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1.  RESUMO 
 
 

Visto as atitudes estatais em resposta às manifestações que se espalharam pelo 
Brasil em junho de 2013, esse artigo tem por finalidade observar se esses atos 
estavam embasados na chamada Teoria do Direito Penal do Inimigo, do alemão 
Günther Jakobs. Para tanto, se usou de bibliografia especifica sobre a teoria e de 
matérias jornalísticas sobre as manifestações. Observou-se então que a conduta por 
parte do Estado foi fortemente influenciada pela ideia difundida por essa teoria o que 
é vedado pela Constituição Democrática de 1988 
 
 

2.  INTRODUÇÃO 
 

 
 

Em junho de 2013 o Movimento pelo Passe Livre (MPS) iniciou um protesto 

contra o aumento da passagem do transporte coletivo, de 20 centavos, em diversas 

capitais do país. A revogação do aumento da passagem foi o objetivo imediato das 

manifestações, que se deu inicialmente com a interdição de vias de trânsito. Mas 

logo o lema “não é só pelos 20 (centavos)” contaminou os manifestantes e multidões 

saíram às ruas, em diversas cidades, em diversos dias, com pedidos de melhorias 

na saúde, educação, segurança pública, assim como pedidos pelo fim da corrupção 

no país e protestos contra as verbas investidas para que o Brasil pudesse sediar a 

Copa do Mundo de Futebol2, em suma um povo revoltado com a situação político 

social começou uma onda de protesto que virou noticia no Brasil e no Mundo. 

O Estado reagiu com violência, prisões foram decretadas, houve um 

“demonização dos manifestantes” que começaram a ser tratados como “vândalos” e 

“arruaceiros”. E confrontos começaram a ser travados entre manifestantes e a força 

policial, o que levou o telespectador a se deparar com um verdadeiro cenário de 

guerra. 

                                                           
1 Deixo aqui meus sinceros agradecimentos à profa. Paula Ramalho e o prof. Hugo Leonardo da Sociedade de 

Ensino Universitário do Nordeste (SEUNE) pelas discussões e/ou sugestões que levaram a confecção desse 

artigo. 
2 Os protestos iniciaram em 2013 quando foi disputado a Copa das Confederações no País, a Copa do Mundo de 

Futebol só foi disputada um ano depois em 2014. 
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Esse artigo foi pensado para analisar a conduta do Estado em resposta a 

essas manifestações. Teria esse violado suas competências e excedido seus 

poderes? Teria usado de força desproporcional para “deter” os manifestantes? E 

sobre que ideologia ele teria feito isso? Teria o Estado visto nos manifestantes 

“inimigos”? Seria as respostas do Estado uma declaração de que adota o 

inconstitucional Direito Penal do Inimigo? Direito esse que prega a diferença entre 

cidadão, sujeito de direitos, e inimigos do Estado. 

 

3.  OBJETIVOS 
 

 

O objetivo geral desse trabalho é verificar se a resposta estatal as 

manifestações de junho de 2013 no Brasil foi fundada na ideia de Direito Penal do 

Inimigo. Os objetivos específicos são: a) tentar compreender como surge a ideia de 

inimigo a partir da filosofia moderna; b) buscar entender a Teoria do Direito Penal do 

Inimigo de Günther Jakobs; e c) observar se essa teoria foi e se poderia ser usada 

contra os manifestantes.  

 
 

4.  METODOLOGIA 
 

 
 

A metodologia aqui utilizada foi bibliográfica, com leitura de textos específicos 

sobre a teoria em questão e de textos jornalísticos sobre as manifestações 

populares.  

 
 

5.  DESENVOLVIMENTO 
 

 

O Direito Penal do Inimigo é, na perspectiva que aqui se estuda, teoria nova, 

que se solidificou depois do atentado de setembro de 2001. A concepção de inimigo 

(um não cidadão), no entanto é antiga. Pode-se dizer que desde que existiu a figura 

de Estado já se vislumbrava a figura de um inimigo. 

Os romanos já pregavam a diferença entre inimicus e hostis. Zaffaroni lembra 

que “[...] o inimicus era o inimigo pessoal, ao passo que o verdadeiro inimigo político 

seria o hostis [...] o hostis, era quem carecia de direitos em termos absolutos, quem 

estava fora da comunidade [...] em situações excepcionais, nas quais um cidadão 
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romano ameaçava a segurança da República por meio de conspiração e traição, o 

Senado podia declara-lo hostis, inimigo público” (2007, p.21-22).(grifo no original) 

É nos contratualistas que se baseia grande parte da diferença entre cidadão e 

inimigo. Hobbes já dizia em seu Leviatã, que os homens são por sua natureza livres 

(jus naturale) e podem utilizar de sua força como bem lhes aprouver, assim estaria o 

homem legitimado a fazer tudo aquilo que quisesse e pudesse. Como isso resultaria 

em um estado de guerra geral e permanente os homens renunciam a parte de seus 

direitos sobre todas as coisas tendo para si a mesma liberdade que entrega aos 

demais. (2009, p.97-98) 

E continua o inglês dizendo que “A causa final, fim o desígnio dos homens 

[...], ao introduzir a restrição a si mesmos que os leva a viver em Estados, é a 

preocupação com sua própria conservação e a garantia de uma vida feliz” (2009, p. 

123). É dessa ideia que surge o conhecido “contrato social”, já que os homens 

seriam maus por natureza seria necessário que “doassem” parte de suas liberdades 

individuais para um soberano que “controlaria” e impediria-os de retornar ao estado 

de natureza/guerra. 

O resultado desse contrato é o Direito. Esse aqui visto como “vinculo entre 

pessoas que são titulares de direitos e deveres” (JAKOBS, 2012, p.24) Para que a 

finalidade de paz social se mantenha firme é necessário certo grau de expectativa de 

conduta entre os homens. É a base de Jakobs ao dizer que “[...] a conduta em 

conformidade com a norma, realmente, deve ser esperada em seus aspectos 

fundamentais. Isso significa que os cálculos das pessoas deveriam partir de que os 

demais se comportarão de acordo com a norma, isto é, precisamente, sem infringi-la 

[...] as pessoas não só querem ter direito, mas também preservar seu corpo, isto é, 

sobreviver como indivíduos necessitados, a confiança no que não deve ser somente 

supõe uma orientação com a qual é possível sobreviver quando não é contraditória 

com tanta intensidade pelo conhecimento do que será” (2012, p. 32-33) 

A questão da expectativa em Jakobs é tão latente que sua ideia para a função 

da pena é a de simples prevenção geral positiva, onde a “[...] a sanção contradiz o 

projeto do mundo do infrator da norma: este (o infrator) afirma a não vigência da 

norma para o caso em questão, mas a sanção confirma que essa afirmação é 
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irrelevante” (2003, p. 13). A pena seria então uma forma do Estado de informar aos 

cidadãos que a norma continua vigente, mesmo depois de violada, tendo então que 

continuar-se agindo da forma que a norma disciplina fortalecendo a questão da 

expectativa.  

E o que acontece com quem viola esse pacto social e perturba essa sensação 

de expectativa da conduta alheia? Rousseau defende que “[...] todo malfeitor que 

ataca o direito social torna-se por seus atos, rebelde e traidor da pátria, cessa de ser 

membro dela ao violar-lhe as leis e até lhe fazer guerra. Então a conservação do 

Estado é incompatível com a sua, sendo necessário que um dos dois pereça, e 

quando se faz morrer o culpado, é menos como cidadão do que como inimigo [...]” 

(2012, p. 70) 

O autor de DO Contrato Social não foi o único a defender tal conduta estatal, 

Fichte também acredita que “[...] quem abandona o contrato cidadão em um ponto 

em que no contrato se contava com sua prudência, seja de modo voluntário ou por 

imprevisão, em sentido estrito perde todos os seus direitos como cidadão e como ser 

humano, e passa a um estado de ausência completa de direitos [...]” (apud Jakobs, 

2012, p. 25). 

É baseado nessa ideia de que aquele que viola o contrato social deve se 

tratado como inimigo e ter seus direitos violados por parte do estado que Jakobs 

constrói sua atual teoria do Direito Penal do Inimigo3. Mas o alemão não chega a ser 

tão radical como os últimos dois autores, não seria qualquer violação ao contrato 

que permitira ao Estado violar direitos e declarar inimigos, seria necessário uma 

violação maior do pacto, um rompimento com esse, se aproximando muito mais de 

condutas como diz Hobbes de “rebelião, isto é, de alta traição” contra o Estado 

(JAKOBS, 2012, p. 26) 

Com as ideias básicas vistas pode-se partir para a questão do que seria esse 

Direito Penal do Inimigo. Para Jakobs, existe dentro de um só contexto jurídico penal 

                                                           
3 Silva Sánchez em seu La expansión, traz a ideia de três velocidades do Direito Penal moderno. A primeira 

velocidade seria marcada pela aplicação de penas privativas de liberdade e os princípios constitucionais clássicos 

são respeitados. Na segunda velocidade a pena privativa de liberdade perde o protagonismo para as penas 

pecuniárias e/ou restritivas de direitos, aqui as garantias processuais são de certa forma flexibilizadas pela menor 

gravidade das sanções. Na terceira velocidade coexistiria as penas privativas de liberdade da primeira velocidade 

e a flexibilização das garantias constitucionais presentes na segunda. Essa terceira velocidade teria o Direito 

Penal do Inimigo como representante maior. (JAKOBS e MELIÁ, 2012, p. 92) 
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duas esferas distintas, mas coexistentes o Direito Penal do Cidadão e o Direito Penal 

do Inimigo. “O Direito Penal do cidadão é o Direito de todos, o Direito Penal do 

inimigo é daqueles que o constituem contra o inimigo: frente ao inimigo, é só coação 

física, até chegar à guerra [...] O Direito Penal do cidadão mantém a vigência da 

norma, o Direito Penal do Inimigo combate perigos.”(JAKOBS, 2012, p. 28-29) (grifo 

no original). 

Pode-se perceber que enquanto o Direito Penal do cidadão tem a finalidade 

de manter as pessoas fieis ao ordenamento jurídico e a expectativa de 

comportamento em conformidade com a norma, o Direito Penal do inimigo se 

preocupa em deter um inimigo, se necessário for, em sua maioria é (na concepção 

de Jakobs) declarando guerra a esse. 

Mas tanto se tem falado em inimigo e ainda não se esclareceu concretamente 

quem seria esse. De acordo com Jaboks “O inimigo é um individuo que, não só de 

maneira incidental, em seu comportamento [...], ou em sua ocupação profissional [...] 

ou principalmente através de uma organização [...], ou seja, em qualquer caso, de 

uma forma supostamente duradoura, abandonou o direito e portanto, não garante o 

mínimo cognitivo de segurança do comportamento pessoal e demonstra este déficit 

através de seu comportamento” (apud, CONDE, 2012, p. 42) (grifo no original) 

Inimigos seriam, entre outros, aqueles que declarassem, por meio de suas 

condutas, desprezo ao ordenamento vigente e/ou dentasse destruí-lo. Como 

exemplo pode-se citar envolvidos em delitos sexuais, organizações criminosas, 

criminosos financeiros, traficantes de drogas e terrorista.  

E qual deve ser a conduta do Estado para com esses inimigos? Inicialmente 

Jakobs traz uma “despersonificação” do inimigo, ele não é mais pessoa é apenas 

objeto de coação. Diz ele, “[...] Quem não presta uma segurança cognitiva suficiente 

de um comportamento pessoal não só não pode esperar ser tratado ainda como 

pessoa, mas o Estado não deve tratá-lo como pessoa, já que do contrário vulnerária 

o direito à segurança das demais pessoas” (JAKOBS, 2012, p. 40) 

Não sendo pessoa, certas garantias e direitos que estão atrelados ao conceito 

de pessoas se perdem na figura do inimigo. Assim sendo, o Estado pode, dentro 

dessa teoria, criar um Estado de exceção contra os inimigos. Isso ocorre porque o 
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inimigo, tal como foi visto, declara uma guerra contra o Estado, e não se poderia 

conduzir uma guerra contra o terror com os meios de um Estado de Direito. A recusa 

ao Direito Penal do Inimigo levaria um risco alto e constante ao ordenamento 

jurídico, o Direito Penal do Cidadão não teria meios eficazes de impedir que tais 

riscos se concretizassem.  

Sendo assim “[...] para garantir a manutenção do Estado de Direito, alguns de 

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

Schimitt justifica essa necessidade como um direito à autoconservação” (SANTOS, 

2009, p. 33) Garantias, até constitucionais, podem ser violadas se o Estado 

necessitar para vencer o confronto com os inimigos. Penas altamente 

desproporcionais, punições tão severas quanto para simples atos preparatórios, 

assim como decretações de prisão baseado apenas nesses atos, são apenas alguns 

exemplos das condutas estatais frente ao inimigo. 

A referida teoria é altamente criticada pela doutrina, Muñoz Conde diz que “ 

[...] Se se admite sua derrogação (Estado de Direito), ainda que seja em casos 

pontuais extremos e muito graves, deve-se admitir também o desmantelamento do 

Estado de Direto, cujo ordenamento jurídico se converte em um ordenamento 

puramente tecnocrático ou funcional, sem nenhuma referência a um sistema de 

valores ou, o que é pior, referido a qualquer sistema, ainda que injusto, sempre que 

seus executores tenham o poder ou a força suficiente para lhe impor [...] O Direito é 

então simplesmente o que em cada momento convém ao Estado” (2012, p. 62-63) 

Adotar essa teoria seria entregar ao Estado uma forma de retirar garantias 

constitucionais sempre que lhe fosse conveniente, criando o espaço para um Estado 

“legitimadamente” autoritário. Colocar um Estado autoritário para existir dentro de um 

Estado de Direito e imaginar que eles coexistiram em paz é ilusório, chegará um 

momento em que o autoritário se sobressairá e contaminará todo o ordenamento. 

Foi o que ocorreu com os hereges durante a “Santa inquisição” da Igreja, com os 

judeus frente ao nazismo, só para citar os exemplos mais conhecidos, sem contar 

com diversas ditaduras que assolaram populações em diversos países do mundo 

inclusive no Brasil na segunda metade do século passado.  
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Claramente inconstitucional por violar direitos e garantias e permitir a 

autoritarismo estatal, essa teoria nunca poderia ser aplica em um Estado 

Democrático de Direito como o brasileiro, mas essa máxima foi violado no 

tratamento com os manifestantes de junho de 2013. 

Segue um pequeno retrato das manifestações retirado de uma revista de 

circulação nacional. 

Os manifestantes foram cercados pela tropa de choque da Polícia Militar, que 
tentou dispersar o protesto e impedir que chegasse à Avenida Paulista 
atirando bombas de efeito moral, spray de pimenta e balas de borracha contra 
22 mil pessoas que seguiam o caminho entoando o coro ‘Sem violência!’. 
Muitas pessoas foram detidas por estarem portando tintas, camisetas de 
partidos ou movimentos sociais e, principalmente, pelo porte de vinagre - 
substância utilizada para atenuar os efeitos do gás lacrimogêneo. (CARTA 
CAPITAL, 16. set. 2013)  

 E a revista continua o relato dos acontecimentos. 

Os gritos de “Sem violência!” entoados pelos presentes nas manifestações 
[...] tiveram um efeito perverso: o surgimento de  uma polícia interna dos 
movimentos. Os manifestantes passaram a vigiar uns aos outros contra 
depredações, como se assumissem que de alguma forma os danos ao 
patrimônio dos primeiros atos   houvessem autorizado a violência estatal 
contra eles investida. Nas redes sociais falava-se em separar “os verdadeiros 
manifestantes” dos “vândalos”, de sentar no chão para facilitar o trabalho da 
polícia. [...] Algumas semanas depois, a grande mídia nacional passou a se 
interessar pelos black blocs, grupos de manifestantes que costuma compor a 
linha de frente em protestos em diversas partes do mundo. Cobrir o rosto em 
manifestações tornou-se ilegal. Passou a existir um tipo certo de 
manifestante: o cara-pintada. Alegre, usando as cores da bandeira nacional, 
entoando hinos sobre ser brasileiro. Com muito orgulho e com muito amor. 
(CARTA CAPITAL, 16. set. 2013) 

 As condutas aqui rapidamente descritas podem claramente mostrar o uso do 

Direito Penal do Inimigo, como pode alguém ser detido porque está portando uma 

garrafa de vinagre ou vestindo a camisa de algum movimento social ou cobrindo o 

rosto? Onde está a garantia constitucional de que a prisão só deve ser decretada em 

casos de necessidade? Isso está muito além de punição a atos preparatórios isso é 

autoritarismo estatal transbordante. Onde esta a proporcionalidade no tratamento 

policial para com os manifestantes? As armas de “efeito moral” (como se não 

tivessem efeito físico) eram mesmo necessárias para conter uma multidão que 

estava cumprindo seu dever constitucional de se manifestar? E mesmo que fossem 

necessárias, foram usadas na medida da necessidade? Não parece que isso 

ocorreu.  
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 E a conduta estatal foi além para com os manifestantes, foi elaborado em 

2013, um projeto de lei para o crime de terrorismo, projeto 499 de 2013 do Senado 

Federal. O referido projeto inicia definindo como terrorismo qualquer ato que 

“provocar ou infundir terror ou pânico generalizado mediante ofensa ou tentativa de 

ofensa à vida, à integridade física ou à saúde ou à privação da liberdade de pessoa”. 

O termo é violação concreta da legalidade em seu caráter de lei certa, apresentando 

conteúdo vago que poderá ser complementado da forma que melhor aprouver o 

Estado.  

 O projeto continua, traz também a tipificação de “terrorismo contra coisa”, 

onde dentro de vários outros verbos, considera terrorismo depredar transporte 

coletivo, sendo esse delito punido com pena de reclusão de oito a vinte anos.  

Incitar o terrorismo teria a pena de três a oito anos. Mas o que seria 

exatamente incitar o terrorismo? O projeto não explica.  

 Também é tipificado como crime, o “grupo terrorista”, que se resume ao 

seguinte texto no art. 7º do projeto: “Associarem-se três ou mais pessoas com o fim 

de praticar terrorismo – Pena de reclusão de cinco a quinze anos”. Não é necessária 

nenhuma conduta, nenhuma ameaça ou violação a direito alheio, o crime se 

consuma com a simples associação. 

 Seria coincidência que no momento onde manifestações populares eclodem 

pelas ruas buscando resposta estatal, crie-se um projeto de lei que pune o 

terrorismo? Não parece que seja, a conduta estatal mostra uma declarada aceitação 

ao Direito Penal do Inimigo; punição de atos preparatórios (associação), penas 

completamente desproporcionais (oito a vinte anos de prisão para quem depredar 

um transporte público), flexibilização, para não dizer supressão de garantias 

constitucionais (prisões decretadas com base em porte de vinagre). A questão não é 

mais se os manifestantes estão sendo taxados como inimigos, isso esta claro, a 

questão são as consequências catastróficas que essa conduta estatal pode levar ao 

Estado de Direito. 
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6.  RESULTADOS 
 

 
 

Com as pesquisas feitas para esse artigo, obteve-se os seguintes resultados: a) 

o conceito de inimigo é antigo e sempre serviu para legitimar violações de direitos, b) o 

Direito Penal do Inimigo é um risco para o Estado de Direito, pois dá margem a um 

Estado autoritário que não respeita garantias penais e/ou processuais constitucionais  

dos inimigos; c) a teoria não poderia ser utilizada não Brasil por violar preceitos 

constitucionais, no entanto o Estado agiu fundado nessa teoria contra os manifestantes. 

 
 
 
 
 
 
 

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

Pelo visto nesse rápido trabalho, fica claro que a resposta estatal para com os 

manifestantes de junho de 2013, foi embasada em uma teoria inconstitucional que não 

só viola direitos e garantias individuais como traz um risco para toda o povo brasileiro 

que fica colocado em uma situação de pura insegurança diante do Estado. No Brasil, 

protestar está sendo visto como atentado a estrutura estatal do país e por isso está 

sendo punido como se o povo fosse o inimigo, não de um Estado seguro e prestativo, 

mas de um Estado com fortes tendências autoritárias. Isso é inaceitável para um 

Estado Democrático como o nosso. Como conclui Ferrajoli sobre a aplicação do Direito 

Penal do Inimigo: “[...] 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” (apud 

Santos, 2009 p.27) 
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