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1-RESUMO 

O presente trabalho aborda a Terceira Velocidade do Direito Penal, relatando 

sua realidade contemporânea e a sua construção teórica, como também a sua 

transformação no ordenamento jurídico brasileiro, passando pela segunda 

velocidade, findando-se com o seu terceiro estágio, e como o Brasil se adapta a esta 

realidade. 

 Veremos ao longo do trabalho, quem é o cidadão de bem e quem é o inimigo 

do Estado e por esse entendimento, distinguindo-os em sua aplicabilidade e análise. 

Analisar as veias dessa teoria no ordenamento jurídico vigente, os pensadores que a 

respaldam, as leis que a regem  e por fim as devidas conclusões.  

2. INTRODUÇÃO 

A humanidade desde o princípio se associa de diferentes formas e princípios, 

regulando assim seu convívio. O Direito Penal tutela as condutas do homem na 

posição de cidadão, tendo diferentes formas punitivas e coercitivas. Explanaremos 

as duas velocidades do Direito Penal, já conhecidas e assimiladas ao longo do 

tempo, mas sobre tudo com o surgimento de novos delitos decorrentes da 

modernidade e miséria humana e social, das desigualdades e corrupção, se criou 

uma situação em que o direito tem que acompanhar a evolução dos criminosos e se 

adequar juridicamente para proteger a sociedade. De forma sintética, essa teoria 

que será estudada pela ótica de Jesus-Maria Sánchez e Günther Jakobs (seu 

idealizador), tem como objetivo a prática de um direito penal que separaria os 

delinquentes e criminosos em duas categorias: os primeiros continuariam a ter status 

de cidadão e, uma vez que infringissem a lei, teriam ainda o direito de julgamento 

dentro do ordenamento jurídico estabelecido e a voltar a ajusta-se à sociedade; os 

outros, no entanto, seriam chamados de inimigos do estado e seriam adversários, 

inimigos do Estado, cabendo a estes um tratamento rígido e diferenciado. 

Os inimigos perdem o direito e garantias legais. Não sendo capazes de 

adaptar-se as regras da sociedade, devendo ser afastados, ficando sob a tutela do 

Estado, perdendo o status de cidadão. 

O chamado “Poder Paralelo” e a sua influencia como organização criminosa 

atual, será explorado. Analisaremos como a terceira velocidade do direito penal tenta 

combater e resguardar a sociedade, porém, ao fato de que não temos capacidade, 

condições ou mecanismos para julgarmos com precisão e justiça, tampouco 



arcarmos com a responsabilidade que essa teoria traria ao mundo. Esbarramos no 

mesmo problema, por exemplo, da pena de morte, muitos condenados presos mas 

inocentes e, ainda, no retrocesso que representaria voltarmos à representação da 

inquisição, onde foram considerados inimigos quem não atendia aos ditames do 

Estado e da Igreja, e do Holocausto, em que uma nação foi considerada o inimigo e, 

independentemente de seus, os nascidos judeus eram condenados aos maus tratos 

e à morte.  

Um estudo tão complexo como a humanidade, em constantes 

transformações. Por fim serão apresentadas as considerações finais. 

 

3. OBJETIVOS 

  Promover o estudo da Terceira Velocidade do Direito Penal no Brasil, sua 

necessidade no cenário social contemporâneo, como tem sido aplicada, suas leis e 

garantias, e por fim o seu impacto e pontos frágeis identificados ao longo desse 

estudo.   

 

4. METODOLOGIA 

  Essa pesquisa ao analisar a Terceira Velocidade do Direito Penal, sob sua 

ordem jurídica e social , dessa forma de vertente de garantia da Paz e dos direitos 

sociais do cidadão brasileiro, valeu-se da pesquisa qualitativa, que segundo Minayo 

(2004), significa “explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações 

sobre o assunto em questão” e ao mesmo tempo, possibilita a grande oportunidade 

de interação do investigador/pesquisador e seu objeto (p.22).  

 

5-DESENVOLVIMENTO 

         No final do século XIX e inicio do século XX, na tentativa de dar um conceito 

analítico de crime, surgiu a teoria causal naturalista de Von Lizst, que dizia o crime, 

como sendo uma ação voluntaria, que causava ou tinha possibilidade de causar uma 

modificação do mundo exterior; neste momento o dolo e a culpa integravam o 

terreno da culpabilidade, que era composta também pela imputabilidade. 

Em meados de 1930, foi desenvolvida a teoria do finalismo de Hans Welzel. 

Welzel, observa que a teoria causal naturalista, confundia conduta com ação, 



observa ainda, que o dolo e a culpa, não integram a culpabilidade, mas sim o próprio 

fato típico, o dolo e a culpa estão intrínsecos no momento da conduta.  

Em estágio mais avançado, surgem pensadores, (na maioria jus filósofos) que 

se preocupam não em dar um conceito para o que venha a ser crime, mas sim, dar 

explicações acerca das funções, do Direito Penal. Surge então, o funcionalismo 

teleológico ou moderado de Claus Roxin, que em combate ao legalismo excessivo, 

enxerga o delito de outro ângulo, entendendo não ser crime, por exemplo os delitos 

de bagatela, por conta da falta de tipicidade material. Posteriormente Gunter Jakobs.  

chega ao extremo de entender que o Direito Penal, tutela a norma, e somente por 

via indireta o bem jurídico (a vida.). Ele parte das teorias do contrato social 

defendidas por Rousseau, Look e Hobbes, e sugere medidas extremas para quem 

insistir em quebrar o pacto social, tratando este como inimigo. Jakobs ampara-se 

ainda, nas teorias de Luman e de filósofos como Kant. Todavia é imperativo salientar 

Maquiavel, que dizia que “os fins justificam os meios” e que o governo e seu 

governante não podem ser bons. 

Para Jakobs, existe um Direito Penal do Cidadão que é um Direito Penal 

pautado nas garantias penais, processuais penais e constitucionais. Por outro lado, 

segundo a concepção de Jakobs, um Direito Penal do Inimigo, esse, um Direito 

Penal que reduz as garantias, quando não as extingui, que pune atos meramente 

preparatórios, que usa  das leis penais em branco e ainda dos tipos penais abertos, 

dentre outras tantas formas de se reduzir a liberdade individual. 

A diferença entre o delinquente chamado “cidadão” e o delinquente “inimigo”, 

reside na intenção. O delinquente “inimigo”, segundo a concepção de Jakobs tem 

por objetivo quebrar o pacto social. O Estado como o maior interessado na 

manutenção da ordem, e da norma, deve tomar medidas enérgicas (verdadeiras 

medidas de guerra) contra o “inimigo” (que é aquele que quebra, ou tenta quebrar 

reiteras vezes o pacto social, e por conseguinte a convivência em sociedade) 

A priore precisamos entender as velocidades do Direito Penal, baseadas na 

tese criada pelo professor José Maria Silva Sanches. 

Num primeiro momento, no chamado Direito Penal Clássico, que é o Direito 

penal de 1.ª velocidade, notamos que o Estado velava pela imposição de pena 



privativa de liberdade e concomitantemente pelas garantias e liberdades do 

individuo. Garantias como, a do devido processo legal, do principio da presunção de 

inocência ou da não culpabilidade etc. O Direito Penal de 1ª velocidade é marcado 

pelas junções pena privativa de liberdade mais garantias. 

O Direito Penal de 2.ª velocidade tem por escopo a aplicação para casos 

menos graves, de pena não privativa de liberdade (as chamadas penas restritivas de 

direito), e ao mesmo tempo pela redução, relativização de garantias. É exemplo 

entre nós a lei 9.099/95 que institui os juizados especiais criminais, e permite o 

instituto da transação penal, que se encaixa em perfeita harmonia com os requisitos 

do direito penal de 2ª velocidade, ou seja, aplica-se pena não privativa de liberdade, 

mas, por outro lado, relativiza-se garantias (não há, ao menos na transação penal, 

presunção de inocência, ou, para os que entendem que há, não há como negar que 

ela é mitigada). 

Por fim o Direito Penal de 3ª velocidade. Ele é a junção do que há de pior no 

Direito Penal de 1ª e 2ª velocidade. Assim, ele defende a aplicação de pena privativa 

de liberdade e simultaneamente a redução das garantias. Em seguida explanaremos 

essa velocidade e cenário em que esta se alastrando, com nítido apelo popular.  

 A Sociedade  atual acredita de uma forma equivocada, pautada no apelo das 

mídias, que mais leis resultam na diminuição das práticas criminais. O fato é que 

temos uma infinidade de condutas classificadas como crime, que não são punidas.  

Na década de 90, implementado pelo então prefeito de Nova York, Rudolph 

Giuliani, o programa conhecido como “tolerância zero” e, em seguida, os atentados 

de 11 de setembro, que foi um atentado terrorista de impacto social e internacional, 

marcam o inicio de uma forte repressão contra os denominados inimigos do Estado. 

No Brasil vemos um cenário de guerra urbana. Não é difícil constatar alguém 

que foi assaltado, ou que por motivo fútil foi agredido ou até mesmo uma notícia que 

determinado pessoa foi presa por comercializar produtos entorpecentes. 

Segundo Sica: 

                                     Uma sociedade amedrontada, acuada pela insegurança, pela 

criminalidade urbana atua como terra fértil para o surgimento de um direito penal 

meramente simbólico. (citado por ESTEFAM, 2015, 41) 



  Um exemplo determinante do Estado de Medo nacional é a expansão do 

“Poder Paralelo” e das “facções criminosas”, o crime se organizou nas penitenciarias 

a fim de combater à priore a violência e os estupros nas cadeias. Em seguida 

vislumbrando um controle maior no tráfico e nas ruas, se organizou não apenas com 

o tráfico de entorpecentes, como tráfico de armas, roubos e outros tantos delitos de 

grande impacto. Criou lideranças e facções, dentre elas, suas mais conceituadas 

vertentes, o Comando Vermelho (no Rio de Janeiro), e o PCC (em São Paulo), não 

obstante vemos relatos de outras facções que estão implementando o medo e a 

violência pelo Brasil. 

 O crime se organizando, o desemprego, a miséria e desigualdades sociais, 

tem se mostrando uma realidade, como um pesadelo longe de um término para o 

cidadão honesto brasileiro. E esse é o que clama ao Estado providências enérgicas. 

Segundo Moraes: 

 

“Se o ladrão violento, o estuprador, o traficante de drogas (etc.) 

são realmente, como pretende alguns penalistas modernos, 

apenas vítimas da sociedade, isso quer dizer que a sociedade 

é moralmente muito pior do que eles, porque só alguma coisa 

muito vil, mais torpe e mais ignóbil que o autor do crime 

hediondo pode constranger alguém congenialmente puro a ser 

tornar bandido. ” (MORAES 2011, p. 175) 

 Sendo assim e Estado precisa agir nas questões antecedentes e não nas 

consequentes, em suma precisa trabalhar na prevenção, enxergar não frente do 

criminoso.  

            Direito no entendimento de Jakobs é o vínculo que existe entre pessoas aos 

quais são titulares de direitos e deveres, entretanto a relação com alguém que é 

inimigo, não se relaciona pelo Direito, e sim pela coação, 

 Segundo Jakobs: 

 

... Todo Direito se encontra vinculado à autorização para 

empregar coação, e a coação mais intensa é a do Direito 

Penal. Em consequência, poder-se-ia argumentar que qualquer 

pena, ou inclusive, qualquer pena, ou inclusive, qualquer 

legitima defesa se dirige contra um inimigo. Tal argumento em 



absoluto é nova, mas conta com destacados precursores 

filosóficos (JAKOBS, 2012, p.24). 

 A pessoa é o sujeito livre ao qual ostenta a responsabilidade, pois este possui 

um papel significativo a cumprir no ceio social em que ela se encontra. 

Segundo Jakobs: 

 

Pessoa é algo distinto de um ser humano, um indivíduo 

humano; este é a resultado de processos naturais, aquela um 

produto social (do contrário nunca poderia ter havido escravos, 

e não poderia existir pessoa jurídica), ou seja, somente poder 

ser pessoa jurídico-penal ativa, é dizer autor ou partícipe de um 

delito, quem dispõe da competência de julgar de modo 

vinculante a estrutura social, precisamente, o Direito. Se trata, 

como resulta evidente, do conceito jurídico-penal de 

culpabilidade (apud MORAES, 2011, p. 193). 

 Jakobs diz que o inimigo é o indivíduo que em virtude de seu comportamento, 

seja por ocupação profissional, como também mediante a vinculação a uma 

organização, abandonou o Direito conscientemente (apud MORAES, 2011, p. 195). 

A característica do inimigo é o abandono duradouro do Direito e a inexistência 

mínima da segurança cognitiva em sua conduta, sendo assim, o modo de combate-

lo é por meio do intermédio da custódia da segurança, em outras palavras a “pena”. 

Jakobs defende que o Estado pode agir em dupla modalidade, em um 

primeiro aspecto pode ver o indivíduo como cidadão de delinquiu ou como alguém 

que apresenta um perigo para o Estado. A seguir veremos as leis que deflagram a 

existência da terceira velocidade do Direito Penal. 

 

5.1. Prisão Preventiva 

 É de fácil compreensão que o ordenamento jurídico penal em determinados 

aspectos está sendo influenciado pelo Direito Penal do Inimigo, não em sua total 

abrangência, mas possui algumas veias dos quais é possível identifica-las. 

Mas isso é algo que está em crescimento, pois é preciso buscar soluções 

para combater grandes crimes, tais como o terrorismo, o tráfico de drogas e armas, 

a organização criminosa como um todo. 



Esta prisão cautelar segundo Nucci possui como objetivo assegurar a 

aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, garantir ordem pública 

ou a ordem econômica, desde que provada a materialidade do crime e indícios 

suficientes de autoria (NUCCI, 2011, p.641). 

Conforme Nucci: 

 

A prisão preventiva tem a finalidade de assegurar o bom 

andamento da instrução criminal, não podendo está se 

prolongar indefinidamente, por culpa do juiz ou por atos 

procrastinatórios do órgão acusatório. Se assim acontecer, 

configura constrangimento ilegal. Por outro lado, dentro da 

razoabilidade, havendo necessidade, não se deve estipular um 

prazo fixo para o término da instrução, como ocorria no 

passado, mencionando-se como parâmetro o cômputo de 81 

dias, que era a simples somatória dos prazos previstos no 

Código de Processo Penal para que a colheita de prova se 

encerrasse (NUCCI, 2011, p. 605). 

 Visto que a prisão preventiva passa a ser uma sanção que leva em conta o 

indivíduo que por aspectos pessoais do acusado possa de fato prejudicar o bom 

andamento do processo. Como podemos observar se uma pessoa tiver sido 

condenada por sentença transitado em julgado por crime doloso e passar a praticar 

qualquer delito poderá ter poderá ter a sua prisão decretada, não levando em 

consideração a pena máxima do novo delito. 

 

5.2. Lei do Abate 

 Conhecida também como Lei do Tiro de Destruição 7.565 de 19 de dezembro 

de 1886, a mesma foi alterada pela lei 9.614 de 5 de dezembro de 1998, possuindo 

uma severidade em sua aplicabilidade, ao qual a mesma não está no código penal 

brasileiro. A devida mudança faz necessário afim de que passa haver um melhor 

policiamento no espaço aéreo brasileiro. Uma vez decretada o abatimento de 

aeronaves, o decreto de morte está devidamente vinculado a decisão. Visto que a 

própria constituição veda a pena de morte, entretanto a eficácia de uma norma penal 

está vinculada a sua abrangente proteção dos bens jurídicos, se este fim não for 

alcançado e sua vigência se torna vã. 



A presente lei ora citada busca também prevenir as rotas de tráfico de drogas 

defendendo a sociedade do perigo iminente 

 

5.3. Lei de Drogas 

A Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas ou Lei de Tóxicos) 

possui vertigens concernentes ao Direito Penal do Inimigo. Nesta há a antecipação 

da punibilidade cujas condutas previstas em seu artigo 33, apresenta perigo a 

sociedade em um sentido abstrato, visto que a lei restringe algumas garantias, como 

por exemplo não ser este um crime afiançável, veda a graça, indulto e anistia, como 

também a aplicação do sursis, nesta também se alonga o prazo para o pedido de 

liberdade condicional, tudo isso devido a sua gravidade em que provoca no contexto 

da sociedade. Entretanto essa mesmo lei pode violar o princípio da individualização 

da pena, respaldado pela constituição, mas mesmo sobre esse argumento, o direito 

penal do inimigo se faz presente nessa lei.  

 

5.4.   Regime Disciplinar Diferenciado 

 O Regime Disciplinar Diferenciado, ou RDD, foi instituído, no Estado de São 

Paulo, através da Resolução nº 26, de 4 de maio de 2001, da Secretaria de 

Assuntos Penitenciários. Consequentemente foi incluído através da Lei nº 10.792, de 

1º de dezembro de 2003, no rol das sanções disciplinares da Lei de Execução Penal 

brasileira (Lei nº 7.210/84), mais precisamente em seu artigo 52. 

Este de fato possui um rigor com relação a presos de alta periculosidade, 

encarcerando-os em celas individuais, com limites de visitas semanais, como 

também se restringindo o banho de sol. O intuído é previsto não é a punição pela 

conduta praticada e sim pela sua periculosidade a fim de isolar os líderes de 

organizações criminosos, embora essa, contudo se faz contra o as normas 

fundamentais, possui vigência no País. Cuja a duração se torna no máximo 360 dias, 

porém, a imposição do regime pode ser repetida, até o limite de um sexto da pena 

aplicada ao detento. A sua aplicação ocorre quando o detento pratica prática um 

crime doloso que ocasione a subversão da ordem ou disciplina interna do 

estabelecimento prisional; como também o detento representa grande risco à ordem 

e à segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Ocasiona da mesma 



forma a sua aplicação quando houver cabal suspeitas de que o preso participa ou 

está presente em organizações criminosas, quadrinha ou bando. 

Porem tal aplicação se faz necessário viste se levarmos em consideração a 

aplicação do sistema penitenciário brasileiro, durante a vigência desse regime nunca 

foi registrado uma fuga se quer, demonstrando assim seu eficaz funcionamento, 

levando em conta a sua finalidade. 

 Essa tendência da terceira velocidade do Direito Penal pode ser vista em algumas 

recentes leis brasileiras, como a Lei dos Crimes Hediondos, Lei n. 8.072, de 1990, 

que, por exemplo, aumentou consideravelmente a pena de vários delitos, 

estabelecendo o cumprimento da pena em regime integralmente fechado e realizou 

a supressão, ou tentativa de supressão, de algumas prerrogativas processuais, 

dentre elas a liberdade provisória. Outra lei, que exemplifica essa nova tendência 

da terceira velocidade do direito penal, é a Lei do Crime Organizado, Lei n. 9.034, 

de 1995. 

  

6. RESULTADOS 

 Assim, após as análises dos institutos, consagramos que a terceira 

velocidade do Direito Penal pode ser apontada como uma forma de combate à 

morosidade do sistema judiciário. O cidadão brasileiro tem se confrontado com a 

realidade do crime a cada dia de uma forma velada, sido amedrontado e mais que 

isso coagido pela violência urbana. A mídia no geral tem contribuído com a 

divulgação do avanço indiscriminado da brutalidade e violência, fazendo com que o 

apelo social seja cada vez mais forte e mais que isso, impõe ao Estado uma 

imparcialidade e efetiva reação. Também merecem destaque as críticas realizadas 

por Jock Young, quando condena a política de tolerância zero: Como manobra que 

objetiva limpar as ruas de „destroços‟ humanos; como parte do processo de exclusão 

concomitante à emergência de uma sociedade com grande população marginalizada 

e empobrecida, a qual deve ser dominada e contida – um processamento atuarial 

que se preocupa mais com saneamento do que com justiça. Pois os felizes 

compradores nos shoppings não podem ser perturbados pelo grotesco dos 

despossuídos, que bebem em pleno dia. A divisão entre o Inimigo do Estado e o 

cidadão de bem deve ter uma coerência com a Constituição Nacional e o Sistema de 

governo vigente. O criminoso é um indivíduo que precisa ser analisado de uma 

forma bem coerente, humana e social. O fator decisivo como o da lei 11.343 de 23 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033841/lei-dos-crimes-hediondos-lei-8072-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033841/lei-dos-crimes-hediondos-lei-8072-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035678/lei-do-crime-organizado-lei-9034-95
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035678/lei-do-crime-organizado-lei-9034-95


de agosto de 2006 (Lei de Drogas ou Lei de Tóxicos), fez com que o Sistema 

Carcerário ficasse superlotado em alguns casos com usuários sendo caracterizados 

como traficantes, fazendo com que esses indivíduos ingressem nas facções como 

questão de sobrevivência. Nossa segurança e direito de ir e vir são resguardados na 

Constituição Federal, mas de igual forma a mesma também preserva os direitos 

humanos e sociais dos ditos “Inimigos do Estado”. Na ditadura temos exemplos de 

como o Estado Militar se comportou acima dos direitos humanos, em alguns casos 

com os inimigos do regime militar. Seria um retrocesso se a necessidade de 

segurança e paz social voltasse aos tempos da Ditadura, Inquisição ou o 

Holocausto. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O presente trabalho busca explanar o desenvolvimento do Direito Penal, que 

se expando no decurso do tempo, alcançando assim a maturidade nos dias atuais. 

Com o passar do tempo, com novos fatores sociais, é possível perceber uma 

estagnação desse direito, uma vez que através  dos avanços tecnológicos, é visível 

a necessidade do direito penal ir mais além, em sua eficácia por sua total 

aplicabilidade.    

O Direito Penal não está limitado na função de medida de segurança, ou seja, 

não prevê apenas pena, mas também proíbem os cidadãos de cometerem crimes, 

de forma que os motivem a não praticar delitos. A sociedade mostra a necessidade 

de consumo, bem estar, paz, saúde e outros tantos requisitos da vida 

contemporânea e muito mais que isso, de segurança e paz.  

O desempenho do sistema penal de controle social implica em uma 

investigação prévia, cuja aponte os fatos, as provas e consequentemente seus 

autores. Visto que seja um sistema acusatório, no entanto o acusado tem a 

oportunidade de se defender e por fim sai um julgamento isento de influências. 

Portanto longe de influências vindas de fora as penas são aplicadas de forma justa. 

Entretanto nos deparamos com um direito penal que ao longo do seu 

desenvolvimento, parou no tempo em sua aplicabilidade, isto no ordenamento 

jurídico brasileiro, e que precisa de veementes reparos para que assim possa trazer 

a sociedade a segurança e paz que esperam, o Direito Penal do inimigo, conhecido 

como a terceira velocidade, busca essa finalidade. 



A Teoria desenvolvida por Gunter Jakobs, busca de forma primordial afirmar 

a vigência da norma, a eficácia em punir os inimigos do Estado, diferenciando o 

cidadão de bem em relação aquele que de fato despreza o ordenamento jurídico. 

Um pedófilo poderia ter recuperação ou viver em sociedade reabilitado?. Traficantes 

de alta periculosidade, o serial killer confesso, os canibais, entre tantos outros que 

assustam e chocam a sociedade. Como o Estado Democrático de Direito Brasileiro 

poderia intervir sem um “Estado Máximo de Direito Penal” mais atual, é oque todos 

os estudiosos do Direito vem buscando como resposta. 

 Um equilíbrio social entre o ambiente limítrofe em que a sociedade brasileira 

se encontra, entre o caos e a esperança.  
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