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RESUMO 
 

 
O presente trabalho tem por objetivo fazer um estudo sobre a teoria do direito penal do 
inimigo criado pelo jurista alemão Gunther Jakobs, e como tal teoria vem sendo 
aplicada, gerando retrocesso no sistema penal. Bem como essa teoria vem sendo o 
escopo para justificar o terror que se espalha perante os governos mundiais através do 
terrorismo, assim como é realizado o tratamento de suspeitos de terrorismo e a 
aplicação dessa teoria pelos países afetados pelo terrorismo, que justificam a 
supressão dos direitos dos indivíduos perante o Estado pois consideram os indivíduos 
não como pessoas e sim como um ente daninho e perigoso que deve ser tratado de 
maneira diferente perante à Sociedade. Destarte, o objetivo é demonstrar o retrocesso 
que vem ocorrendo sem limites perante os estados democráticos de direito, 
identificando a incompatibilidade da teoria do direito penal do inimigo frente aos 
Estados e o que deve ser priorizado, que os Estado estão esquecendo que são os 
direitos e garantias fundamentais de todos os indivíduos. O presente estudo está 
dividido em quatro capítulos, sendo o primeiro capítulo o que introduz o presente 
trabalho, demonstrando os temas relevantes que serão apresentados; o segundo 
capítulo faz um estudo aprofundado sobre a Teoria do Direito Penal do Inimigo, 
demonstrando como seria tratada se fosse aceita perante o sistema penal brasileiro; o 
terceiro capítulo demonstra as guerras que vem acontecendo perante o mundo e como 
o direito penal do inimigo está retroagindo, suprimindo direitos individuais a indivíduos 
que são considerados membros terroristas; e por fim o quarto e último capítulo faz a 
conclusão e a crítica a teoria do direito penal do inimigo sendo certo que a mesma não 
se encaixa em nenhum estado democrático de direito. 
 
Palavras-chave: direito penal do inimigo, estado democrático de direito, 
incompatibilidade, retrocesso, guerra, terrorismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral a realização de uma abordagem crítica à 

Teoria do Direito Penal do Inimigo criada pelo jurista alemão Günther Jakobs, e como é 

captada e introduzida perante a Sociedade. 

O estudo aprofundado dessa teoria é de suma importância, visto que tem sido 

aplicada diante dos atuais acontecimentos de ataques terroristas, desde o ocorrido nos 

Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001, o qual teve repercussão mundial, ou o 

mais recente ocorrido na França no dia 07 de janeiro de 2015. 

Para formular essa teoria o ilustre jurista Jakobs se baseou em várias teorias 

dos filósofos Immanuel Kant e John Locke entre outros, para identificar os inimigos e 

isola-los, e os cidadãos a quem o Estado deva proteger. 

Jakobs define inimigo como aqueles que reivindicam seus direitos perante o 

Estado ao cometerem crimes de grande repugnância social, como terrorismo, crimes 

políticos, crimes sexuais entre outros. 

Em um Estado democrático de Direito esta teoria é totalmente incompatível 

visto que para suprimir direitos e garantias individuais, a Constituição Federal deverá 

ser alterada.  

Segundo André Luís Callegari e Nereu José Giacomolli (2007, p.18), a doutrina 

se baseia de forma clara, vejamos: 

 

Independentemente da gravidade da conduta do agente, este, há de ser punido 
criminalmente como transgressor da norma penal, como indivíduo, como 
pessoa que praticou o crime, e não como um combatente, como um guerreiro, 
como um inimigo do Estado e da sociedade. [...] O infrator continua sendo um 
ser humano. [...] defendemos que a intervenção do Estado através do Direito 
penal, encontra limites na Carta Constitucional. Por isso, o tratamento há de 
preservar as garantias constitucionais substanciais e formais, sob pena de não 
ser direito penal legítimo. 

 

Porém para Jakobs (2007, p.92), existem delinquentes que o direito penal 

comum não é eficaz o suficiente, sendo necessário que o Estado adote um direito penal 

especial, a fim de precipitar-se e garantir a ordem: 
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A reação do Direito a tal criminalidade não se dirige, primariamente, para a 
compensação de um dano à validade da norma, mas para a eliminação de um 
perigo: a punibilidade é antecipada amplamente no âmbito da preparação, e a 
pena serve para segurança de fatos futuros, não para castigo de fatos 
realizados. 

 

A adoção do direito penal do inimigo, que considera o infrator não apenas um 

infrator, mas sim um inimigo do Estado, tem sido aplicada sem restrição em dias atuais, 

retroagindo a um direito que levamos muito tempo para conquistar - Direitos 

fundamentais, elaborando leis incompatíveis com nosso ordenamento. 

Quem é o inimigo para a sociedade e como conseguir distingui-los? O inimigo é 

aquele indivíduo que apresenta de forma duradoura comportamentos habituais? No 

caso do suposto terrorista, será que o indivíduo abandonou o direito, que não entende 

ou não quer entender o ordenamento jurídico, e deixou de fornecer garantias e 

segurança à sociedade e a si próprio, podendo se tornar perante o Direito Penal uma 

não pessoa, um inimigo, uma coisa perigosa? Não temos como afirmar com certeza. 

Para o alemão Jakobs o inimigo é um risco permanente ao Estado, e não deve 

usufruir das garantias de uma pessoa, deve-se restringir seus direitos para garantir que 

não desestruture ainda mais o Estado. 

Eugenio Raúl Zaffaroni (2013, p.19), esclarece que o tratamento da pessoa 

como inimigo ocorre mesmo sem se perceber: 

 

É inevitável que o Estado proceda de forma hostil, ao retirar a máscara o 
inimigo irá aparecer, certamente o Estado pode priva-lo de sua cidadania, 
porém, isso não implica que esteja autorizado a priva-lo da condição de pessoa, 
ou seja, de portador de todos os direitos que assistem a um ser humano pelo 
simples fato de sê-lo. O tratamento como coisa perigosa fica evidenciado, 
mesmo oculto. 

 

A teoria criada por Jakobs é alvo de muitas críticas, assim como verifica-se que 

a mesma é totalmente incompatível com os Estados Democráticos de Direito. 

Essa pesquisa será um estudo dessa teoria bem como sua aplicação aos 

supostos inimigos e aos membros terroristas, tema relevante no presente momento, e a 

incompatibilidade ao sistema penal brasileiro. 

O capítulo a seguir irá expor detalhadamente sobre a Teoria do Direito Penal do 

Inimigo. 
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2 TEORIA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO 

 

2.1 DIREITO PENAL DO INIMIGO E DIREITO PENAL DO CIDADÃO 

 

A teoria do Direito Penal do Inimigo desenvolveu-se a partir da década de 1980 

pelo penalista alemão Günther Jakobs, no qual o autor separa o direito penal do 

cidadão do direito penal do inimigo, basicamente distinguindo pessoa e classificando 

um determinado grupo que poderia ser tratado como não-pessoa. 

Quando um indivíduo pratica um delito ou contravenção penal que tenha 

comoção social e que seja um delito muito grave, que seja contrário aos ideais da 

Sociedade, sendo capaz de desestruturar o Estado, esse indivíduo não pode se 

submeter ao Direito Penal comum, seria necessário a criação de um Direito Penal 

especial, aplicado apenas para esses indivíduos considerados perigosos. 

Para o professor Juarez Cirino dos Santos (2012, p.5), no artigo, “O direito 

penal do inimigo – ou o discurso do direito penal desigual” para Jakobs observe-se a 

seguinte postura: 

 

Inimigo é autor de crimes de alta traição, que assume uma atitude de 
insubordinação jurídica intrínseca, uma base subjetiva real capaz de produzir 
um estado de guerra contra a sociedade, com a permanente frustração das 
expectativas normativas da comunidade, perdendo a qualidade de pessoa 

portadora de direitos, porque desafia o sistema social. 
 

Para Jakobs o Estado precisa tomar providências urgentes e imediatas diante 

de uma pessoa considerada inimigo, que para ele é aquele indivíduo que não oferece 

segurança nem para a sociedade nem a si mesmo, verificando sua evidente intenção 

de destruir a ordem jurídica. 

Jakobs esclarece que os indivíduos que estão ligados aos crimes sexuais, de 

organizações criminosas, os criminosos econômicos, imigrantes ilegais, terroristas, 

entre outros delitos que causem grande repugnância social, devem ser considerados 

inimigos e tratados com coação, cabendo ao Estado impor tais medidas, protegendo a 

sociedade antecipadamente. 

Para o professor Juarez Cirino dos Santos (2012, p.5), o professor Jakobs 

acredita que a pena criminal age como método de luta contra a criminalidade. 
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Na lógica de extermínio do direito penal do inimigo concebido por JAKOBS, o 
cidadão/pessoa cometeria apenas deslizes, porque não seria um delinquente 
por princípio e, por isso, a aplicação da pena estatal teria o significado de mera 
contradição fática; em contrapartida, o indivíduo/inimigo praticaria violência para 
destruir o Estado, porque seria um criminoso por princípio e, por isso, a 
aplicação da pena estatal não teria o significado de simples contradição fática, 
mas de guerra oficial para garantir o direito de segurança dos cidadãos  

 

Enquanto que os cidadãos têm resguardados seus direitos fundamentais e 

processuais mesmo infringindo a lei, os indivíduos considerados inimigos, para Jakobs, 

abrem mão desses direitos e devem ser punidos imediatamente. 

Diante dessa Teoria o Estado precisa lutar eficazmente contra os inimigos 

impondo medidas desproporcionais, diminuindo garantias e aplicando-se a pena desde 

logo para que evite maiores prejuízos a Sociedade, neutralizando o autor e os danos 

que futuramente poderiam ser causados por ele. 

Logo, para pessoas que possuem direitos e deveres, cidadãos, são protegidas 

pelo direito penal comum, protegidos pelo Estado, enquanto que o inimigo é julgado 

antecipadamente pelo seu ato, presumidamente considerado perigoso e deve ser 

privado de seus direitos e garantias. 

O magistrado argentino Eugênio Raul Zaffaroni (2013, p.109), explica que para 

essa teoria, o ato do indivíduo não tem relevância, mais sim a personalidade do 

indivíduo que praticou o crime:  

 

O ato é um sintoma, sendo uma corrupção do direito penal, em que não se 
proíbe o ato, mas o que o autor do ato é, sua personalidade, dentro dessa 
teoria não se condenaria o furto mais sim o ser ladrão, nem o homicídio mais 

sim o ser homicida. 
 

Ainda para Zaffaroni (2013, p.109), “Não se pode culpar o que a pessoa 

escolheu ser e sim apenas o seu ato, o direito penal é uma norma reguladora da 

conduta humana”. 

O Professor Juarez Cirino (2012, p.2), explica à luz da teoria do direito penal do 

inimigo que: 

 

A pena para o cidadão seria uma reação contra fática dotada de significado 
simbólico de afirmação de validade da norma como contradição ao fato 



11 

 

passado do crime, reprimindo. Já a pena para o inimigo seria uma medida de 
força dotada de efeito físico de custódia de segurança como obstáculo 
antecipado ao fato futuro do crime, prevenindo. 

 

Segundo Luiz Regis Prado (2008, p.23) a teoria do direito penal do inimigo é: 

 

A construção teórica do inimigo criada por Gunther Jakobs compatível com o 
funcionalismo sistêmico fundada na distinção entre direito penal de cidadãos e 
direito penal de inimigos como polos existentes de um mesmo ordenamento 
jurídico. Nesse sentido o inimigo é o indivíduo que não oferece a mínima 
segurança cognitiva de submissão à ordem jurídica dada sua evidente intenção 
de destruí-la e, por isso, é considerado não-pessoa. 

 

Para Jakobs a aplicação dessa teoria é o poder e dever do Estado demonstrar 

a todos os indivíduos que a criminalidade pode ser atacada da mesma forma truculenta, 

garantindo assim a proteção aos cidadãos e de toda a sociedade perante atos futuros 

que poderiam acontecer, tendo como consequência a desestruturação do Estado. 

O Professor Gabriel Habib (2016, p.6), esclarece que o professor Jakobs divide 

o direito penal em dois polos, direito penal do cidadão e direito penal do inimigo: 

 

O direito penal do cidadão é dirigido ao delinquente que por mais grave o delito 
não colocou em perigo o Estado, trata-se de um crime normal, não se vê nesse 
individuo um inimigo que deve ser neutralizado, mas sim um cidadão que 
oferece garantias cognitivas de que se ajustará ao direito, será punido com uma 
pena criminal. 
O direito penal do inimigo, dirige-se àquelas pessoas que defraudam as 
expectativas normativas e além disso não oferecem garantias de um 
comportamento pessoal adequado ao direito, devendo assim o Estado trata-lo 
como inimigo, já que do contrário vulneraria o direito e à segurança das demais 
pessoas. 

 

Para Alexandre Rocha Almeida de Moraes (2011, p.186), o direito penal do 

inimigo criada por Jakobs: 

 

Representa uma guerra cujo caráter limitado ou total depende também de 
quanto se tema o inimigo. O próprio Jakobs adverte que tudo isso soa 
demasiado chocante, e certamente é uma vez que se trata da impossibilidade 
de uma juridicidade completa para contradizer a equivalência entre 
racionalidade e personalidade. 
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Frisando ainda que para Jakobs (2011, p.191): 

 

O conceito de pessoa diz respeito a forma pela qual se constrói o sistema 
social. Só é pessoa que oferece uma garantia cognitiva suficiente de um 
comportamento pessoal, e isso como consequência da idéia de que toda 
normatividade necessita de uma cimentação cognitiva para poder ser real, eis 
que sem um mínimo de cognição a sociedade constituída juridicamente não 
funciona. 

 

Desta forma, quando o indivíduo não segue as regras da sociedade, abdica de 

seus direitos e deve ser tratado como uma não-pessoa perante o Estado. 

 

  

2.2 APLICAÇÃO DA TEORIA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO FACE AOS 

 INIMIGOS 

 

A forma que o alemão introduz a teoria à primeira vista poderia funcionar 

perfeitamente em uma sociedade que tivesse condições e capacidades especiais para 

distinguir entre os que merecem ser considerados cidadãos e os que devem ser 

tratados como inimigos. 

A culpabilidade é deixada de lado e é aplicada uma medida mais drástica ao 

inimigo, antecipando seus passos, uma vez que ele representa um grande perigo para 

a sociedade, constatando uma ligação entre a teoria do direito penal do inimigo e a 

teoria do direito penal do autor da época de Cesare Lombroso, onde pessoas eram 

condenadas por suas características físicas.  

Lombroso fez várias análises científicas das características dos indivíduos para 

justificar suas teorias, entre elas a do direito penal do autor, estudando os caracteres 

físicos dos indivíduos propensos ao crime, como o tamanho da mandíbula, o tamanho 

das sobrancelhas, a estrutura óssea, a hereditariedade biológica e ainda se o indivíduo 

possuísse tatuagem, autorizando assim o Estado a punir esses delinquentes 

antecipadamente, que para ele claramente eram propensos ao crime. 

Para Cesare Lombroso, (2012, p.8), o direito penal do autor era aplicado de 

forma comum, “na realidade, para os delinquentes-natos adultos não há muitos 
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remédios; é necessário isolá-los para sempre, nos casos incorrigíveis, e suprimi-los 

quando a incorrigibilidade os torna demasiado perigosos”. 

Para o professor Francisco Muñoz Conde (2012, p.41), a teoria de Jakobs se 

iguala a séculos passados onde o Estado era dominado pelos nazistas: 

 

A primeira observação que se pode fazer a Jakobs é que seu Direito Penal do 
Inimigo relembra muito o Direito Penal do Autor que propugnaram os penalistas 
nazistas, segundo o qual o relevante não era o fato delitivo cometido, e sim a 
“perversão”, “inclinação ou tendência ao delito”, ou “periculosidade criminal” que 
pudesse ter o autor. 

 

Nessa linha seguiu o jurista alemão Jakobs, se o inimigo é propenso ao crime, 

deve-se combater a periculosidade do indivíduo, impondo medida de segurança 

imediatamente quando o delinquente ameaçar a sociedade. 

Para Gabriel Habib (2016, p.11), entende-se pela teoria do direito penal do 

inimigo, que: 

 

O perigo que os inimigos representam para a vigência do ordenamento jurídico 
é um problema que não pode ser resolvido pelo Direito Penal comum, surgindo 
assim a necessidade de um direito penal do inimigo diferenciado em seus 
princípios e regras. 

 

A aplicação da teoria de Jakobs poderia causar danos irreparáveis tanto para 

quem as aplica quanto para quem as sofre, principalmente para um Estado carente de 

tantos recursos públicos na segurança dos indivíduos. 

Podemos citar como exemplo a pena de morte, em que muitos indivíduos foram 

condenados e executados e anos depois era constatada sua inocência, ou outro 

exemplo era a época de Adolf Hitler, período nazista, que declarou guerra aos judeus, 

em determinada época já por nascerem judeus eram condenados à morte, entre outros 

exemplos. 

O professor Zaffaroni (2013, p.18), sabiamente nos esclarece: 

 

A essência do tratamento diferenciado que se atribui ao inimigo consiste em 
que o direito lhe nega sua condição de pessoa. Ele só é considerado sob o 
aspecto de ente perigoso. Por mais que a idéia seja matizada, quando se 
propõe estabelecer a distinção entre cidadão e inimigo faz-se referências a 
seres humanos que são privados de certos direitos individuais.  
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Diferenciar pessoas, boas ou más, dividindo a sociedade, não é a solução mais 

adequada, pois, como é possível prever que esse tratamento diferenciado possa ter o 

efeito desejado, ao ser aplicado poderá gerar consequências desastrosas, ou até 

mesmo que sua aplicação será previsivelmente eficaz, pois quando o assunto é os 

seres humanos nada pode ser previsível, tratam-se de pessoas, indivíduos com 

discernimento e não de animais. 

Para Jakobs a aplicação de tal teoria, os esforços do Estado, contra os 

inimigos, não devem ser poupados para o adiantamento da aplicação de penas, 

focalizando as energias no inimigo para garantir a segurança social. 

Na construção de Jakobs o ser humano não é aquele que quando nasce tem 

sua personalidade jurídica e sim um ser individualizado, que precisa seguir ordens, que 

precisa representar uma competência socialmente compreendida, caso não siga esses 

padrões e incorrer em algum delito poderá ser considerado inimigo. 

O direito penal do inimigo não está apto para combater seres perigosos, por 

meio da coação, não há critérios caracterizadores dessa teoria em indivíduos, em suas 

afirmações Jakobs não define individualmente o inimigo, apenas demonstra alguns 

tipos de crimes que ao serem praticados por um indivíduo, poderiam ser tratados como 

inimigos. 

Gabriel Habib (2016, p.39), sabiamente nos esclarece: 

 

O direito penal não é o meio de controle prévio da violência. O legislador 
engana-se fortemente ao pensar que com a edição de uma lei conseguirá pôr 
fim a criminalidade. O crime é um fenômeno social e inevitável que nem sempre 
pode ser resolvido no âmbito do poder judiciário. 

 

Nas palavras de Muñoz Conde (2012, p.37), “um Estado democrático é 

respeitoso com a dignidade humana e nunca poderá ser inserido o termo inimigo em 

sua organização”.    

O direito penal é regido por vários princípios, e a aplicação dessa teoria 

infringiria constitucionalmente muitos deles, entre eles o princípio da isonomia e da 

igualdade formal, o princípio da presunção da inocência entre outros violando assim o 

ordenamento jurídico brasileiro. 



15 

 

O princípio da isonomia, previsto no artigo 5o, inciso XXXVIII da Constituição 

Federal, tem como escopo a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de raça, 

cor, religião, e até mesmo em relação ao delito praticado. 

Nessa lógica temos que o Direito Penal do Inimigo não tem lugar frente ao 

nosso ordenamento jurídico como será demonstrado nas linhas seguintes. 

 

 

2.3  INCOMPATIBILIDADE DA TEORIA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Para o professor alemão Günther Jakobs, pune-se o agente primeiro pelo que 

ele é, e pelo risco que pode trazer a Sociedade para depois analisar o ato praticado por 

ele. 

O Brasil que é um Estado Democrático de Direito e preserva a dignidade da 

pessoa humana e os direitos e garantias fundamentais é regido por vários princípios 

como o princípio da isonomia, da presunção da inocência entre outros previstos 

constitucionalmente, que garantem ao acusado, pela prática de uma infração penal, um 

julgamento digno, vejamos o artigo 5o, inciso LVII da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988: 

 

Art. 5.  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes. 
LVII- ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória. 

 

Após vários atentados terroristas ocorridos pelo mundo, alguns países vêm 

adotando a aplicação da teoria do direito penal do inimigo, mesmo sabendo que violam 

direitos humanos e garantias fundamentais. Assim o professor Francisco Muñoz Conde 

(2012, p. 31), esclarece: 

 

Nos últimos cinco anos, depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 
2001 em Nova Iorque, se observa não só os Estados Unidos, mas também 
outros países uma crescente tendência ao que o alemão Günther Jakobs 
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denomina direito penal do inimigo. Com isso, disse o citado penalista, o 
legislador não dialoga com seus cidadãos, e sim ameaça seus inimigos, 
castigando seus delitos com penas draconianas em franco descompasso com a 
proporcionalidade, retirando garantias processuais e ampliando as 
possibilidades de sancionar condutas muitos distantes da lesão a um bem 
jurídico.  

 

Nesse sentido, tendo como embasamento os direitos constitucionais e garantias 

fundamentais que foram conquistados arduamente, é inaceitável a aplicação dessa 

teoria em dias atuais, vejamos o esclarecimento de André Luís Callegari e Nereu José 

Giacomolli (2007, p.17): 

 

Os paradigmas preconizados pelo “Direito Penal do Inimigo” mostram aos seus 
“inimigos”, toda a incompetência estatal, ao reagir com irracionalidade, ao 
diferenciar o cidadão “normal” do “outro”. A excepcionalidade há de ser negada 
com o Direito penal e processual penal constitucionalmente previstos, na 
medida em que a reação extraordinária afirma e fomenta a irracionalidade.  

 

Para Muñoz Conde (2012, p.65), ao que se refere à notável incompatibilidade 

com os princípios que norteiam um Estado Democrático de Direito, frente a teoria criada 

por Gunther Jakobs: 

 

Não sei se Jakobs chegaria a admitir, nem sequer como hipótese, uma 
proposição tão extrema quanto esta, mas não há dúvida de que é possível 
chegar a esta conclusão, quando se admite a existência de dois Direitos penais, 
inspirados em princípios diferentes e com distintas finalidades ou funções. De 
todo modo, cabe aos que assumem essa distinção como inevitável, aclarar o 
que se quer dizer com a, bastante ambígua expressão Direito Penal do Inimigo 
e quais sejam os limites que o mesmo deveria ter, se é que tem algum. 
Considero que, no momento atual, não basta identificar e descrever nos 
ordenamentos jurídico-penais atuais embriões ou exemplos evidentes de um 
Direito Penal do Inimigo, mas sim que é preciso manifestar também se são 
compatíveis com o marco constitucional de um Estado de Direito e com os 
pactos internacionais de direitos civis reconhecidos e acolhidos nos 
ordenamentos jurídicos dos Estados civilizados.  

 

Assim, ainda para Muñoz Conde (2012, p.66): 

 

Em um Estado democrático de Direito, tem que se ter uma extrema cautela para 
adotar essa teoria, visto que a mesma viola vários direitos pátrios, sendo 
conflitante com o princípio da dignidade da pessoa humana, que veda a 
subtração de direitos fundamentais, independente do delito cometido. 
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Após divulgações da mídia de tantos atentados terroristas pelo mundo, 

sequestros, terror, guerra, provocando um espetáculo midiático, gerou insegurança em 

todos os cidadãos,  a sociedade começou a cobrar das autoridades competentes 

providências, com o propósito de evitar o caos, o legislador se viu obrigado a tomar 

medidas excepcionais, elaborando leis com indícios do direito penal do inimigo em 

nosso ordenamento jurídico, mesmo afrontando direitos e garantias fundamentais, para 

tentar garantir a segurança.  

A lei de execuções penais no 7.210/1984, em seu artigo 52 se refere ao regime 

disciplinar diferenciado, o qual claramente tem indícios do direito penal do inimigo, 

imposto em nosso ordenamento jurídico, assim dispõe: 

 

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, 
quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso 
provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar 
diferenciado, com as seguintes características: I - duração máxima de trezentos 
e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de 
mesma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada; II - recolhimento em 
cela individual; III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, 
com duração de duas horas; IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas 
diárias para banho de sol. § 1o O regime disciplinar diferenciado também 
poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, 
que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento 
penal ou da sociedade. § 2o Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar 
diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas 
suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações 
criminosas, quadrilha ou bando. 

 

Esta lei foi um escopo ao clamor da sociedade por justiça e segurança, já que 

organizações criminosas comandam crimes em várias partes do País, como por 

exemplo o PCC (Primeiro Comando da Capital), onde o Marco Willians Herbas 

Camacho, famoso Marcola, mesmo preso continua na liderança de muitos crimes 

mesmo encontrando-se dentro da penitenciária.  

Nesse sentido, a aplicação desse regime disciplinar diferenciado pode causar 

efeitos degradantes ao indivíduo, tanto em sua vida pessoal como profissional além de 

transtornos psiquiátricos que podem não ser mais superados, violando mais uma vez os 

direitos humanos. 

A doutrina afirma que a pena no Brasil tem a finalidade de punir o agente, e que 

após o cumprimento da sentença o mesmo pode ressocializar-se e voltar a ter uma vida 
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normal, infelizmente é só no papel tal afirmação, visto que o Brasil tem o índice de 

reincidência altíssima, pois o apoio ao indivíduo para a ressocialização é precário. 

No Brasil, após o aumento da criminalidade, publicou-se a Lei 8072/1990 

conhecida como a Lei de crimes hediondos, vejamos alguns artigos que o direito penal 

do inimigo mais uma vez se vê presente: 

 

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:  (Vide Súmula 
Vinculante) 
I - anistia, graça e indulto; 
II - fiança.       (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007) 
§ 1o A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em 
regime fechado.      (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007) 
§ 2o A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos 
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o 
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. (Redação dada 
pela Lei nº 11.464, de 2007) 
§ 3o Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se 
o réu poderá apelar em liberdade.       (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 
2007) 
§ 4o A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro 
de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada 
necessidade.      (Incluído pela Lei nº 11.464, de 2007) 
Art. 3ºA União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, 
destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta 
periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a 
ordem ou incolumidade pública. 

 

A punição para tais delitos além de mais severa, restringe alguns direitos e 

ainda se aplica de forma a prevenir, antes mesmo do indivíduo ser condenado, 

prevalecendo indícios da teoria do direito penal do inimigo. 

Com a pressão internacional, outro indício de direito penal do inimigo se 

encontra na lei antiterrorismo brasileira 13.260/2016, que foi criada bem na época em 

que o Brasil sediaria a Copa do Mundo e os jogos olímpicos, dispondo sobre a 

aplicação de sanções punitivas antes mesmo do contraditório e da ampla defesa, 

ofendendo princípios e garantias individuais previstos no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Essa lei foi sancionada com artigos totalmente amplos e definições vagas, o 

legislador não se atentou e abriu espaço para várias interpretações diferenciadas, 

tornando-se assim a aplicação dessa legislação um risco à Sociedade. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/PSV_30.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/PSV_30.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11464.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11464.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11464.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11464.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11464.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11464.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7960.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7960.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11464.htm#art1
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Desta forma, o indivíduo será julgado conforme o Estado entender oportuno, 

podendo qualquer pessoa ser considerado inimigo, tornando-se mais uma vez reféns 

de um Estado Soberano, voltando a época da ditadura militar.  

Gabriel Habib (2016, p.41), esclarece que a aplicação do direito penal do 

inimigo, se aceita, frente a um Estado Democrático de Direito terá consequências 

irreparáveis: 

 

A defesa de um modelo do direito penal do inimigo e a sua inserção no 
ordenamento jurídico de um Estado de direito podem conduzir em poucas 
décadas a uma situação insustentável na qual a lei estaria a legitimar os piores 
atos de barbárie contra o ser humano. E o que é pior: tudo em nome da lei, 
como já aconteceu no triste passado de alguns países. 

 

Se a teoria do direito penal do inimigo se concretizar e for aceita no 

ordenamento jurídico brasileiro todos os direitos e garantias conquistadas arduamente 

durante anos, retroagirão ao passado, renunciando nossos direitos, e ficaríamos 

despidos de proteção e garantias contra o poder punitivo do Estado. 

Para ocorrer a aplicação dessa teoria, nossa Constituição deveria ser 

emendada, pois o Direito penal do inimigo confronta direitos e garantias expressamente 

previstos e inalterados, ainda mais que nossa Constituição Federal é prevista como 

rígida e sua alterabilidade demandaria um processo dificultoso. 

Para Gabriel Habib (2016, p.72): 

  

Nosso ordenamento jurídico não pode tolerar qualquer tipo de privação de 
direitos e garantias individuais dos indivíduos, até porque fomentaria um novo 
golpe de Estado. 
 

O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto constitucionalmente 

assim como o da presunção da inocência fornece ao indivíduo um mínimo de garantia 

perante o poder do punitivo do Estado. 

Nessa lógica, no Brasil, com a Constituição Cidadã, qualquer forma desumana 

ou degradante aplicada que ofenda o Ordenamento Jurídico Brasileiro é incompatível 

com o Estado democrático de Direito, devendo ser afastada de imediato. 

Para os professores André Luis Callegari e Nereu José Giacomolli (2007, p.18), 

a doutrina majoritária se posiciona de forma clara e precisa: 



20 

 

 

Independentemente da gravidade da conduta do agente, este, há de ser punido 
criminalmente como transgressor da norma penal, como individuo, como 
pessoa que praticou o crime, e não como um combatente, como um guerreiro, 
como um inimigo do Estado e da sociedade. [...] O infrator continua sendo um 
ser humano. [...]. Defendemos que a intervenção do Estado através do Direito 
penal, encontra limites na Carta Constitucional. Por isso, o tratamento há de 
preservar as garantias constitucionais substanciais e formais, sob pena de não 
ser direito penal legítimo. 

 

Para demonstrar que em nosso ordenamento jurídico já houve julgados 

negativos referente ao direito penal do inimigo, segue ementa: 

 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DECRETADA NA 
SENTENÇA. ORDEM PÚBLICA. DIREITO PENAL DO INIMIGO. 1. A prisão 
preventiva, como exceção à regra da liberdade, somente pode ser decretada 
mediante demonstração cabal de sua real necessidade. Presunções e 
considerações abstratas a respeito do paciente e da gravidade do crime que lhe 
é imputado não constituem bases empíricas justificadoras da segregação 
cautelar para garantia da ordem pública. 2. O requisito da ordem pública não se 
enquadra como medida cautelar propriamente dita, não diz respeito ao 
processo em si, daí dizer-se que é um modo de encarceramento como reação 
imediata ao crime, tendo como finalidade satisfazer ao sentimento de justiça da 
sociedade, ou à prevenção particular, a fim de evitar que o acusado pratique 
novos crimes. Mas é de atentar-se que conceito de ordem pública não é o que o 
juiz subjetivamente entende que seja, pois isso pode gerar insuportável 
insegurança jurídica. 3. A origem da prisão preventiva para garantir a ordem 
pública, segundo Aury Lopes Jr, "remonta à Alemanha na década de 30, 
período em que o nazi-fascismo buscava exatamente isso: uma autorização 
geral e aberta para prender". 4. Não podemos ver o direito penal como inimigo 
daquele a quem se imputa um crime. O direito penal do inimigo não vê o 
homem e sim o sistema sócio-normativo. Daí dizer-se que esse pensamento é 
nazista. Essa razão de o MM Juiz a quo ter tachado a decisão da Turma que 
concedeu habeas corpus ao paciente por não estar demonstrada a necessidade 
da prisão preventiva para garantir a ordem pública de absurda. 5. Em um 
Estado Democrático de Direito, o Direito Penal deve ser liberal, democrático e 
garantista. 6. "O STF rotineiramente vem anulando decretos de prisão 
preventiva que não apresentam os devidos fundamentos e não apontam, de 
forma específica, a conduta praticada pelo réu a justificar a prisão antes da 
condenação. A Constituição Federal determina que uma pessoa somente 
poderá ser considerada culpada de um crime após o fim do processo, ou seja, o 
julgamento de todos os recursos cabíveis" (STF. Notícias, 13 de fevereiro de 
2009).(TRF-1 - HC: 57598 PA 2009.01.00.057598-5, Relator: JUIZ TOURINHO 
NETO, Data de Julgamento: 09/11/2009, TERCEIRA TURMA, Data de 
Publicação: 20/11/2009 e-DJF1 p.86). 
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Para o professor Gabriel Habib (2016, p.71), a aplicação da teoria frente ao 

ordenamento jurídico implicaria: 

 

A coexistência do direito penal do cidadão e do direito penal do inimigo não tem 
espaço no Estado Democrático de Direito e a tentativa de inserção de normas 
que configuram o direito penal do inimigo no ordenamento jurídico não passa de 
uma tentativa de legitimar apenas formalmente um direito penal totalitário por 
meio da positivação na legislação penal de medidas excepcional materialmente 
incompatíveis com o regime democrático e com o Estado de Direito.  

 

Assim qualquer indício de direito penal do inimigo, que extermine direitos ou 

mesmo suprima-os, que seja desigual, que viole os princípios constitucionais, quando 

identificado em nosso ordenamento jurídico se torna incompatível e deve ser desde 

logo rejeitado. 

O capítulo a seguir irá tratar sobre o terrorismo, sua repercussão mundial e o 

escopo para a aplicação da teoria do direito penal do inimigo frente aos atuais 

acontecimentos. 

 



22 

 

3 O TERRORISMO COMO ESCOPO PARA APLICAÇÃO DA TEORIA DO 

DIREITO PENAL DO INIMIGO 

 

3.1 CONCEITO DE TERRORISMO 

 

O dicionário Houaiss da língua portuguesa traz a interpretação da palavra 

terrorismo como aquele que impõe à vontade pelo uso sistemático do terror. 

Nosso ordenamento jurídico estipula crimes equiparados a hediondos, sejam 

eles, terrorismo, tráfico de drogas e tortura. Eles são insuscetíveis de anistia, graça, 

indulto e fiança, com cumprimento de sentença em regime fechado e suas penas 

podem chegar a 30 anos de prisão, pena máxima prevista no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

A utilização do termo terrorismo no mundo jurídico, se deu através de 

constantes evoluções de sua noção e compreensão, principalmente após o atentado 

ocorrido em 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque com a destruição das torres 

gêmeas, prédio sede das forças armadas dos Estados Unidos, o qual motivou um 

processo de reformulação de tratados e convenções internacionais pertinentes ao 

terrorismo. 

Após os referidos ataques terroristas o Conselho Nacional das Nações Unidas 

decidiu combater os atos terroristas por todos os meios e de todas as formas por serem 

uma ameaça à paz e a segurança internacional, impondo a todos os países para que 

colaborem e responsabilizem os autores de atentados terroristas, redobrando os 

esforços para reprimir e prevenir futuros ataques. Permitindo assim a defesa desses 

países, pelo uso de armas, a todos os aliados quando em perigo ou risco. 

Para Marcelo Ovidio Lopes Guimarães (2007, p.112), “o problema está em 

saber se o Estado atacado pelo terror advindo do grupo originário de outro Estado está 

autorizado a usar a força armada contra esse grupo ou outros alvos”. 

Alvos pré-determinados à vontade do Estado, deixando para interpretação se 

irá atacar quem já lhe atacou ou prevenir atacando primeiro e se valer da prerrogativa 

de ameaças e legitima defesa, isso é inadmissível. 
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Em 3 de junho de 2002 foi aprovada a Convenção Interamericana contra o 

Terrorismo, em que os Estado signatários iriam prevenir, combater, sancionar e eliminar 

o terrorismo.  

No crime de terrorismo os bens jurídicos protegidos são a segurança, a 

incolumidade a paz pública e a ordem pública conjunta com a paz social.  

Tutelar os bens jurídicos afetados pelos indivíduos e proteger o delinquente 

contra os excessos praticados pelo Estado estão em perigo de desaparecer face as 

novas tendências penalistas em aprovação e as repercussões internacionais. 

No ordenamento jurídico brasileiro, após a grande pressão internacional frente 

ao nosso Estado, o terrorismo foi tipificado com a elaboração da lei 13.260/2016, a qual 

conta com 20 artigos, entrando em vigor em 16 de março de 2016, antes desta, a figura 

de terrorismo aparecia com ênfase apenas na Constituição Federal. 

A lei brasileira tipificou o terrorismo como ato que consiste na prática por um ou 

mais indivíduos previstos no rol do artigo 2o §1 o, os quais são: 

 

Art. 2o  O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos 
previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar 
terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz 
pública ou a incolumidade pública. 
§ 1o  São atos de terrorismo:I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, 
portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos 
biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou 
promover destruição em massa;II – (VETADO);III - (VETADO);IV - sabotar o 
funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça a pessoa ou 
servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que 
de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, 
aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, 
escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem 
serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de 
energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e 
processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de 
atendimento;V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa:Pena - 
reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções correspondentes à ameaça 
ou à violência. 

 

A lei foi criada sem verificar a complexidade do tema terrorismo, sem uma 

análise detalhada e cuidadosa, deixando espaços para interpretações diversas, com 

leis vagas e imprecisas, podendo causar arbitrariedade e mau uso das figuras penais, 

podendo ocorrer ainda decisões conflitantes e discricionárias. 
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Para o Professor César Roberto Bitencourt em seu artigo sobre o terrorismo no 

Brasil (2014, p.2), esclarece: 

 

No Brasil, a princípio, tratando-se de um país dedicado à paz, e de integração 
multirracial, não se dava atenção especial ao terrorismo; no entanto, com o 
ataque de 11 de setembro sofrido pelos Estados Unidos, a vulnerabilidade ao 
terrorismo de qualquer país ficou demonstrada: seja através de ataques de 
grande porte a governos estabelecidos, seja através de persistentes e 
repetidas ações de menor intensidade; o terrorismo ameaça a segurança 
pública e a estabilidade social, gerando intranquilidade e produzindo 
igualmente grandes tragédias coletivas ou individuais. 

 

E ainda (2014, p.3): 

 

Parece cada vez mais claro que a cooperação internacional somente se 
desenvolve em um contexto de reforço do multilateralismo e de compromisso 
com o Direito Internacional, que é fundamental no ordenamento das relações 
internacionais. Há uma consciência universal de que se deve perseverar rumo 
a um cenário internacional mais seguro e mais democrático, fruto da 
cooperação impulsionada por objetivos e instituições comuns. 

 

Nessa linha, o tipo penal deve ser claro, na referida lei antiterrorismo brasileira 

não há certeza do que é considerado como crime de terrorismo, não temos uma efetiva 

interpretação, o que pode acarretar em restringir ou extinguir direitos fundamentais 

equivocadamente. 

Marcelo Ovidio Lopes Guimarães (2007, p.54), explica que “a prática de 

terrorismo colide com bens jurídicos protegidos pela carta magna, incluído em alguns 

dos princípios direitos e garantias fundamentais”. 

A doutrina brasileira sustenta que o delito de terrorismo tem quatro 

características, a criação do terror, que consiste em criar um estado de alarde e medo, 

a violência identificada em seus estragos, o fim político de agir seja por intenções 

religiosas que o leva a praticar tal conduta contra a ordem social e o requinte na 

organização que consiste na preparação das atividades e no nível dos membros que 

participam da organização terrorista. 

O fenômeno do terrorismo, divulgados internacionalmente, instigou o clamor da 

sociedade, que cobrou providências, reduzindo direitos e garantias fundamentais, 



25 

 

deixando o indivíduo infrator de ser um cidadão e passando a ser um indivíduo 

perigoso, abrindo espaço para aplicação do direito penal do inimigo. 

O direito penal, garantidor, que teve sua árdua batalha para se afastar da 

vingança e da barbárie individual e coletiva, retroage a passos largos em uma nova 

tentativa de despir o ser humano dos seus direitos conquistados. 

 

 

3.2 TERRORISMO E SUA REPERCUSSÃO INTERNACIONAL 

 

Após o atentado de 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, no qual Osama 

Bin Laden declarou guerra aos Estado Unidos através de sua organização Al Qaeda e 

vitimou milhares de americanos, atingindo a sede do departamento de defesa, do 

pentágono americano World Trade Center, com o sequestro de aviões, gerou comoção 

mundial. 

Os americanos e o mundo se sentiram vulneráveis, o Estado foi 

desestabilizado, declarando-se guerra contra o terrorismo, sendo o escopo final para a 

criação de leis mais duras e fim de garantir a segurança social. 

Segundo o autor Manuel Monteiro Guedes Valente (2010, p.99): 

 

No estado-unidense para a prevenção e combate ao terrorismo foi aprovado o 
Patriot Act que consagra a desedificação da pessoa como sujeito de direitos e 
de deveres em prol da descoberta da verdade e da implementação da paz 
pública americana: admite tortura, a privação ilimitada da liberdade sem decisão 
judicial ou culpa formada, supressão de todas e quaisquer garantias 
processuais penais, criação de tribunais especiais militares para questões de 
crime, cancelamento do habeas corpus e a violação de todos os direitos, 
liberdades e garantias com fundamento na guerra ao terrorismo. 

 

O governo americano declarou guerra e aquele que não se juntasse a ele seria 

combatido até a morte, desestabilizando e desmoralizando a ONU e vários tratados 

internacionais importantes, deixando de lado a garantia e a prioridade nos direitos 

humanos. 

Após o ataque, o governo Bush criou uma operação chamada Enduring 

Freedom, liderando uma serie de bombardeios ao Afeganistão, País sede do grupo 

talibã, que fornecia refúgio para o Al Qaeda. 
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Esses ataques resultaram em mais de duzentos mil mortos, porém como foi 

pouco divulgado pela mídia, não teve grande repercussão como o atentado de 11 de 

setembro teve, sendo verificada aqui o grande poder midiático e seus reflexos no 

mundo. 

Para Manuel Monteiro Guedes Valente (2010, p.100), os ataques geraram 

mutações no direito penal: 

 

O fenômeno terrorista serviu de base para a implementação de uma 
esquizofrenia do sistema integral penal gerando a tese da criação de um Direito 
Penal do inimigo com amarras, que consideramos ser mais a implementação de 
um sistema integral penal do inimigo devido à desorganizada e desorientada 
política criminal. A política criminal em curso não se centra no rosto dos seres 
humanos. 

 

Em 2011 o líder da organização Al Qaeda, Osama Bin Laden foi capturado 

pelas forças armadas americanas e enforcado. Mas isso não satisfez os americanos 

nem a sociedade. 

Em 2017 Donald Trump foi eleito presidente dos Estado Unidos, e uma de suas 

primeiras ações foi anunciar que reduziria o número de refugiados no país e proibiria a 

entrada de nações propensas ao terrorismo. 

Seres Humanos como dito anteriormente são pessoas imprevisíveis, a 

identificação de pessoas propensas ao terrorismo não será uma tarefa fácil, deverá ser 

fiscalizada, ou tornará os Estados Unidos um país preconceituoso, que exclui pessoas 

de origem islâmica sem um motivo real e fundamentado.  

Resta claro indícios de direito penal do inimigo, os indivíduos serão expulsos ou 

proibidos de entrar no País apenas pelo fato de ser de origem islã ou de religião ou até 

mesmo características individuais, retroagindo ao direito penal de Lombroso, no qual a 

característica do indivíduo prevalece perante seu caráter, podendo qualquer pessoa ser 

considerada terrorista, submetendo-se assim ao livre arbítrio do Estado. 

Na França, após o ataque terrorista ocorrido em 07 de janeiro de 2015 ao jornal 

francês Charlie Hebdo, os franceses também endureceram a segurança nacional. Estão 

tratando pessoas de origem islâmica diferente, inclusive praticando atos desumanos 

como tortura, cárcere privado a fim de aterrorizar seus opositores, buscando futuros 
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indivíduos propensos a ataques terroristas e a desestabilização de organizações 

criminosas. 

Mais uma vez a violação dos direitos fundamentais dos indivíduos atacados 

preliminarmente sem a certeza do crime tipificado, apenas em meras suspeitas, 

submetendo-os a tratamentos desumanos. 

No Brasil e em vários países, em ano de copa e jogos olímpicos, ocorreram 

situações atípicas em locais públicos, aeroportos, pessoas de origem muçulmana, 

apenas por suas características, religião e origens, eram barradas e revistadas, a fim de 

garantir a ordem e a paz pública. 

Não se pode desconsiderar que a pressão internacional faz países como o 

nosso, sob influência política acabar esquecendo de direitos fundamentais, tratados de 

direitos humanos, estabelecendo sanções e penas rigorosas, desrespeitando garantias 

individuais. 

A mídia influência e muito, visto que apenas o que é de interesse dos países 

mais fortes e desenvolvidos são divulgados, por anos as guerras e os genocídios 

ocorridos em países islâmicos são abafados pela mídia, porém quando se trata de 

países desenvolvidos a repercussão é internacional, criando mais rancor entre as 

sociedades. 

Em pleno século XXI, o preconceito e o ódio prevalecem, milhares de 

muçulmanos são vítimas de agressões verbais e físicas pelo mundo todo, apenas pelo 

simples fato de serem de origem árabe. Nem todo muçulmano, nem todo afegão, nem 

todo islâmico é terrorista e deve ser tratado como ente perigoso, todos devem ser 

tratados iguais, até ser condenado, ou estaríamos desconsiderando todos os princípios, 

valores e direitos conquistados. 

Assim basta que a mídia faça acreditar que estamos sendo atacados para a 

sociedade acreditar que está sendo atacada, para clamar por providências, atropelando 

direitos alheios, a fim de pensar ter derrotado o inimigo. 
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3.3 APLICAÇÃO DA TEORIA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO AOS SUPOSTOS 

 MEMBROS TERRORISTAS 

 

Os terroristas não se sentem ameaçados pelo Direito Penal do Inimigo e nem 

por nenhum outro, eles geralmente seguem um ideal e não tem nada a perder, não 

possuem alvos de valor, só tem fanatismo por algo. 

Para o professor Francisco Muñoz Conde (2012, p.73) demonstra com ênfase 

que os terroristas não possuem medo do direito penal do inimigo, muito pelo contrário: 

 

Não parece, entretanto, que os terroristas, narcotraficantes, ou membros de 
associações mafiosas, a quem principalmente pretende-se dirigir a norma, 
sintam-se especialmente ameaçados por este Direito penal especial sem 
garantias, nem por nenhum outro. Pode ser, inclusive, que o fato de que o 
Estado já de antemão os exclua e os qualifique como não pessoa os legitime 
em seus ataques ao Estado. 

 

Ainda destaca (2012, p.73): 

 

O que é de toda forma evidente é que o Direito penal do inimigo representa ou 
pode representar uma ameaça aos princípios e garantias do Estado de Direito e 
com isso desvalorizar a segurança normativa, acentuando apenas a segurança 
puramente cognitiva, isto é, a eficácia frente a perigos, e não o 
restabelecimento da vigência da norma ou confiança dos cidadãos na mesma. 

 

Após o ataque terrorista às torres gêmeas, o governo Bush tomou medidas 

drásticas, ampliando os poderes de polícia, retirando direitos daqueles tidos como 

terroristas. Além de construir uma penitenciaria em Guantánamo e permitir aos inimigos 

várias formas degradantes de tortura, e submetia-los a interrogatórios a fim de 

desconstituir organizações criminosas. 

O governo americano ainda, fortaleceu sua fiscalização aos estrangeiros, 

deportando vários imigrantes, caracterizando aqui além do racismo, preconceitos aos 

descendentes árabes. 

As consequências desses ataques se refletiram por todos os lugares, a 

insegurança tomou conta mundialmente, fazendo com que houvesse a criação de leis 

mais gravosas aos considerados terroristas. 
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Os americanos não mediram esforços para acabar com o terrorismo e eximir 

organizações terroristas, submetendo os suspeitos e criminosos terroristas a 

tratamentos degradantes, excluindo seus direitos e garantias, considerando-os inimigos 

e como tal não contariam com nenhum direito. 

Um desses esforços foi a criação de uma prisão no Guantánamo, para onde 

eram levados os criminosos terroristas para serem submetidos a torturas e tratamentos 

desumanos. 

Mohamedou Ould Slahi, suspeito de crime terrorista, foi detido na prisão de 

Guantánamo, onde se encontra até hoje, escreveu um livro como um diário contando as 

experiências ocorridas, e narra algumas durante o verão e o outono de 2005, dentre os 

fatos narrados destaca-se (2015, p.77): 

 

Os detentos não tinham permissão para falar uns com os outros, mas 
gostávamos de olhar um para os outros. A punição para quem falasse era 
pendurar o detendo pelas mãos os pés mal tocavam o chão. Vi um prisioneiro 
afegão que tinha desfalecido algumas vezes quando estava pendurado pelas 
mãos. Os médicos “os consertavam” e o penduravam novamente. Havia um 
camarada afegão muito idoso que segundo se dizia, fora preso para entregar 
seu filho. O sujeito era doente mental; não conseguia parar de falar porque não 
sabia onde estava, nem porquê. Não creio que ele estivesse compreendendo 
em que ambiente se encontrava, mas os guardas continuavam obedientemente 
a pendura-lo.  

 

Com a leitura de seu diário, podemos destacar outras formas de tortura 

utilizadas no interrogatório nessa prisão, tais como confinamento, utilização de água 

gelada, fora que os indivíduos permaneciam acorrentados o tempo todo, em suas 

palavras “Eu dormia, comia, usava o banheiro estando todo acorrentado, das mãos aos 

pés”, e ainda (2015, p.76): 

 

Após vários dias de isolamento, fui transferido para o grupo geral, mas eu só 
podia olhar para eles porque fui colocado no estreito corredor de arame farpado 
entre as celas. No entanto, me senti como se estivesse fora da cadeia, e chorei 
agradecendo a Deus. Depois de oito meses de isolamento total, eu via colegas 
detentos mais ou menos na mesma situação que eu. “Maus” prisioneiros como 
eu ficavam acorrentados 24 horas por dia e eram colocados no corredor, onde 
todo guarda ou detento que passava pisava neles. O lugar era tão estreito que 
o arame farpado ficou me espetando durante os dez dias seguintes.  
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Outra técnica narrada por Slahi (2015, p.317) na prisão era a utilização de 

quartos gelados, causando hipotermia: 

 

Vi pessoas submetidas a sala gelada dia após dia; nessa época a lista era 
longa. As consequências do frio eram devastadoras, mas só manifestam em 
idade avançada porque leva tempo para que atinjam os ossos. O esquadrão da 
tortura era, tão bem treinados que cometiam crimes quase perfeitos, evitando 
deixar provas obvias. Eles golpeavam pontos definidos. Praticavam métodos 
horríveis cuja consequência só se manifestaria mais tarde. Os interrogadores 
ligavam o ar no máximo, tentando chegar a zero grau, mas obviamente os 
aparelhos não foram feitos para matar.  

 

Slahi ainda afirma que “Não há nada mais aterrorizante do que fazer alguém 

esperar um golpe a cada batida do coração”, todas essas táticas aprovadas pelo 

governo americano e mundialmente repugnante. 

Não há como explicar, anos de evolução e desenvolvimento dos seres 

humanos e retroagir tão facilmente aprovando atrocidades contra os indivíduos nesse 

patamar. O governo americano estava punindo antecipadamente, aplicando a teoria do 

direito penal do inimigo aqueles que julgava inimigos. 

Isso pode gerar uma guerra sem fim, se retroagirmos a vingança novamente, 

nada irá bastar, tornando-se novamente um círculo vicioso onde os americanos atacam, 

os terroristas contra-atacam, causando estragos irreparáveis aos países, gerando uma 

calamidade pública e mortes inocentes. 

A sociedade exige do direito penal uma tutela preventiva, para o combate ao 

crime, esquecendo sua essência principal que é tutelar o indivíduo contra os excessos 

do Estado, o direito penal tem que ter equilíbrio entre a proteção dos direitos do cidadão 

contra quaisquer lesões e da proteção do delinquente face ao poder estatal, sendo um 

garantismo a todos. 

O Direito Penal do Inimigo representa uma ameaça aos princípios e garantias 

do Estado de Direito. A Constituição Federal, lei suprema no Brasil, estabelece que 

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

condenatória, não podendo ser antecipada sua punição pelo ato praticado antes do 

contraditório e a ampla defesa. 

Se as garantias individuais forem suprimidas, qualquer pessoa inimiga do 

Estado poderia ser submetida a punições antes mesmo de praticar tal delito, apenas 
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pela mera presunção de culpabilidade. Outro ponto relevante seria se a teoria do direito 

penal do inimigo fosse aplicada, quem irá aplicar a teoria do direito penal do inimigo? 

Como será realizada a fiscalização? Quais serão os limites dessa imposição? Quem 

será considerado inimigo? Essas dúvidas não foram sanadas nem pelo criador da teoria 

do Direito Penal do Inimigo. 

Zaffaroni (2013, p.12), diz que a modalidade de tratamento-punição 

diferenciada para aquele considerado como inimigo da sociedade é típico do Estado 

absoluto e incompatível com o nosso ordenamento, asseverando: 

 

É intolerável a categoria jurídica de inimigo ou estranho no direito ordinário de 
um Estado constitucional de direito, que só pode admiti-lo nas previsões de seu 
direito de guerra e com as limitações que lhe são impostas pelo direito 
internacional dos direitos humanos em seu ramo de direito humanitário.  

 

Nesse sentido apenas a mera suposição de um indivíduo ser considerado 

perigoso não dá poder ao Estado de puni-lo como um ser irrecuperável, como um 

inimigo, essa teoria deve ser repudiada pela Sociedade. 

Claro que há necessidade de punir o ato do indivíduo, afim de garantir a ordem 

social, porém o afastamento de garantias civis, e aplicação de tal teoria aos membros 

terroristas e até mesmo a suspeitos viola nosso princípio fundamental que é o da 

presunção da inocência, garantido não só constitucionalmente como também através 

de convenções e tratados internacionais, o qual visa garantir um processo penal no 

qual garantira ampla defesa. 

Não podemos afastar todos os esforços para as conquistas de direitos e 

garantias hoje predominantes, em troca de algo vazio, sem escrúpulos, deixando o 

Estado com todo o poder, tornando-nos assim vulneráveis as punições do Estado. 

Para Francisco Muñoz Conde (2012, p.76), a dignidade da pessoa humana 

deve ser primordial: 

 

O Estado de Direito oferece mais garantias e respeito pela dignidade humana e 
pelas possibilidades de reinserção, de renúncia a violência, mudança e de 
esperança que podemos ter no inimigo ou terrorista, do que a que 
simplesmente o considere como um objeto a ser vigiado e castigado como um 
ser daninho que deve ser preso o maior tempo possível, inclusive ainda que 
seja pelo resto de sua vida, ou simplesmente elimina-lo fisicamente como um 
animal, como alguém que nem sequer merece ser tratado como pessoa. 
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Assim como para Manuel Monteiro Guedes Valente (2010, p.101): 

 

A dignidade da pessoa humana foi e é o fundamento e a razão de 
responsabilizar a fatricidade propulsionada pelo nazismo que incrementou o 
direito penal do autor e desmitificou a ideia de que em Direito penal existem 
inimigo, mas pessoas. 

 

 E ainda (2010, p.100): 

 

O direito penal do ser humano construído sobre a égide de uma política criminal 
humanista deve promover a prevenção do terrorismo, mas dentro dos 
comandos e ditames constitucionais de um Estado de direito e democrático, 
deve apresentar ao direito penal global a valoração e proposições 
constitucionais edificadoras do ser humano e não delatoras da nossa mais 
nobre riqueza: a humanidade. 

 

Em um Estado democrático de Direito deve sempre prevalecer os princípios 

que nos regem e que foram aperfeiçoados através do tempo, todos devem ser tratados 

iguais, serem julgados, ter direito à ampla defesa e o contraditório, independente do 

crime praticado. 

Para o professor Zaffaroni (2013, p.185), a resposta de como deve ser tratado o 

terrorismo é clara: 

 
Se ninguém faz nada, o direito penal nada pode fazer, se delitos são cometidos, 
seus responsáveis devem ser individualizados, detidos, processados, julgados, 
condenados e levados a cumprir pena. É isso que o direito penal pode fazer.  
Parece que ninguém é capaz de se perguntar que efeitos práticos podem 
acarretar visto que o homicídio qualificado prevê a pena máxima. 
Definitivamente se em qualquer caso a pena máxima prevista na lei se impõe o 
que importa se quem explode um avião em pleno voo o faz para aterrorizar, 
para impor suas ideias políticas ou obrar um seguro? A lei é clara e sempre foi. 
A melhor garantia de eficácia do direito penal é o respeito aos direitos 

fundamentais. 
 

Em nosso país ainda não ocorreu nenhum evento terrorista, porém o terrorismo 

na legislação brasileira, após a edição da lei 13.260/2016, demonstra a total influências 

das políticas criminais globais e a pressão internacional para que seja criada uma lei 

que deixou artigos mau redigidas e propensas a discricionariedade. 

O ato terrorista será julgado e dependerá de quem irá analisar e julgar o caso 

concreto, e também a repercussão que o evento gerará, pois a lei antiterrorismo criada 
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é adaptável a inúmeras situações, que por vezes podem mesmo nem ser em relação ao 

terrorismo. 

Para o professor Leonardo Isaac Yarochewsky, em seu artigo sobre a lei 

antiterrorismo brasileira (2016, p.1), indaga: 

 

A lei antiterrorismo – como é chamada Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 – 
viola princípios elementares da Constituição da República, do direito penal 
minimamente comprometido com o respeito à dignidade da pessoa humana e 
do processo penal democrático. Trata-se de lei vaga, aberta e imprecisa – 
própria dos regimes fascistas – violadora da legalidade estrita e da taxatividade 
– à exigência de que as leis penais devem ser claras, certas (lex certa) e 
precisas. A lei, absurdamente, prevê a punição para os chamados atos 
preparatórios o que representa uma indescritível afronta ao princípio da 
lesividade. 

 

Nessa linha de acordo com Nilo Batista (2007, p.91) “para o princípio da 

lesividade somente poderia ser considerado como crime os atos já praticados que 

ofendam bem jurídico alheio público ou particular”. 

Voltaríamos a ser totalmente dependente de um Estado totalitário, que poderia 

decidir a quem impor a forma de aplicação do direito penal comum e ao direito penal do 

inimigo. 

Esse panorama provoca um perigoso cenário, a segurança pública, 

criminalidade, e violência vem adquirindo uma importância crescente, não devendo o 

Estado se igualar aos criminosos, deve atuar com precaução, prevenção garantindo 

sua eficácia. 

Para Francisco Muñoz Conde (2012, p.68), o Estado mesmo implantando um 

Direito Penal especial não irá garantir que eventos terroristas não ocorram: 

 

Uma segurança cognitiva total nunca será garantida por nenhum sistema de 
qualquer tipo que seja. Poderá haver níveis maiores e menores de segurança e 
trata-se de determinar quando tais níveis são compatíveis com o exercício de 
direitos fundamentais. O equilíbrio entre os dois polos é difícil e sempre se 
encontram em tensão. Mas se, como acontece em momentos de crise, a 
balança se inclina descaradamente e sem nenhum tipo de limites, a favor da 
segurança cognitiva, a consequência é a paz, porém a paz dos cemitérios. Uma 
sociedade em que a segurança se torna o valor fundamental é uma sociedade 
paralisada, incapaz de assumir a menor possibilidade de mudança e de 
progresso, o menor risco. 
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Assim para Zaffaroni (2013, p.186), o terrorismo e o Estado de Direito não 

combinam: 

 

Infelizmente, a intervenção burocrática internacional e política e as reformas por 
ela impulsionadas, além de provocarem um avanço do Estado autoritário com 
consequente debilitamento do Estado de direito, costumam ter efeitos 
paradoxais, visto que criar tipos penais de terrorismo pode dar origem à 
impunidade. 

 

Por fim, o Estado tem o dever de proteger a vida e as garantias dos cidadãos, 

está incumbido disso em todos os momentos, não podendo escolher em que momento 

pode tutelar um direito e em qual momento deve-se retirar de figura garantidora. Se isso 

acontecer o Estado de Direito terá sido abolido. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho abordou a teoria criada pelo professor alemão Gunther Jakobs, 

denominada Direito Penal do Inimigo. 

A sua tese tem como escopo a divisão de aplicação do direito penal para 

aqueles indivíduos que cometem algum delito infracional, que será protegido pelos 

direitos e garantias fundamentais daquele individuo titulado como inimigo, uma não 

pessoa, que pratica algum ato que atente contra a ordem e a paz social, devendo ter 

alguns de seus direitos suprimidos. 

A partir disso intitulou alguns criminosos que deveriam ser tratados como 

inimigo frente ao Estado como criminosos políticos, criminosos sexuais, criminosos 

terroristas, entre outros que devem ser despersonalizados suprimindo suas garantias 

tratando-lhe de forma diferente. 

O problema de tal teoria é que se encontra em afronta a um Estado 

democrático de Direito, confrontando direitos e garantias fundamentais e constitucionais 

que não podem ser alteradas. 

Como demonstrado no trabalho vários doutrinadores são contra a aplicação de 

tal teoria, que daria poder ao Estado para intitular quem lhe conviesse como inimigo, 

retroagindo a um poder soberano do Estado. 

Para a aplicação dessa teoria não seria possível distinguir quem merece ser 

tratado como não pessoa, de alguém que cometeu um erro, o Estado não está 

preparado para arcar com as consequências de punição antecipada, além de destruir 

não só o indivíduo como também toda a sua família. 

Além do direito penal do inimigo ser incompatível com nosso estado 

democrático de direito, ele também é ineficaz e ainda assim tem vários indícios dessa 

teoria em nossa legislação pátria atualmente vigente conforme demonstrado. 

Isso se deve ao fato de que a população sedenta por justiça quer a implantação 

de garantias a segurança e a repressão aos delitos, criando leis que afrontam princípios 

constitucionais garantidos. 

Outro ponto relevante do trabalho foi demonstrar o poder midiático perante a 

Sociedade, condutas divulgadas pela mídia muitas vezes precipitadas, geram comoção 
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social, desestruturando a vida do indivíduo que ainda nem teve a chance de se 

defender.  

Os ataques terroristas a Nova Iorque, França causaram mudanças 

internacionais referente ao tratamento do terrorismo, fazendo com que o mundo ficasse 

alerta e combatesse o terrorismo com todas as forças, aplicando inclusive a teoria 

desenvolvida pelo professor Gunther Jakobs. 

Ações como tortura impiedosa de suspeitos com suposta ligação ao terrorismo 

aplicadas no governo americano após o atendando de 11 de setembro, devem ser 

tratadas com atenção, visto que desrespeitosos aos direitos humanos, e infringem 

organizações e tratados internacionais. 

Cabe ao direito garantir o combate ao terror, mas no limite de cada 

ordenamento jurídico respeitando as constituições, impedindo com prioridade a 

restrição de direitos e garantias fundamentais. 

 A impunidade não deve passar despercebida, porém punir com mera 

presunção gera a insegurança de que hoje sabemos quem é o inimigo e amanhã 

poderá ser qualquer um, conforme interpretação do Estado. 

Assim permitir ao Estado o poder de escolha, o transformará novamente em 

autoritário, ficando os indivíduos vulneráveis e submetidos ao medo. 

Em suma o que deve prevalecer é o respeito pelas garantias e direitos que 

foram conquistados arduamente, visto que aplicação da teoria do direito penal do 

inimigo nada mais seria do que uma ameaça ao Estado de Direitos devendo ser 

rejeitada sua mera suposta aplicação. 
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ANEXOS 
 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.260, DE 16 DE MARÇO DE 2016. 

Mensagem de veto  

Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5o da 
Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, 
tratando de disposições investigatórias e 
processuais e reformulando o conceito de 
organização terrorista; e altera as Leis nos7.960, de 
21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto 
de 2013. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1o  Esta Lei regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal, 
disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o 
conceito de organização terrorista. 

Art. 2o  O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, 
por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos 
com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz 
pública ou a incolumidade pública. 

§ 1o  São atos de terrorismo: 

I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, 
venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou 
promover destruição em massa; 

II – (VETADO); 

III - (VETADO); 

IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça a pessoa ou servindo-
se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de 
comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, 
casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços 
públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações 
de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de 
atendimento; 

V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.260-2016?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Msg/VEP-85.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xliii
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Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à 
violência. 

§ 2o  O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em 
manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, 
direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, 
com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação 
penal contida em lei. 

Art. 3o  Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a 
organização terrorista: 

Pena - reclusão, de cinco a oito anos, e multa. 

§ 1o  (VETADO). 

§ 2o  (VETADO). 

Art. 4o  (VETADO). 

Art. 5o  Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal 
delito: 

Pena - a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a metade. 

§ lo  Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo: 

I - recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de 
sua residência ou nacionalidade; ou 

II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. 

§ 2o  Nas hipóteses do § 1o, quando a conduta não envolver treinamento ou viagem para país 
distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, a pena será a correspondente ao delito consumado, 
diminuída de metade a dois terços. 

Art. 6o  Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir, de 
qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer 
natureza, para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes previstos nesta Lei: 

Pena - reclusão, de quinze a trinta anos. 

Parágrafo único.  Incorre na mesma pena quem oferecer ou receber, obtiver, guardar, mantiver em 
depósito, solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a obtenção de ativo, bem ou recurso 
financeiro, com a finalidade de financiar, total ou parcialmente, pessoa, grupo de pessoas, associação, 
entidade, organização criminosa que tenha como atividade principal ou secundária, mesmo em caráter 
eventual, a prática dos crimes previstos nesta Lei. 

Art. 7o  Salvo quando for elementar da prática de qualquer crime previsto nesta Lei, se de algum 
deles resultar lesão corporal grave, aumenta-se a pena de um terço, se resultar morte, aumenta-se a 
pena da metade. 
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Art. 8o  (VETADO). 

Art. 9o  (VETADO). 

Art. 10.  Mesmo antes de iniciada a execução do crime de terrorismo, na hipótese do art. 5o desta 
Lei, aplicam-se as disposições do art. 15 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal. 

Art. 11.  Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta Lei são 
praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal, em sede de 
inquérito policial, e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento, nos termos do inciso IV do art. 
109 da Constituição Federal. 

Parágrafo único.  (VETADO). 

Art. 12.  O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do 
delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em vinte e quatro horas, havendo indícios suficientes de 
crime previsto nesta Lei, poderá decretar, no curso da investigação ou da ação penal, medidas 
assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de 
interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei. 

§ 1o  Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que 
estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para 
sua manutenção. 

§ 2o  O juiz determinará a liberação, total ou parcial, dos bens, direitos e valores quando 
comprovada a licitude de sua origem e destinação, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores 
necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e 
custas decorrentes da infração penal. 

§ 3o  Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou 
de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos 
necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no § 1o. 

§ 4o  Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para 
reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para 
pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. 

Art. 13.  Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará 
pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas 
assecuratórias, mediante termo de compromisso. 

Art. 14.  A pessoa responsável pela administração dos bens: 

I - fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita preferencialmente com o 
produto dos bens objeto da administração; 

II - prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua 
administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados. 

Parágrafo único.  Os atos relativos à administração dos bens serão levados ao conhecimento do 
Ministério Público, que requererá o que entender cabível. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art109iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art109iv
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Art. 15.  O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por 
solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores 
oriundos de crimes descritos nesta Lei praticados no estrangeiro. 

§ 1o  Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, 
quando houver reciprocidade do governo do país da autoridade solicitante. 

§ 2o  Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores sujeitos a medidas 
assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua 
alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o 
direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. 

Art. 16.  Aplicam-se as disposições da Lei nº 12.850, de 2 agosto de 2013, para a investigação, 
processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei. 

Art. 17.  Aplicam-se as disposições da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, aos crimes previstos 
nesta Lei. 

Art. 18.  O inciso III do art. 1o da Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar 
acrescido da seguinte alínea p: 

“Art. lo  ........................................................................................................................................ 

III - ............................................................................ ................................................................. 

p) crimes previstos na Lei de Terrorismo.” (NR) 

Art. 19.  O art. 1o da Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

“Art. 1o  ........................................................................................................................................... 

§ 
2o  ............................................................................................................................................................. 

II - às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de 
terrorismo legalmente definidos.” (NR) 

Art. 20.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 16 de março de 2016; 195o da Independência e 128o da República. 

DILMA ROUSSEFF 
Wellington César Lima e Silva 
Nelson Barbosa 
Nilma Lino Gomes 
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