demonstrar claramente o fenômeno da antecipação da punibilidade, aponta 
para uma clara desproporção com relação às penas cominadas para o crime de quadrilha ou bando, 
cominado no art. 288 do Código Penal, com o qual guarda semelhanças.   
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sobretudo, à intimidação do Estado ou da sociedade 509. O interessante é que a reação do 

sistema punitivo a essas ações se dá por meio da mesma técnica utilizada pelos 

terroristas, o uso do medo. Por isso, essas políticas tendem a ser eminentemente 

simbólicas, com o intuito de influir psicologicamente, acalmando a população já 

atemorizada pelas ameaças terroristas.  

 Além de ser uma política de razão simbolista e emergencial, o tratamento penal 

do terrorismo também se caracteriza pela proibição de condutas prévias aos atos 

terroristas, que se consubstancia por meio da criminalização da formação de grupos com 

a finalidade de praticar tais atos. Ademais, são autorizados métodos de investigação 

excepcionais. Está claro, portanto, que os terroristas recebem um tratamento distinto, 

sendo enquadrados como verdadeiros inimigos. Por essa razão, afirmou Günther Jakobs 

que, a respeito dos terroristas, “su punición mucho antes de la producción de lesiones o 

su duro interrogatório no cuadran en um Estado de Derecho perfecto” 510. Portanto, a 

tutela dos atos terroristas deve ser bem distinta da empregada naqueles atos praticados 

por cidadãos, “ya que de lo contrario, el Derecho penal del enemigo contamina el 

Derecho penal del ciudadano” 511.  

 Em nossa opinião, o tratamento penal do terrorismo pode justificar a 

relativização de certos direitos individuais, em razão de uma ponderação razoável entre 

a segurança social e garantias estatuídas. No entanto, essas políticas criminais devem ser 

comedidas, assegurando-se que as derrogações aos fundamentos garantistas sejam 

estritamente limitadas pela real necessidade de persecução penal excepcional. Por isso, 

o maior problema dessas políticas autoritárias diz respeito, em verdade, a serem 

meramente simbólicas 512, pois não atacam efetivamente o problema do terrorismo, se 

resumindo a gerenciar o medo da sociedade. Nesse sentido, Dimitris Christopoulos 

afirmou que “o terrorismo transforma a terminologia do sistema legal liberal. A justiça 

se torna o orgulho da mais poderosa nação. A sociedade se volta mais uma vez contra a 

comunidade, sem a necessidade de resolver por justiça ou razão, até mesmo para salvar 

as aparências. As comunidades não consideram a razão e a justiça somente valores. 

                                                 
509Várias definições podem ser observadas em GUIMARÃES, Marcello Ovídio Lopes. Tratamento penal 
do terrorismo. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 17 e ss. 
510JAKOBS, Günther. Terroristas como personas em Derecho? Op. Cit. p. 91.  
511Idem. Ibidem. loc. cit. 
512Como é o caso, em nossa opinião, do Patriot Act, editado nos Estados Unidos, após os ataques de 11 de 
setembro de 2001, com vistas ao rechaço do terrorismo. Opinando no sentido de que essa norma seria 
uma manifestação político-criminal do Direito Penal do inimigo, MORAES, Alexandre Rocha Almeida 
de. Direito Penal do inimigo... Op. Cit. p. 273. 
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Usualmente discordam de direitos e demandas desde que seus membros façam seu 

trabalho contra seus inimigos” 513. Ressaltamos, contudo, que o exemplo do terrorismo 

parece aplicar-se mais aos ordenamentos alienígenas 514, em razão de não haver 

tipificação criminal específica para esses atos, no Brasil 515.  

 Por fim, citamos o exemplo do Regime Disciplinar Diferenciado, que modificou 

o cumprimento de pena no Brasil 516. Esse regime mais rigoroso possibilita o isolamento 

celular do preso por até um ano, podendo se repetir esse período até o limite de um 

sexto do prazo estipulado inicialmente, além de impor severas restrições ao recebimento 

de visitas. A sanção seria imputada àquele preso que cometesse falta grave ou delito 

doloso, durante a execução da pena. Discordamos veementemente dessa política, que se 

mostra meramente simbólica e retributiva, na medida em que não se reveste de 

finalidades de ressocialização, muito pelo contrário, até agrava a reinserção social do 

preso isolado 517. 

 No entanto, seu maior problema consiste na possibilidade de imputação desse 

regime mais rigoroso aos presos que apresentem altos riscos para a ordem e a segurança 

do estabelecimento penal ou da sociedade, ou ainda àquele preso sob o qual recaiam 

fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações 

criminosas, quadrilhas ou bandos 518. Essa medida escancara a opção por um Direito 

Penal de autor, porque institui regime bem mais grave de execução penal em razão de  

                                                 
513CHRISTOPOULOS, Dimitris. A Apertada corda entre o terrorismo e os direitos humanos. In Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, n. 42. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 25, o autor grifou 
primeiro.  
514Vide o exemplo norte-americano. Segundo Diego Ruge MALAN, “o atual procedimento aplicável aos 
suspeitos da prática do terrorismo nos Estados Unidos da América é um caso paradigmático de Processo 
Penal do Inimigo, visando à neutralização do perigo que esses indivíduos representam, através da 
supressão de diversas garantias fundamentais”. Processo Penal do inimigo. Op. Cit. p. 235. 
515A despeito de expressa menção na Constituição Federal, bem como na Lei n. 8.072/90 (Lei de Crimes 
Hediondos), não existe o crime de terrorismo no Brasil. Com relação ao art. 20 da Lei 7.170/83 (Lei de 
Segurança Nacional), entendemos ser o mesmo inconstitucional, por desrespeitar o princípio da 
legalidade, no que diz respeito à taxatividade. Com a mesma opinião, GUIMARÃES, Marcelo Ovídio 
Lopes. Tratamento Penal do terrorismo. Op. Cit. p. 97 e ss. 
516O Regime Disciplinar Diferenciado foi instituído pela Lei n. 10.792/03, que modificou a Lei n. 
7.210/84 (Lei de Execuções Penais). 
517No mesmo sentido, Fábio Felix FERREIRA e Salvador Cutiño RAYA. Da Inconstitucionalidade do 
isolamento em cela e do regime disciplinar diferenciado. In Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 
49. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 273. Também Paulo César BUSATO afirmou que normas 
como as que regulamentaram o Regime Disciplinar Diferenciado “correspondem, 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”. Regime Disciplinar 
Diferenciado como produto de um Direito Penal de Inimigo. In CARVALHO, Salo de. Crítica à 
Execução Penal, 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p.303. 
518Art. 52, §§ 1º e 2º da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), incluidos pela Lei n. 10.792/03. 
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mera suspeita, ou mesmo com fundamento tão-somente na suposição de um perigo que 

o preso apresentaria à sociedade, e não da prática de ato desvalorado, como sói 

acontecer em um Direito Penal liberal. Por isso, o sistema punitivo, por meio desse 

novo instituto, concebeu alguns presos como essencialmente perigosos, fontes de 

constantes ameaças, enfim, como um inimigo que deve ser combatido. 

Conseqüentemente, olvidou-se de garantir-lhes direitos fundamentais, o que 

desqualificou o Regime Disciplinar Diferenciado como patentemente inconstitucional, 

por desrespeitar o princípio da humanidade, que consiste em reconhecer e tratar o preso 

como pessoa humana, assegurando-lhe todos os direitos não atingidos pela condenação 

criminal 519.  

 Mas não se resume a ilegitimidade do Regime Disciplinar Diferenciado apenas à 

sua inconstitucionalidade, pois essa medida simbólica se coloca ao lado daquelas 

políticas penais autoritárias fundamentadas no paradigma do inimigo. Com a mesma 

opinião, Paulo César Busato afirmou que “a imposição de uma fórmula de execução da 

pena diferenciada segundo características do autor relacionadas com suspeitas de sua 

participação na criminalidade de massa não é mais do que um Direito Penal de inimigo, 

quer dizer, trata-se da desconsideração de determinada classe de cidadãos como 

portadores de direitos iguais aos demais a partir de uma classificação que se impõe 

desde as instâncias de controle. A adoção de um Regime Disciplinar Diferenciado 

representa o tratamento desumano de determinado tipo de autor de delito, distinguindo 

evidentemente entre cidadãos e inimigos” 520. Portanto, entendemos que esse regime de 

cumprimento de pena deve ser extirpado do sistema punitivo, vez que afirma a condição 

de inimigo para determinados presos supostamente perigosos, utilizando-se, dessa 

forma, de um preconceito enraizado no conceito político da inimizade. 

 

 

 

                                                 
 
519FERREIRA, Fábio Felix; RAYA, Salvador Cutiño. Da Inconstitucionalidade do isolamento em cela... 
Op. Cit. p. 271. Segundo esses autores, o Regime Disciplinar Diferenciado seria inconstitucional, ainda, 
em virtude de não obedecer ao princípio da legalidade, visto que não há previsão legal para os casos 
enquadrados como falta grave. Cumpre ressaltar que o próprio Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária emitiu parecer considerando tal medida inconstitucional, sendo que essa opinião não foi 
considerada quando do sancionamento da Lei que contemplou o instituto aludido. 
520 BUSATO, Paulo César. Regime Disciplinar Diferenciado... Op. Cit. p. 297, destacamos por último. 
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CONCLUSÕES 

 

(...) alguns acham, entretanto, que um príncipe sábio deve, quando 
tiver ocasião, cultivar com astúcia algumas inimizades para que, 
vencidas estas, sua grandeza aumente mais. 

Maquiavel 

 

 Não é possível conceituar essencialmente a inimizade, que consiste em uma 

categoria irracional, porque fundamentada no medo e no ódio. Portanto, o conceito de 

inimigo é sempre contingencial, pois se confunde com um discurso político. Contudo, 

deve o mesmo ser compreendido em um sentido concreto, e não apenas como uma 

metáfora. Destarte, o inimigo seria categoricamente real. Logo, produz efeitos políticos 

reais. O paradigma da inimizade implica em uma possibilidade real de confrontamento, 

que em seu extremo, gera a situação de guerra. 

 O sistema punitivo se utiliza do conceito de inimigo há tempos. Em verdade, a 

inimizade tem servido como um suporte ideológico para a estruturação do poder de 

punir. Entendemos por sistema punitivo, ou sistema penal, o conjunto de instituições 

que promovem a criminalização. Compreende não apenas as estruturas judiciais, mas 

também as políticas, policiais, penitenciárias, de comunicação social e, ainda, as 

agências de reprodução ideológica. 

 Para se estudar as conseqüências advindas do uso do princípio da inimizade no 

sistema punitivo, é imprescindível a utilização de um método interdisciplinar, segundo 

um modelo integrado de ciências criminais. Em nosso entendimento, a correlação 

metodológica entre as ciências integradas deveria ser efetuada por meio de uma 

valoração político-criminal de dados criminológicos. Essas valorações referem-se a 

reformas legais (de lege ferenda), mas também possuem uma função dogmática (de lege 

lata), porque o sistema jurídico-penal deve compreender uma estrutura aberta, 

permitindo a incidência direta da política criminal e indireta da criminologia na 

elaboração de categorias e conceitos. Destarte, a conexão entre política criminal e 

dogmática também implica em uma colaboração entre a criminologia e a dogmática 

No entanto, deve haver uma limitação a essa abertura sistêmica, visando a 

impedir a intromissão de políticas criminais autoritárias. Nesse sentido, haveria um 
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limite normativo às proposições político-criminais, porque essas serão legitimadas tão-

somente quando estiverem em consonância com os direitos e garantias positivados.  

 Entendemos que o modelo tríplice de ciências criminais integradas (Direito 

Penal, criminologia e política criminal) seria insuficiente para abarcar a complexidade 

do fenômeno criminal. Por essa razão, e pelo fato de que o paradigma da inimizade 

somente pode ser compreendido a partir da consideração do modelo de Estado no qual 

se insere, também foram utilizadas a ciência política e, sobretudo, a filosofia política em 

nosso estudo. 

 Ademais, em respeito ao fato de que as metodologias utilizadas pelos 

conhecimentos que compõem as ciências criminais serem diversas uma das outras, foi 

dividido o trabalho, utilizando-se a técnica mais adequada para cada análise a ser feita.  

A utilização do conceito de inimigo pelo sistema punitivo é essencialmente 

política, pois se relaciona com o modelo de Estado adotado, bem como com seus 

limites. Destarte, a problemática relação entre o Estado e a inimizade já era abordada 

pela filosofia política moderna, sendo possível observá-la nas teorias dos principais 

filósofos da época, como Rousseau, Kant, Fichte e Locke. 

 O verdadeiro confrontamento no pensamento político moderno se resume na 

antítese entre as filosofias de Hobbes e Locke, os quais optaram, respectivamente, por 

um modelo autoritário e liberal de Estado. Segundo Hobbes, todo aquele que se coloca 

contra o soberano (o Estado) deve ser tratado como inimigo. Por isso, o Estado, visando 

ao cumprimento de sua função precípua de evitar o estado de natureza, estaria 

autorizado a lhe infligir qualquer mal (atos de hostilidade). Ademais, a teoria política 

hobbesiana não admite qualquer ato de contestação ao Leviathan, porque aquele que se 

rebela é tratado como inimigo do Estado. Locke, por sua vez, afirma que a instituição de 

determinados direitos precede à formação do Estado. Portanto, admite a rebelião, 

quando tiver por fundamento a negação de um Estado ilegítimo, que desrespeite esses 

direitos primordiais. Nessas ocasiões, o ato de se rebelar corresponderia a um direito do 

súdito. 

 A teoria de Hobbes adota um modelo político fundamentado na razão de Estado, 

que pode ser entendida como o discurso de prevalência da manutenção da estrutura 

estatal e do poder oficial, considerada como finalidade precípua do Estado. Essa lógica, 

levada ao extremo, poderia resultar em uma transgressão do Direito. Diferentemente, 
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Locke incorpora à sua teoria a possibilidade do direito de resistência, que consiste na 

contestação de atos estatais ilegítimos. A razão de Estado sempre influenciou a práxis 

do sistema punitivo, e relaciona-se intrinsecamente com a adoção do paradigma da 

inimizade, vez que justifica o tratamento diferenciado do inimigo, com o argumento de 

que esse seria extremamente perigoso para a manutenção do Estado, merecendo, 

portanto, um controle mais severo.  

O Estado, durante toda a sua existência, sempre elegeu um hostis, para quem 

direcionou o poder punitivo com mais rigor. No entanto, a discussão contemporânea a 

respeito da presença do inimigo em um sistema punitivo deve, necessariamente, adotar 

como premissa o conceito de Estado de Direito. Esse pode ser compreendido como uma 

síntese dos modelos de Estado liberal e social, mas que também supõe a obediência ao 

princípio da legalidade, entendido em seu sentido mais amplo, o que resulta em 

vinculações e limitações formais (submissão à Lei, jurisdicionalização dos conflitos), e 

também materiais (definição de conteúdos por meio do princípio da dignidade humana, 

igualdade, entre outros). Um sistema punitivo diferenciado, cujo objeto seria o inimigo, 

consiste em uma negação ao Estado de Direito, porque contraria todos os seus 

fundamentos basilares. Por isso, a perseguição de inimigos pelo Estado é um indicador 

de tendências autoritárias, imperfeições inseridas no Estado de Direito, que o corroem, 

destruindo as suas finalidades e princípios. 

 Mesmo Estados formalmente democráticos podem se utilizar do conceito de 

inimigo, não sendo esse um fenômeno exclusivo daqueles Estados desveladamente 

repressivos. Destarte, a idéia de inimizade consiste em uma grave desordenação 

axiológica no âmbito de um Estado de Direito. 

 Por essa razão, a importância de estudar-se essa utilização do conceito de 

inimigo se encontra, precisamente, no aperfeiçoamento da análise das imperfeições do 

sistema punitivo, visando ao fortalecimento do Estado de Direito. Nesse sentido, não 

podem ser admitidas exceções injustificadas aos seus fundamentos basilares, ainda que 

sob o pretexto de protegê-lo mais adequadamente. 

 As situações de exceção ao Direito devem ser limitadas e justificadas, 

consideradas sempre como soluções de ultima ratio. Isso, porque a utilização irrazoável 

de medidas excepcionais descaracteriza o sistema punitivo, na medida em que esse 

começa a pautar-se exclusivamente por ideais pragmáticos de segurança e eficiência. Os 

estados de exceção não se situam nem externa nem internamente ao Direito, e, portanto, 
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não são fenômenos estritamente jurídicos, nem tampouco extrajurídicos. A situação de 

anomia instaurada por esses estados excepcionais vincula-se inexoravelmente com a 

ordem jurídica em suspensão, na medida em que objetivam assegurar a sua reafirmação. 

 Na verdade, a legitimidade da situação excepcional deriva da necessidade de 

manutenção da ordem normativa que se encontra em perigo. Ademais, esse requisito de 

necessidade implica em limitações ao estado de exceção, pois a decretação da 

excepcionalidade não pode ser medida ordinária. Por isso, a medida extraordinária não 

pode sobreviver à cessação da situação emergencial que a motivou. A proposta de um 

Direito Penal do inimigo corresponde a um estado de exceção ao Direito. Isso significa 

que essa proposição não seria propriamente um Direito, mas pura coação fática. O que 

não retira a importância de seu estudo, vez que o paradigma do inimigo gera 

conseqüências reais no sistema punitivo. 

 A lógica da utilização do paradigma da inimizade é semelhante àquela utilizada 

por Carl Schmitt, quem defendia a bipolarização política entre amigo e inimigo. Por 

isso, a presença do conceito de inimigo no sistema punitivo tende a resultar em guerra 

declarada, que seria uma conseqüência óbvia da inimizade. As soluções punitivas 

emergenciais, como respostas bélicas, são sempre situadas fora do Direito. 

 Com relação à dogmática jurídico-penal, afirmamos que ela também vem 

sofrendo importantes alterações em decorrência da utilização do conceito de inimigo. 

Esse fenômeno é explicado pela teoria do Direito Penal do inimigo que advoga que o 

inimigo deve ser tratado de forma diferenciada, com relação ao cidadão, porque não 

faria juz a muitas das garantias estatuídas. Nesse sentido, preocupa-nos o fato de que 

alguns dos institutos basilares do Direito Penal liberal venham sendo desvirtuados, de 

modo a compatibilizarem-se com uma práxis autoritária. 

 O primeiro reflexo da presença desse conceito na dogmática penal é a tendência 

de adiantamento da punibilidade, que consiste na criminalização de condutas prévias à 

lesão do bem jurídico tutelado. A idéia de que o bem jurídico corre perigos, contra os 

quais o sistema punitivo tradicional não obtinha respostas suficientemente eficazes, 

resultou na imputação de responsabilidade penal por atos preparatórios ou de mera 

cogitação. Entendemos que essa técnica excepcional não pode ser exageradamente 

utilizada pois, se a segurança (prevenção) for o único critério balizador, a 

criminalização retroagirá até mesmo à esfera da consciência, transformando o Direito 

Penal em uma ideológica caça às bruxas. Essa tendência de antecipação da tutela 
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resultou em um número exagerado de tipos penais de perigo abstrato, vez que a idéia de 

prevenção passou a substituir a de materialização de condutas ofensivas. Ademais, sem 

um referencial material, o iter criminis tornou-se volúvel, pois não subsiste uma 

indicação segura do início da execução do ato criminoso. 

 A segunda característica da utilização do conceito de inimigo é a tendência de 

configuração de um Direito Penal de autor, pois a criminalização acaba retroagindo 

àquelas condutas prévias justamente nas situações em que o indivíduo que as pratica é 

considerado perigoso, ou seja, em decorrência de suas idiossincrasias. 

O funcionalismo normativo-sistêmico (teoria propugnada por Günther Jakobs, e 

que serviu de base para a teoria do Direito Penal do inimigo), desacredita o princípio da 

proteção dos bens jurídicos. Afirma que a finalidade do Direito Penal seria a 

manutenção de uma identidade social normativa, por meio da revalidação das normas 

lesadas com a conduta criminosa. No entanto, em nossa opinião essa concepção 

funcionalista equivale a um extremado modelo formalista, porque admite a proteção de 

quaisquer normas proibitivas, inclusive aquelas condizentes com um Estado autoritário. 

Por esse motivo, ousamos discordar dessa posição, entendendo que o Direito Penal 

deve, necessariamente, se vincular a um modelo de Estado de Direito e, portanto, não 

podem ser valorativamente neutro. Ademais, não concordamos com a preponderância 

da solução penal como resposta aos conflitos sociais, conforme advoga o funcionalismo 

normativo-sistêmico, pois a esfera criminal deve ser, sempre, subsidiária. 

 Outro sinal indicativo do paradigma do inimigo na dogmática é a 

desproporcionalidade das sanções imputadas àqueles tidos como hostis. Essa sanção não 

seria indicadora de nenhum efeito comunicativo, se constituindo em pura coação. 

Tampouco poderia ser compreendida com base no fato cometido, mas apenas no perigo 

que essa conduta representaria para a ordem social. Portanto, segundo essa concepção, a 

pena assumiria um caráter meramente simbólico, porque não cumpre com finalidades 

legítimas. 

 Por outro lado, a ausência de proporcionalidade da sanção intencionalmente 

aniquila qualquer possibilidade de reinserção social, dando lugar a uma inocuização 

pessimista. O argumento de que o sistema punitivo não necessita utilizar todo o rigor 

possível contra os seus inimigos, podendo conter-se, é totalmente descabido, pois é 

sabido que as penas tendem a assumir proporções cada vez mais drásticas, aumentando 

sua severidade exponencialmente. 
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 No entanto, a característica mais marcante e controversa dos efeitos dogmáticos 

do conceito de inimigo é a reificação do hostis, ou seja, a afirmação de que o inimigo 

não poderia ser tratado propriamente como pessoa, mas tão-somente como objeto de 

coação, como res. Ora, a existência de indivíduos que não mereceriam tratamento 

igualitário vai de encontro à tradição liberal do Direito Penal, que afirma que direitos 

subjetivos e garantias seriam decorrentes da própria condição humana do réu. 

 Primeiramente, cumpre ressaltar que o conceito de pessoa utilizado pelo 

funcionalismo normativo-sistêmico, e, portanto, pela teoria do Direito Penal do inimigo, 

é limitado, pois considera tão-somente os aspectos comunicacionais e interacionais do 

indivíduo. Por essa razão, entendemos que esse conceito é incompatível com um Estado 

de Direito, que deve considerar todos os aspectos essenciais do homem.  

O grande paradoxo na formulação de Günther Jakobs consiste no fato de que 

essa teoria, ao conceber o inimigo, se aproxima de uma construção conceitual 

ontológica, por utilizar-se de informações individuais e de idiossincrasias para definir 

quais seriam os grupos sociais perigosos, os quais, por isso, mereceriam tratamento 

punitivo mais severo. Essa lógica contradiz o sistema funcionalista normativo-

sistêmico, que se utiliza tão somente de dados normativos em sua formulação. Por isso, 

afirmamos que a teoria do Direito Penal do inimigo apresenta um grave erro 

metodológico, porque se utiliza de um conceito funcional de pessoa que implicaria em 

uma negação absoluta de quaisquer dados ontológicos, sendo que, paradoxalmente, 

esses estão presentes na formulação do conceito de inimigo. Outro grave erro que 

imputamos a essa tese é o de utilizar um conceito funcional de pessoa, que pressupõe a 

igualdade (a imputação é feita por modelos de conduta, e, portanto, por meio da 

comparação de comportamentos entre iguais) para, contraditoriamente, afirmar a 

existência de uma desigualdade entre os cidadãos e inimigos. 

Contudo, a maior crítica à despersonalização do inimigo diz respeito à própria 

concepção de pessoa que é utilizada, que é insuficiente. Na medida em que opta por 

uma construção exageradamente normativa, o funcionalismo normativo-sistêmico 

utiliza-se apenas de aspectos comunicacionais do homem, olvidando-se de todos 

aqueles elementos ônticos (lógico-objetivos), que lhes são essenciais, como, por 

exemplo, a liberdade. Essa concepção, portanto, se distancia de uma noção de pessoa 

condizente com um Estado de Direito, a qual deve buscar, na medida do possível, 

apreender a realidade fenomênica do ser humano. Por essas razões, afirmamos ser 
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descabida a despersonalização do inimigo, em virtude de ser totalmente contrária aos 

fundamentos de um Estado de Direito. 

 Com relação ao saber criminológico, entendemos que não é possível diferenciar 

essencialmente os delinqüentes, destacando alguns deles por serem mais perigosos que 

os demais. Isso, porque adotamos uma proposta de normalidade do criminoso, que 

advoga não existirem traços distintos substanciais entre esse e o cidadão, respeitador da 

ordem normativa. Pela mesma razão, também é descabida a tentativa de definir quem 

seriam os inimigos da sociedade, pois essa categoria não apresenta consistência, sendo 

meramente política, e, por isso, contingencial. 

 A criminologia vem sendo utilizada, desde suas primeiras manifestações, como 

suporte racionalizante para determinadas ideologias. Nesse sentido, algumas 

manifestações da criminologia contemporânea se filiam a uma tendência exclusionista, 

entre outras razões, por utilizar-se do conceito de inimigo em suas formulações. 

 O surgimento da criminologia positivista, que pode ser considerado o seu 

primeiro modelo declaradamente científico, está relacionado com a negação de alguns 

conceitos caros ao paradigma penal clássico, como o livre-arbítrio, o individualismo e a 

igualdade jurídica, os quais sofreram, à época, severas críticas. Além disso, o 

positivismo criminológico corresponde a um momeno de transformação do Estado 

liberal em um Estado social, tendo servido ideologicamente como uma reação às críticas 

empreendidas contra as classes burguesas hegemônicas da época. Nesse sentido, a 

afirmação de que determinados grupos sociais seriam naturalmente perigosos foi 

legitimada por meio de um discurso cientificista. 

 A ideologia pode ser compreendida como uma doutrina que possui a finalidade 

de propiciar que um grupo social específico se comporte de uma maneira determinada. 

Por esse motivo, é importantíssimo destacar as funções ideológicas de um conceito. A 

rigor, o próprio Direito poderia ser entendido como sendo uma espécie de ideologia. 

Nesse sentido, o sistema punitivo também exerceria uma função ideológica declarada, 

de regra consubstanciada em um discurso de ressocialização. Tal função seria, 

naturalmente, bem diversa daquela outra que efetivamente exerce, dissimulada pela 

ideologia, a qual corresponderia a sua real função de manutenção de algumas estruturas 

sócio-políticas. 
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  O paradigma da criminologia positivista foi substituído por um modelo de 

sociologia do crime, o qual, não obstante negar alguns conceitos positivistas pretéritos, 

entre os quais o atavismo biologicista, tinha em comum com aquela sistemática 

ultrapassada o fato de visualizar a sociedade sob um viés consensual, por acreditar que a 

mesma seria essencialmente harmônica, e por isso destituída de sérios conflitos. Não 

obstante, essas novas teorias criminológicas podem ser consideradas limitadoras do 

poder punitivo, com relação ao superado paradigma positivista. 

 O amadurecimento desse novo modelo criminológico coincidiu com o drástico 

aumento da intervenção estatal na sociedade. Nessa época, o que restara de um ideário 

liberal de governo foi dissipado, iniciando-se uma participação mais ativa do Estado, 

principalmente no âmbito econômico. Essas políticas sócio-econômicas visavam, ao 

menos enquanto discurso político, à formação de uma sociedade mais igualitária. Tal 

postura inclusivista serviu como paradigma em todo o Ocidente, e motivou a formação 

do modelo de Estado de bem-estar. 

 As teorias sociológicas do crime vincularam-se intrinsecamente à ideologia 

inclusivista do Estado social ou de bem-estar. Por isso, a ressocialização foi tida como a 

principal função do sistema punitivo, que tinha como objetivo maior, o de garantir o 

retorno dos desviados à sociedade, após a sua institucionalização. 

 A partir da década de 60, a visão consensual da sociedade não mais oferecia 

respostas satisfatórias para a complexidade social, o que motivou a sua substituição por 

um modelo conflitual sociológico. Segundo esse, a sociedade não equivaleria a uma 

harmonia valorativa, pelo contrário, seria o palco de conflitos sociais insuperáveis. Por 

isso, as normas de condutas seriam reflexos de uma distribuição desigual de autoridade, 

pois representariam apenas as escolhas de um grupo social mais influente.  

A conseqüência imediata da adoção desse novo paradigma foi um rechaço ao 

modelo científico que suportava a ideologia do Estado de bem-estar. Isso, porque os 

estudos comprovaram que o ideal inclusivista seria uma falácia, vez que grupos sociais 

continuaram sendo marginalizados, inclusive por meio do controle penal. Por isso, os 

estudos sócio-criminológicos embasados nessa concepção conflitual começaram a 

preocupar-se, precisamente, com o relacionamento entre a criminalidade e as estruturas 

sociais.  
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Com o surgimento da criminologia interacionista, destacou-se que o conceito de 

delito estaria vinculado ao funcionamento das instâncias de controle social. A partir daí, 

surgiram teorias interacionistas, que descortinaram essas relações. Essas podem ser 

divididas entre as que observavam os preceitos do materialismo histórico marxista e as 

que tinham fundamentação diversa. 

O mais importante é que, a partir da constatação de que a ideologia 

previdenciária falhara em sua missão de distribuir igualdade social, a criminologia 

tornou-se programática. Isso, porque começou a criticar as estruturas sociais que 

perpetuavam um sistema excludente, além de apontar a influência do poder político e 

econômico na criminalização, visando a alcançar efetividade na reinserção social dos 

desviados. Em resumo, a criminologia assumiu uma feição deontológica e valorativa, se 

aproximando, por isso, da metodologia utilizada pela política criminal. Destarte, 

caminhou em direção à temática dos direitos humanos e garantias individuais, incluindo 

essas preocupações em suas proposições críticas. Por essas razões, podemos concluir 

que a própria criminologia se tornou, ela própria, uma ideologia, ao afastar-se 

paulatinamente de um modelo epistemológico de conhecimento, em direção a um saber 

de conteúdo político, mais condizente à esfera do dever-ser. 

A modernidade recente inaugurou uma nova concepção com relação ao Estado e 

às suas finalidades. Esse período foi marcado por uma estabilização da exclusão social, 

promovida pela contínua recessão econômica e, sobretudo, pela sedimentação de uma 

estrutura social que tem o efeito colateral de tornar alguns indivíduos supérfluos, em 

razão de não cumprirem com nenhuma função social (nem mesmo a de consumidores). 

Também se caracteriza pela maximização da insegurança ontológica, que pode ser 

compreendida pela sensação de angústia decorrente de perigos indeterminados e 

psicologicamente exagerados.  

Nesse contexto, em razão da derrocada do modelo de Estado de bem-estar, e do 

conseqüente ceticismo com relação às funções do sistema punitivo, surgiram novas 

tendências criminológicas, com fundamentos bem diversos daqueles modelos 

tradicionais, de matiz consensual. Destacamos, dentre essas, duas vertentes 

criminológicas que acreditamos contemplar o conceito de inimigo em suas formulações.  

A primeira delas, a criminologia da vida cotidiana, também conhecida como 

criminologia administrativa, afirma que a função do sistema punitivo seria bem 

modesta, em razão de sua incapacidade de atuar decisivamente nos fatores 
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criminógenos. Concebe o delito como um fenômeno natural, impossível de ser evitado 

em sua totalidade. Ademais, apropria-se de uma visão utilitarista, de que a evitação do 

crime deve ser feita em nível individual (e não social), por meio de um agravamento da 

relação entre custo e benefício da prática da conduta proibida.  

Dessa maneira, caberia ao poder punitivo tão-somente limitar a ocorrência dos 

delitos, por meio de uma técnica de gerenciamento de riscos, ou seja, segundo um 

modelo atuarial. Por isso, essa proposta criminológica se afasta definitivamente de 

qualquer ideal de justiça social, ao assumir uma postura contigencial e pragmática.  

Dentre as doutrinas que se aliam ao modelo de criminologia da vida cotidiana, a 

que obteve maior repercussão foi a das janelas quebradas. E essa afirma que o poder 

punitivo deveria se focar na prevenção de incivilidades, as quais, quando não 

controladas, se degeneram em delitos de maior gravidade. Ocorre que, segundo essa 

tese, os indivíduos desordeiros seriam sempre os socialmente marginalizados, motivo 

pelo qual a mesma acabou promovendo uma criminalização da pobreza. Por isso, tal 

corrente se utiliza do conceito de inimigo, ao suportar uma distinção irrazoável entre os 

cidadãos, respeitadores do Direito, e os desordeiros, os quais devem ser observados com 

atenção pelo sistema punitivo, o que equivale a tratá-los como inimigos. 

Importante ressaltar que a criminologia da vida cotidiana agrava a substituição 

de um Estado de bem-estar por um Estado penal, porque afirma que o sistema punitivo 

seria utilizado como primeira medida de controle social, e não como ultima ratio, em 

razão de acreditar que o Estado não seria eficaz na prevenção de situações 

criminógenas. 

A segunda tendência da modernidade recente que destacamos é a criminologia 

do outro. Essa se fundamenta na radicalização da alteridade, apontando histericamente o 

criminoso como indivíduo perigoso, e essencialmente diferente dos cidadãos. Utiliza-se 

do medo para acentuar a exclusão social. Por isso, afasta-se de premissas racionais, 

optando por um discurso político fundado na diferença, sempre criada artificialmente, 

em função de algum interesse contingente.  Dessa forma, os criminosos, mais uma vez, 

seriam considerados inimigos, seriam os outros a quem o sistema punitivo deveria 

rechaçar. 

Por essas razões, ambas as tendências criminológicas são estruturadas por meio 

do paradigma da inimizade. Em decorrência disso, promovem a exclusão de 
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determinados grupos sociais, que acabam por receber um tratamento diferenciado, mais 

gravoso. No mais, se inserem em um contexto de maximização do poder punitivo, e de 

criminalização da pobreza. 

O conceito de inimigo também influenciou decisivamente em muitas das 

políticas criminais recentes. Essas, por se revestirem de um caráter autoritário, acabam 

por promover uma relativização de garantias estatuídas. Por esse motivo, deve haver 

uma limitação normativa à adoção de políticas repressivas, as quais não podem 

contrariar institutos que se relacionem com direitos e garantias fundamentais, ou seja, 

não podem as mesmas contradizer um modelo de Direito Penal de tradição liberal. Por 

isso, a identificação do paradigma da inimizade no seio de políticas autoritárias reveste-

se de importância, vez que possibilita que as mesmas sejam renegadas, em função de 

sua manifesta ilegitimidade, com relação a um Estado de Direito. 

As políticas identificadas pelo uso do conceito do inimigo possuem algumas 

características em comum, que consistem na utilização simbólica do poder punitivo, o 

seu caráter emergencial e a opção por um discurso eficientista. Esses traços distintivos, 

somados, resultam no desrespeito de direitos e garantias estatuídos, fato que sinaliza um 

processo de aculturação do sistema punitivo. 

O simbolismo do poder punitivo é um reflexo do uso político do medo. A 

sociedade contemporânea é marcada pela insegurança ontológica, que corresponde à 

sensação de angústia decorrente de perigos indeterminados, exagerados ou mesmo 

inexistentes. Essa situação propicia que as políticas criminais sejam criadas apenas com 

a finalidade de servir como resposta para os medos enraizados na sociedade, não 

exercendo a função desejada de combater efetivamente os perigos reais para os bens 

jurídicos. Nesse sentido, o Estado produz efeitos psicológicos na população, ao valer-se 

dessas medidas paliativas, em razão de não ser capaz produzir efetivamente uma 

diminuição da criminalidade. 

As políticas criminais simbólicas também se relacionam com a demonização, 

que se assemelha a uma estratégia de guerra contra inimigos, ao apontar determinados 

grupos sociais como a causa definitiva de todos os problemas, e como essencialmente 

diferenciados dos cidadãos. 

Também o caráter emergencial se destaca entre as políticas recentes autoritárias. 

Essa característica diz respeito à diferenciação das políticas, com relação àquelas 
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correspondentes à normalidade, mas também ao processo de inovação cultural dela 

resultante, vez que o sistema ordinário tende a se adaptar às soluções excepcionais. Por 

sua vez, essa inovação equivale à derrogação de direitos e garantias, os quais passam a 

ser regidos pela exceção. 

Ademais, a emergencialidade das políticas criminais se relaciona com a lógica 

da inimizade, vez que resulta em um punitivismo irracional. Por isso, é preciso que as 

respostas à criminalidade, oferecidas pelo sistema punitivo, sejam inseridas na 

normalidade, ou seja, na negação da excepcionalidade. 

Por fim, o terceiro traço distintivo das políticas repressivas equivale à utilização 

de uma razão eficientista. Compreende-se por eficientismo não a busca por medidas 

eficientes (o que seria de todo desejável), mas a lógica de que a eficiência de 

determinada política criminal é incompatível com o respeito a direitos e garantias 

estatuídos. 

Em nossa opinião, esse postulado não se justifica, precisamente pelo fato de não 

considerar que os parâmetros para mensurar a eficiência do sistema punitivo devem 

levar em conta o respeito aos direitos individuais e garantias, que afinal se constitui 

como objetivo maior de um Estado de Direito. 

As políticas criminais que apresentam essas três características apontadas 

(simbolismo, emergencialismo e eficientismo) produzem, inexoravelmente, a supressão 

de direitos e garantias. Em nossa opinião, tais políticas autoritárias são ilegítimas, ou 

seja,  considerando-se os princípios de um Direito Penal liberal (os quais devem servir 

como bússola para o funcionamento do sistema punitivo), é descabida essa postura 

extremada, pois o respeito a esses postulados garantistas confunde-se com a própria 

razão de ser de um Estado de Direito. Ademais, esse efeito de relativização de garantias 

aponta indubitavelmente para a utilização do conceito de inimigo, porque tais institutos 

benéficos serão descartados sempre que a situação de perigo for justificável por critérios 

meramente políticos, ou seja, quando se fizer presente a lógica da inimizade. 

O paradigma da inimizade deu vazão ao movimento de Lei e ordem, o qual 

reunia discursos políticos díspares, que tinham em comum a defesa por um 

enrijecimento do sistema punitivo. Essa corrente pode ser compreendia no contexto das 

criminologias excludentes da modernidade recente, dentre as quais já destacamos a 

criminologia do outro e da vida cotidiana. 
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A teoria das janelas quebradas foi a manifestação doutrinária desse movimento 

que obteve maior êxito. Essa tese serviu de suporte ideológico para o discurso político 

de tolerância zero, o qual defendia um punitivismo exacerbado, por meio de uma 

intolerância do sistema punitivo para com a criminalidade.  

A tolerância zero incrementou o rigor punitivo apenas com relação aos grupos 

sociais marginalizados. Por isso, contribuiu para a tendência de substituição de um 

Estado de bem-estar por um Estado Penal, além de ter aprofundado o fenômeno de 

criminalização da pobreza. Esse discurso foi adotado em quase todo o Ocidente, sendo 

que, na realidade brasileira, também fundamentou a tradicional prática de ilegalidades 

no sistema criminal, procurando legitimá-la. Entendemos que o discurso de tolerância 

zero se insere dentre aquelas políticas criminais autoritárias, guiadas pelo conceito da 

inimizade, porque apresenta as características da emergencialidade, simbolismo e 

eficientismo. Por essa razão, é totalmente incompatível com o Estado de Direito. 

As políticas criminais autoritárias se utilizam, de regra, de modificações 

processuais, visando, sobretudo, à relativização de direitos e garantias, dessa maneira 

promovendo uma desnaturação do devido processo legal. Por essa razão, é possível 

afirmar que efetivamente existe um processo penal mais gravoso, que desrespeita 

frontalmente as garantias estatuídas no processo legal devido.  

É essencial para a crítica de um modelo processual penal, visando à identificação 

do mesmo como sendo  consonante ou não com o Estado de Direito, que a análise 

ultrapasse os limites de um estudo formalista das normas que o estruturam, 

preocupando-se com o funcionamento real do sistema punitivo. Destarte, se 

determinado procedimento penal possibilitar discriminações e, conseqüentemente, uma 

relativização injustificada de garantias estatuídas, em prol tão-somente de uma razão 

simbólica, eficientista e emergencial, devemos descartá-lo por sua ilegitimidade. Nesse 

caso, estaríamos defronte de um verdadeiro processo penal do inimigo.  

No Brasil, o modelo processual emergencial vem desvirtuando, em grande parte, 

os institutos que estruturam o devido processo legal, motivo pelo qual, infelizmente, não 

são raros os procedimentos ilegítimos, e totalmente incompatíveis com um Estado de 

Direito.  

Alguns exemplos de políticas criminais autoritárias ilegítimas, por se utilizarem 

do princípio da inimizade nas suas formulações, são  as normatizações concernentes aos 
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crimes hediondos, crime organizado, tráfico de drogas, terrorismo e o procedimento de 

execução penal, no que diz respeito ao Regime Disciplinar Diferenciado. 

Por fim, afirmamos que a adoção do conceito de inimigo no sistema punitivo é 

ilegítima, pois se mostra totalmente incompatível com os fundamentos de um Estado de 

Direito. Não obstante, a lógica da inimizade já vem provocando efeitos indesejados, em 

decorrência de sua utilização, os quais podem ser verificados, por meio da utilização de 

quaisquer dos saberes que se preocupam com o fenômeno da criminalidade. A 

importância da identificação dessa tendência se fundamenta, portanto, na necessidade de 

rechaçar definitivamente o paradigma da inimizade no sistema penal, visando, 

sobretudo, ao amadurecimento do Estado de Direito. 
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