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RESUMO 

 

Para uma vida pacífica em sociedade é necessária à existência de normas e regras, 
as quais devem ser seguidas e cumpridas por todos os integrantes do grupo social, 
as quais são indispensáveis para a convivência pacífica e harmônica do grupo. O 
Direito Penal tem por finalidade proteger os bens mais importantes e necessários 
para a convivência em sociedade, tutelando os bens mais preciosos para homem, 
que não podem ser tutelado pelos demais ramos do direito, prevendo sanções a 
quem as violem, sendo função do Estado fazer que tais normas sejam cumpridas. 
Da mesma forma que a sociedade evolui com o passar do tempo, o crime 
organizado também evolui, adaptando suas atuações ao novo contexto social e 
atuando de forma cada vez mais sofisticada e elaborada, colocando constantemente 
em risco a sociedade, violando diariamente a norma através da atuação de seus 
membros e lideres, o que requer que a sociedade e o poder estatal também se 
aperfeiçoem nos meios de combate ao crime. O direito penal do inimigo sugere que 
aqueles que não se comportem dentro das normas estabelecidas não merecem 
receber os mesmos direito destinados aos que se comportam em conformidade com 
o ordenamento jurídico, devendo ser tratados como inimigos, a quem deverá ser 
aplicada medida de segurança para o combate da criminalidade.   
 

Palavras-chave: Direito penal do inimigo. Facções. PCC. CV. FDN.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

For a peaceful life in society it is necessary to have norms and rules, which must be 
followed and fulfilled by all members of the social group, which are indispensable for 
the peaceful and harmonious coexistence of the group. The purpose of Criminal Law 
is to protect the most important assets necessary for the coexistence in society, 
protecting the most precious assets for man, which can not be protected by other 
branches of law, providing sanctions to those who violate them, that such standards 
are met. In the same way that society evolves over time, organized crime also 
evolves, adapting its actions to the new social context and acting in an increasingly 
sophisticated and elaborate way, constantly putting society at risk, violating daily the 
norm through its members and leaders, which requires that society and state power 
also improve in the means of fighting crime. The criminal law of the enemy suggests 
that those who do not behave within the established norms do not deserve to receive 
the same rights for those who behave in accordance with the legal system and 
should be treated as enemies, to whom a security measure must be applied for fight 
against crime. 

 

Key words: Criminal law of the enemy. Factions. PCC. CV. FDN 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo delinear sobre a teoria do direito 

penal do inimigo e o crime organizado, representado por seus lideres, trazendo 

características dessa teoria frente ao combate às organizações criminosas. 

A escolha do referido tema se deu em virtude dos sucessivos ataques, 

rebeliões e ações criminosas, comandadas por lideres de facções criminosas de 

dentro de presídios de segurança máxima, ultrapassando as barreiras estatais, 

gerando temor e pânico em toda a sociedade, sendo necessário que o poder Estatal 

tome medidas mais drásticas.  

Antes de adentrarmos ao estudo específico do tema, é necessário delinear, 

ainda que sem delongas, sobre o Direito Penal tradicional, que tem como objetivo à 

proteção dos bens jurídicos e fundamentais para a vida do homem, tais como a vida, 

a liberdade e a propriedade, além de regular o poder punitivo do Estado, garantindo 

que este não se sobreponha ao estado de direito.  

O crime organizado esta cada vez mais em enfoque no cotidiano brasileiro, 

sendo destaques na mídia e nas redes de comunicação, pois as ações praticadas 

pelos membros das facções criminosas são cada vez mais audaciosas e violentas, 

colocando em risco toda a sociedade e desafiando o poder do Estado. 

É impressionante como lideres de facções criminosas, condenados a penas 

extremamente, detidos em presídios federais de segurança máxima, são capazes de 

liderar violentas e grandes rebeliões em busca de liderança e expansão territorial. 

O direito penal do inimigo é uma teoria idealizada pelo doutrinado alemão 

Gunther Jakobs, em meados de 1985, a qual se aplica aqueles que diante da sua 

periculosidade coloca em risco toda a sociedade, os considerados inimigos.  

A teoria apresentada por Jakobs prega que a punição deve ser aplicada com 

base no autor do delito e não com relação ao ato por ele praticado, o que gera uma 

grande dúvida no ordenamento jurídico.  

Para a aplicação desse direito a constatação da periculosidade do agente 

seria fundamental. Ao ponto que é necessário fazer um paralelo com as condutas 

praticadas reiteradamente, pelos membros e lideres de facções criminosas, 

causando insegurança para toda a sociedade e colocando em xeque o poder do 

Estado.  
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A legislação brasileira busca combater o crime organizado através de 

legislação específica, a Lei nº 12.850 de 02 de fevereiro de 2013, que trás meios 

adequados para a repressão e combate a essa categoria de criminalidade.  

O direito penal do inimigo trás a classificação de dois tipos criminosos, o 

criminoso cidadão, que é aquele que prática um delito por um fato qualquer, e 

criminoso inimigo, que aquele que atenta contra o Estado, se encaixando nesta 

classificação os lideres das facções criminosas, que além de praticarem crimes 

bárbaros, corrompem outros cidadãos, até então de bem. 

Porém existem aqueles que entendem que esse tipo de criminosos devem 

ser tratados como pessoas detentoras de garantias e direitos constitucionais, as 

quais foram conquistadas ao logo da história.      

É grande a discussão que versa sobre o tema, que possui adeptos e críticos, 

tentando-se chegar a um denominador comum quanto à aplicação da teoria de um 

modo geral ou apenas em alguns casos específicos, ou simplesmente a não 

aplicação. 

 Por fim, o presente trabalho não busca trazer a solução para esse impasse, 

e sim descrever a teoria do direito penal do inimigo, frente às organizações 

criminosas e seus líderes. 

A pesquisa teve como base trabalhos acadêmicos já elaboras sobre o tema, 

como também posicionamentos de conceituados doutrinadores e estudiosos, artigos 

e reportagens. 
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2 O DIREITO PENAL  

2.1 CONCEITO GERAL DO DIREITO PENAL 

 

A vida em sociedade exige a existência de normas e regras, as quais devem 

ser seguidas e cumpridas por todos os integrantes do grupo social, sendo estas 

indispensáveis para a convivência pacífica e harmônica do grupo.  

André Estevam leciona que as regras do convívio social existe desde de 

sempre, explicando que “desde a Antiguidade, já se notava, incutida no espírito 

humano, a ideia do castigo por atos lesivos a terceiros, muito embora, em tempos 

remotos, era a vingança privada que imperava” (2016, p. 35).  

O descumprimento das regras sociais acarreta sanções aos seus violadores, 

incumbindo ao Estado à função de fazer com que as normas sejam cumpridas, bem 

como aplicar.  

Esse conjunto de normas essenciais para regular a vida em sociedade é 

denominada Direito Penal, para Fernando Capez: 

 

o segmento do ordenamento jurídico que detém a função de selecionar os 
comportamentos humanos mais graves e perniciosos à coletividade, capaz 
de colocar em risco valores fundamentais para a convivência social, e 
descrevê-los como infrações penais, cominando-lhes, em consequência, as 
respectivas sanções, além de estabelecer todas as regras complementares 
e gerais necessárias à sua correta e justa aplicação (2014, p. 17).     

 

O Direito Penal tem por finalidade proteger os bens mais importantes e 

necessários para a sobrevivência da sociedade, tutelando os bens mais preciosos 

para o indivíduo, os quais não podem ser tutelados pelos os demais ramos do 

direito, tais como a vida, a liberdade e o direito a propridade. 

Nesse sentido Eugenio Raúl Zaffaroni, diz que direito penal:  

 

é o conjunto de leis que traduzem normas que pretende tutelar bens 
jurídicos, e que determinam o alcance de sua tutela, cuja violação se chama 
“delito”, e aspira a que tenha como consequência uma coerção jurídica 
particularmente grave, que procura evitar o cometimento de novos delitos 
por parte do autor (2015, p. 84/85). 

   

A pena ou sanção aplicada no direito penal é diferente das sanções 

aplicadas nos demais ramos do direito, pois conforme Zaffaroni explica o direito 

penal “procura conseguir de forma direta e imediata, que o autor não cometa novos 
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delitos, enquanto as demais sanções jurídicas têm uma finalidade primordialmente 

ressarcitória ou reparadora” (2015, p. 85).  

Isso porque quando a norma é violada atingindo os direitos e interesses dos 

indivíduos os demais ramos do direito:  

 

mostram-se insuficientes e ineficazes para harmonizar o convívio social, 
surge o Direito Penal com sua natureza peculiar de meio de controle social 
formalizado, procurando resolver conflitos e suturando eventuais rupturas 
produzidas pela desinteligência dos homens (BITENCOURT. 2016, p. 35). 

 

Em suma, o Direito Penal é o conjunto de normas criadas pelo Estado para 

regular o convívio em sociedade, prevendo sanções a quem as violam, sendo 

também função do Estado fazer que tais normas se cumpram. 

 

2.2  CARACTERÍSTICAS DO DIREITO PENAL 

 

O Direito Penal regula a relação dos indivíduos em sociedade por meio de 

normas preestabelecidas, reguladas e exercidas sob o monopólio do Estado, sendo 

por este motivo que os bens protegidos pelo Direito Penal não interessam 

exclusivamente ao indivíduo, e sim à coletividade como um todo.  

Nesse contexto Bittencourt explica que: 

 

a relação existente entre o autor de um crime e a vítima é de natureza 
secundária, uma vez que esta não tem direito de punir [...] O Estado, 
mesmo nas chamadas ações de exclusiva iniciativa privada, é o titular do 
ius puniendi, que tem, evidentemente caráter público (2016, p. 37).    

 

Para Julio F. Mirabete e Renato N. Fabbrini:  

 

o Direito Penal é uma ciência cultural e normativa. É uma ciência cultural 
porque indaga o dever ser, traduzindo-se em regras de conduta que devem 
ser observadas por todos no respeito aos mais relevantes interesses 
sociais. [...]. É também uma ciência normativa, pois seu objetivo é o estudo 
da lei, da norma, do direito positivo, como dado fundamental e indiscutível 
em sua observância obrigatória (2009, p. 4). 

 

 Cezar Roberto Bitencourt, ainda explica que o Direito Penal é valorativo e 

sancionador: 

 

sua atuação está pautada não em regras aritméticas sobre o que é certo ou 
errado, mais, sim, a partir de uma escala de valores consolidados pelo 
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ordenamento jurídico que integra, os quais, por sua vez, são levados à prática 
por meio de critérios e princípios jurídicos que são próprios do Direito Penal 
(2016, p. 39). 

 

É sancionador por que ”protege a ordem jurídica cominando sanções” (2016. 

p. 39).  

Por fim, o doutrinador conclui dizendo que:  

 

umas das principais características do moderno Direito Penal é o seu caráter 
fragmentário, no sentido de que representa a ultima ratio do sistema para a 
proteção daqueles bens e interesses de maior importância para o individuo e 
a sociedade à qual pertence (2016, p. 39). 

 

2.3  ALGUNS PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL 

 

Primeiramente, se faz necessário considerar que o sistema jurídico é 

composto por princípios e regras, sendo de extrema relevância a diferença entre 

uma e outra. 

Para André Estefam, “os princípios, ao lado das regras, são espécies do 

gênero normas jurídicas, uma vez que ambos estabelecem comandos deônticos” 

(2016, p. 121).  

Por fim, Guilherme de Souza Nucci (2010, p. 78), diz que o “princípio indica 

uma ordenação, que irradia e imanta os sistemas de normas, servindo de base para 

a interpretação, integração, conhecimento e aplicação do direito positivo1”. 

 

2.3.1 Princípio da intervenção mínima  

 

Como já verificamos o Direito Penal é o ramo do direito que tutela os bens 

mais importantes e necessários à vida em sociedade, escolhendo as condutas 

negativas e positivas que merecem a atenção do Direito Penal, surgindo assim com 

um princípio limitador do poder punitivo do Estado, conforme Rogério Greco cita 

Francisco Muñoz Conde: 

 

o poder punitivo do Estado deve estar regido e limitado pelo princípio da 
intervenção mínima. Com isto, quero dizer que o Direito Penal somente 
deve interferir nos casos de ataques muito graves aos bens jurídicos mais 

                                                 
1
 Miguel Reale explica que o direito positivo é um conjunto de noras e modelos jurídicos, - exatamente 

porque se destina a ter vigência e eficácia na universalidade de um território, - constitui, no seu todo, 
um sistema global que, através de um termo italiano já integrado em nossa língua, se denomina 
ordenamento jurídico” (2012, p. 189 – 190). 
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importantes. As perturbações mais leves do ordenamento jurídico são objeto 
de outros ramos do Direito (CONDE, 2015, p. 97 apud GRECO).   

 

GRECO ainda explica que o princípio da intervenção mínima possui duas 

vertentes: 

 

de um lado, orientando o legislador na seleção dos bens mais importantes e 
necessários ao convívio em sociedade; de outro, também servindo de norte 
ao legislador para retirar a proteção do Direito Penal sobre aqueles bens 
que no passado, gozavam de especial importância, mas que hoje com a 
evolução da sociedade, já podem ser satisfatoriamente protegidos pelos 
demais ramos do ordenamento jurídico (2015, p. 99).  

 

Concluímos com a consideração do doutrinador Cezar Roberto Bitencourt 

que explica que:  

 

o principio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio, 
orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando que  
criminalização de uma conduta só se legitima se construir meio necessário 
para a prevenção de ataques contra bens jurídicos importantes. Ademais, 
outras formas de sanção ou outros meios de controle social revelarem-se 
suficiente para a tutela desse bem, a sua criminalização é inadequada e não 
recomendável (2014, p. 54). 

 

2.3.2 Princípio da legalidade  

 

O princípio da nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, se diz o 

princípio da legalidade, o qual está claramente transcrito em nosso Código Penal, 

artigo 1º: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 

cominação legal, e em nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXIX.  

Parte da doutrina considera o princípio da legalidade como sinônimo do 

princípio da reserva legal, todavia Fernando Capez explica que o:  

 
princípio da legalidade é gênero que compreende duas espécies: reserva 
legal e anterioridade da lei penal [...] o da reserva legal reservando para o 
estrito campo da lei a existência do crime e sua correspondente pena (não 
há crime sem lei que o defina, nem pena sem cominação legal), e o da 
anterioridade, exigindo que a lei esteja em vigor no momento da prática da 
infração legal (lei anterior e prévia cominação) (2015, p. 54).  
 

Capez (2015, p. 55) conclui que: “o princípio da legalidade, no campo penal, 

corresponde a uma aspiração básica e fundamental do homem, qual seja, a de ter 
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uma proteção contra qualquer forma de tirania e arbítrio dos detentores do exercício 

do poder [...]”. 

Rogério Greco em seus ensinamentos diz que o princípio da legalidade é o 

princípio mais importante do Direito Penal, pois “não se fala na existência de crime 

se não houver uma lei definindo-o com tal” (2015, p. 144). 

No mesmo sentido Cesar Roberto Bitencourt diz que “o princípio da 

legalidade constitui uma efetiva limitação ao poder punitivo estatal” (2014, p. 50).  

Podemos concluir com os ensinamentos André Estefam, que explica: 

 

que o principio da legalidade tem importância impar em matéria de 
segurança jurídica, pois salvaguarda os cidadãos contra punições criminais 
sem base em lei escrita de conteúdo determinado e anterior a conduta. 
Exige, ademais disso, que exista uma perfeita e total correspondência entre 
o ato e o agente e a lei penal para fins de caracterização da infração e 
imposição da sanção respectiva (2016, p. 124).  

 

2.3.3 Princípio da proporcionalidade 

 

Rogério Greco ao explicar o princípio da proporcionalidade cita os 

ensinamentos de Adalberto Silva Franco, aduzindo que:  

 

o princípio da proporcionalidade exige que se faça um juízo de ponderação 
sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou posto em perigo 
(gravidade do fato) e o bem de que pode alguém ser privado (gravidade da 
pena). Toda vez que, nessa relação, houver um desequilíbrio acentuado, 
estabelece-se, em consequência, inaceitáveis desproporção. O princípio da 
proporcionalidade rechaça, portanto, o estabelecimento de cominações 
legais (proporcionalidade em abstrato) e a imposição de penas 
(proporcionalidade em concreto) que careçam de relação valorativa com o 
fato cometido considerado sem seu significado global. Tem, em 
consequência um duplo destinatário: o poder legislativo (que tem de 
estabelecer penas proporcionais, em abstrato, à gravidade do delito) e o juiz 
(as penas que os juízes impõem ao autor do delito têm de ser 
proporcionadas à sua concreta gravidade) (FRANCO, 2015, p. 125 apud 
GRECO). 

 

Em suma o princípio da proporcionalidade busca coibir eventuais excessos 

do Estado ao aplicar à sanção diante da violação do bem tutelado, segundo o juízo 

de adequação (inidoneidade da medida adotada), necessidade (exigibilidade do 

meio adotado) e proporcionalidade em sentido estrito (comparação da restrição 

imposta com a ofensa praticada) (ESTEFAM. 2016, p. 139). 
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2.3.4 Princípio de humanidade 

 

O princípio de humanidade é derivado da dignidade da pessoa humana2, e 

segundo os ensinamentos de André Estefam: 

 

as normas penais devem sempre dispensar tratamento humanizado aos 
sujeitos ativos de infrações penais, vendando-se a tortura, o tratamento 
desumano ou degradante (CF, art. 5º, III), penas de morte, de caráter 
perpétuo, cruéis, de banimento ou trabalhos forçados (CF, art. 5º, XLVII) 
(2016, p. 137).   

 

Assim, pelo princípio de humanidade qualquer pena/sanção a ser aplicada 

pela prática de algum delito que crie no agente uma deficiência física ou psíquica, 

será considerada inconstitucional, para Bitencourt, esse é “o maior entrave para a 

adoção da pena capital e da prisão perpétua” (2014, p. 70).   

 

2.3.5 Princípio da culpabilidade 

 

De forma sucinta Rogerio Greco (2015, p. 139) ensina que a “culpabilidade 

diz respeito ao juízo de censura, ao juízo de reprovabilidade que se faz sobre a 

conduta típica e ilícita praticada pelo agente”. 

O doutrinador ainda explica que é “reprovável ou censurável é aquela 

conduta levada a efeito pelo agente que, nas condições em que se encontrava, 

podia agir de outro modo” (2015, p. 139). 

Imprescindível destacar que o princípio da culpabilidade possui três sentidos 

fundamentais, no sentido de que veda a “responsabilização penal sem dolo ou 

culpa, a vedação de aplicação da pena sem culpabilidade e a gravidade da pena 

deve ser proporcional à gravidade do fato cometido” (ESTEFAM, 2016, p. 130). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Cezar Roberto Bitencurt explica, dignidade da pessoa humana é um bem superior aos demais e 

essencial a todos os direitos fundamentais do Homem, que atrai todos os demais valores 
constitucionais para si. (2014, p. 69). 
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3 O CRIME ORGANIZADO  
 

São recorrentes os debates que versam sobre o crime organizado. Para 

José Paulo Batazar Junior, existem duas correntes, a primeira discute o mito e a 

segunda a teoria é a da conspiração, dizendo que pela teoria do mito, as 

organizações criminosas nunca existiram, não passando de uma criação.  

A criação teria como finalidade satisfazer os meios de comunicação, que 

buscam ibope através da criminalidade, bem como para satisfazer os políticos, que 

utilizam da criminalidade para angariar votos, com propostas de combate ao crime e 

melhorias na segurança pública.  

Já quanto à teoria da conspiração, assume a existência do crime 

organizado, o qual deve ser combatido, mesmo que de forma radical. 

O aumento do crime organizado é favorecido com a globalização, que com o 

desenvolvimentos tecnológico encontram novos meios para prática seus delitos, os 

quais são cada vez mais sofisticados e elaborados, o que requer que a sociedade 

também se aperfeiçoe nos meios de combate ao crime.  

 

3.1 CONCEITO  

 

As organizações criminosas tem se tornado fato rotineiro no cotidiano dos 

brasileiros, o que acaba dificultando a conceituação e definição exata do que é o 

crime organizado ou facções criminosas. Isso ocorre porque essas organizações se 

desenvolvem e se organizam de formas diferentes, adquirindo particularidades do 

ambiente e época em que atuam.  

O doutrinador Eduardo Araújo Silva (2003, p. 34), diz que para chegar ao 

conceito de crime organizado é necessário que seja observado três requisitos, sendo 

o primeiro a sua estrutura, ou seja, o número de integrante; o segundo requisito é 

finalístico, que consiste no rol de crimes a ser considerado como de crimes típicos 

de organizações criminosas; e por fim o terceiro requisito, que é o lapso temporal, 

que reporta na permanência e reiteração de vínculo associativo.  

Para o doutrinador é possível formar o seguinte conceito de crime 

organizado: 

 

[...] é possível identificar no atual estágio evolutivo da dogmática penal uma 
aproximação conceitual para o crime organizado, o qual seria aquele 
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praticado por no mínimo três pessoas que, associadas de forma 
permanente, praticam reiteradamente determinados crimes a serem 
definidos pelo legislador, conforme as peculiaridades de cada região no 
país. No Brasil, tal formulação se assemelha a descrição do crime de 
quadrilha ou bando (art. 288 do Código Penal), cuja aplicação, entretanto, 
restaria aos crimes não contemplados pelo legislador como decorrentes de 
organizações criminosas (2003, p. 35).  

 

Para Geber Mancionis a expressão crime organizado define grupos 

gerenciados por criminosos, que praticam infrações penais visando o lucro 

monetário: 

 

Crime organizado ou organização criminosa são termos que caracterizam 
grupos transnacionais, nacionais ou locais altamente centralizados e geridos 
por criminosos, que pretendem se envolver em atividades ilegais, 
geralmente com o objetivo de lucro monetário (2010, home pages). 

 

Em nosso ordenamento jurídico a legislação específica para o combate do 

crime organizado, a Lei nº 12.850 de 02 de agosto de 2013, em seu artigo 1º, § 1º, 

define organização criminosa da seguinte forma: 

 

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 
ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 
cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de 
caráter transnacional (2017, home pages).  

 

Verifica-se que no conceito trazido pela referida lei, encontramos dois dos 

requisitos mencionados pelo doutrinador Eduardo Araújo Silva, quais sejam, número 

de integrantes, a lei estipula 4 (quatro) ou mais pessoas, bem como o rol de crimes a 

ser considerado como de criminalidade típica organizada, que são as infrações 

penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de 

caráter transnacional.  

As facções criminosas se caracterizam pelo objetivo na obtenção de lucros, 

hierarquia, divisão de tarefas, procedimentos internos rígidos e divisão transnacional, 

nacional e regional, além disso, cada organização criminosa possui seu regimento 

interno, sendo realizado um pacto entre os membros para que informações 

confidenciais não vazem, além de juramento de lealdade.  

Muitas vezes, na verdade na maioria das vezes, a ausência do Estado 

possibilita e facilita que as facções criminosas ganhem comunidades carentes, 
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ocupando a posição paternalista, oferecendo à assistência que não é oferecida pelo 

Estado.  

   

3.2 ORIGEM HISTÓRICA DO CRIME ORGANIZADO NO BRASIL 

  

Diferentes são as teorias que buscam explicar a origem do crime organizado 

no Brasil, dentre elas os autores divergem dizendo que o crime organizado teve 

como berço o movimento Nordestino intitulado cangaço, bem de que o bicho teria 

sido a primeira organização criminosa do Brasil. 

O Promotor de Justiça Eduardo Araújo da Silva (2003. p. 25-26), explica que 

o cangaço foi um movimento nordestino que ocorreu entre o fim do século XIX e 

início do século XX, o qual era liderado pelo famoso “Lampião”, cujo nome de 

nascimento é Virgulino Ferreira da Silva. Esse movimento é antecedente da 

criminalidade brasileira atual, porém já era dotado de organização, possuindo 

hierarquia entre os membros e divisão de funções.  

Com o passar do tempo e com o apoio de fazendeiros, políticos, bem como 

com o apoio material de policiais corruptos, que lhes forneciam armamento, o grupo 

passou a praticar saques em vilarejos, fazendas e pequenas cidades, praticando 

ainda extorsão de dinheiro sob a ameaça de ataques e sequestro de pessoas 

importantes e influentes daquela época. 

Silva (2003) menciona que jogo do bicho foi à primeira organização 

criminosa do Brasil, embora tenha sido criada por finalidade nobre, de salvar os 

animais do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. O jogo teria sido criado no século 

XX e consiste no sorteio de prêmios em dinheiro aos apostadores mediante prévio 

recolhimento das apostas.  

Ocorre que a modalidade tornou-se popular e passou a ser gerenciada por 

grupos organizados, com o apoio de policiais e políticos corruptos, estima-se que a 

atividade chegou a girar aproximadamente US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares) 

por dia nos anos de 1980.   

Já para o autor Raúl Cervini (1997), destaca a da origem do crime 

organizado originou-se com a relação de presos comuns e os presos políticos no 

mesmo estabelecimento penal durante o período de regime militar, o que possibilitou 

estrutura e organização que os criminosos da época não possuíam.  
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Essa relação entre os presos políticos e presos comuns fortaleceu, 

inicialmente, as relações dentro do sistema penitenciário, sendo reivindicando, em 

um primeiro momento, apenas melhorias carcerárias, o que na medida em que surtia 

resultado, trazia aos presos, organizados de forma hierárquica, uma sensação de 

fortalecimento, o que não demorou muito a superar os muros da cadeia pública, 

como adiante veremos.  

A origem das organizações criminosas brasileira ainda é um assunto que 

não podemos dar por superado, todavia o cangaço é o movimento que melhor se 

amolda à estrutura das atuais organizações criminosa, uma vez que era formada por 

um grupo de pessoas que se união de forma estruturada e organizada 

hierarquicamente para praticar as mais diversas modalidades criminosas, tudo em 

prol de um interesse comum.  

As primitivas organizações criminosas foram evoluindo com o passar do 

tempo, tornando-se cada vez mais sofisticadas e estruturadas, surgindo então às 

organizações/facções criminosas que conhecemos hoje, dentre elas, o Comando 

Vermelho (CV), o Primeiro Comando da Capital (PCC) e Família do Norte (FDN), 

tidas como as três maiores facções criminosa do Brasil. 

 

3.2  ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS BRASILEIRAS 

3.2.1 Primeiro comando da capital - PCC 

 

Segundo a matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, em 14 de maio 

de 2006, o PCC foi criado em 1993, no Anexo da Casa de Custódia de Taubaté, 

durante uma partida de futebol em que oito detentos transferidos da capital do 

Estado, resolveram batizar o time como Comando da Capital.  

A facção criminosa foi criada sob a premissa de combater a opressão no 

interior das penitenciárias paulista e também como forma de vingança pela morte 

dos 111 presos, em 02 de outubro de 1992, durante o episódio que ficou conhecido 

como massacre do Carandiru. 

Os primeiros chefes e articuladores da facção criminosa foram Misael 

Aparecido da Silva, o Misa, Wander Eduardo Ferreira, o Eduardo Cara Gorda, 

Antonio Carlos Roberto da Paixão, o Paixão, Isaías Moreira do Nascimento, o Isaías 

Esquisito, Ademar dos Santos, o Dafé, Antônio Carlos dos Santos, o Bicho Feio, 

César Augusto Roris da Silva, o Cesinha, e José Márcio Felício, o Geleião. 
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Ao criar a facção criminosa, seus mentores instituíram um estatuto de 

conduta e regras entre os membros do grupo, no qual elenca um rol de princípios da 

organização, ainda “prevê que os membros estruturados e em liberdade devem 

contribuir com os demais membros presos sob a pena de “serem condenados morte, 

sem perdão” (2001, home pages).  

Nesta mesma época Marcos Willians Herbas Camacho, o famoso Marcola, e 

Idemir Carlos Ambrósio, conhecido como Sombra, também estavam detidos na Casa 

de Custódia de Taubaté, porém em celas separadas dos criadores do PCC, sendo 

que no ano de 2001, Sombra assumiu a liderança da facção criminosa, coordenado 

simultaneamente 29 rebeliões em 29 presídios paulistas, das quais resultaram 16 

mortos.  

O reinado de Sombra, também chamado de “pai” pelos outros membros do 

grupo criminoso, não durou muito tempo, sendo assassinado após cinco meses por 

membros da facção, em uma disputa interna pelo comando do PCC.  

Após a morte de Sombra a chefiada facção foi assumida por Geleião e 

Cesinha, responsáveis pela aliança entre o PCC e o CV Comando Vermelho, facção 

criminosa do Estado do Rio de Janeiro. 

Em 2002, o controle do PCC foi assumido por Marcola, o qual permanece na 

chefia da facção até hoje.  

Os membros da facção são tratados com irmãos, e para se tornar um 

membro do PCC é necessário que outro membro da facção apresente o novo 

membro e se responsabilize pelo mesmo, devendo o novato cumprir o estatuto que 

foi redigido pelos fundadores do grupo em 1993.  

Antonio Carlos Prado no seu artigo publicado pela revista ISTOÉ, edição nº 

2446, nov. de 2016, destaca que Marcola, foi condenado a 234 (duzentos e trinta e 

quatro) anos de prisão pela prática de diversos roubos à bancos, tráfico de drogas e 

assassinatos.  

Outra matéria publicada em 06 de janeiro de 2017, pela revista ISTOÉ, 

estima-se que o PCC, tenha mais de 22 mil pessoas faccionada, espalhadas em 

todos os Estados do país.  

Absurdamente aos nossos olhos a matéria revela que a facção comandada 

por Marcola, possui times de futebol na Zona Leste se São Paulo, além de ser 

proprietário de empresas de ônibus, forma advogados, e não bastasse isso teria feito 

um prefeito na grande São Paulo. Ainda entre os empreendimentos da facção, existe 
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uma refinaria clandestina em Boituva, interior de São Paulo, que durante anos, 

desviou óleo da Petrobras, refinando e vendendo na rede postos de combustíveis da 

facção, além de propiciar a ocupação de terras na região metropolitana de São 

Paulo, exigindo depois 25% das habitações, para serem entregues às famílias de 

detentos desamparados.  

  Na reportagem estima-se que atualmente a facção tenha uma receita anual 

bruta de aproximadamente R$ 300 milhões de reais, sendo parte dos rendimentos 

investidos na própria facção, porém a maior parte é destinada ao líder do PCC, 

Marcos Willians Hermes Camacho.  

Mesmo detido em presidio Federal de segurança, Marcola ostenta seu 

poder, tendo inclusive pedido a Justiça autorização para fazer um tratamento de 

botox, tendo seu pedido negado pela justiça.  

A matéria também faz um paralelo entre o crescimento da facção nos 

Estados em que o Poder Público (Estado) não é ativo, repontando a perda de poder 

do Estado para os lideras das facções criminosas: 

 

Hoje, as facções cresceram de tal forma que há quem argumente que já não 
faz mais sentido falar em “poder paralelo” quando se está referindo a elas, 
mas sim em “poder de fato”. Em São Paulo, sabe-se que coube ao PCC 
mediar o acordo que promete acabar com as brigas entre as torcidas 
organizadas. Com isso, o grupo espera aumentar o público nos jogos, 
lançar um time e faturar com a nova atividade. Ainda na capital paulista, 
sabe-se que o PCC também trabalha para acabar com as cracolândias. 
Para o grupo, a droga não é comercialmente viável. (2017, home pages). 

  

E ainda completa dizendo que, 

 

o espaço ocupado por esses bandidos profissionalmente organizados só foi 
possível porque há um vácuo na política penitenciária do Estado. E ele 
permanecerá, e se estenderá, se não forem tomadas providências pelo 
poder público (2017, home pages). 

 

É importante considerar que esta reportagem se trata de uma matéria 

atualizada, publicada recentemente, na qual estima que só no Estado de São Paulo, 

a facção tenha 7 mil integrantes, sendo que o número em todo país vária entre 20 e 

22 milhões de membros, estimando uma receita anual de R$ 300 milhões, 

arrecadados pela facção3.   

 

                                                 
3
 A fonte dos dados não é informada pela revista ISTOE. 
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3.2.2 Comando vermelho - CV  

 

O Comando Vermelho é a primeira célula criminosa hierarquicamente 

organizada e acabou se tornando uma das maiores facções do país, conforme 

Carlos Amorim relata em sua obra, CV – PCC: A irmandade do crime (2005), a 

facção criminosa teve origem no presídio de Candido Meireles, em Ilha Grande, no 

Estado do Rio de Janeiro, no ano de 1970, com a fusão entre os presos comuns e 

os presos políticos, tendo como princípio a justiça social. 

Sendo justificado o surgimento do grupo criminoso, pelo fato de que: 

 

O ambiente era paranóico, dominado por desconfianças e medo, não 
apenas da violência dos guardas, mas também da ação de quadrilhas 
formadas por presos para roubar, estuprar e matar seus companheiros. [...] 
Matava-se com freqüência, por rivalidades internas, por diferenças trazidas 
da rua ou por encomenda da própria polícia, que explorava de forma 
escravagista o trabalho obrigatório e gratuito. [...] Oito presos da Galeria B, 
que tiveram contato muito próximo com os militantes das organizações 
revolucionárias, formam um grupo coeso. Uma fé cega, uma „questão de 
princípio”: responder à violência das falanges. Se preciso, com violência 
ainda maior. (2005, p.99). 

 

Quando de sua criação, a primeira medida do grupo foi instituir o “dízimo” 

entre os membros, o qual tem por função financiar tentativas de fugas e tentar 

amenizar as condições precárias em que os presos eram submetidos, o que também 

acabava por fortalecer a estrutura da facção diante da massa carcerária.   

No ano de 1979, os presos fora separados e distribuídos em grupos 

acomodados nos pavilhões do presídio, surgindo varias células criminosas dentro do 

próprio estabelecimento penal, Carlos Amorim explica que:  

 

A falange Zona Sul comanda a maior parte da Galeria C. [...] A 
especialidade do grupo é o jogo e o tráfico de drogas no presídio. [...] A 
falange exerce influência sobre cem internos, especialmente porque se 
responsabiliza por uma série de tarefas de interesse comum, colaborando 
com a administração na manutenção de instalações e serviços da cadeia. A 
falange da Coréia é a dona de um pedaço da Galeria C. [...] Cem presos 
acatam as ordens dos líderes da gangue. A prática de violência sexual e o 
ataque para roubar outros presos são a característica desses „falangistas‟. 
[...] Mais tarde, quando estoura a guerra que vai dar a hegemonia do 
presídio ao Comando Vermelho, os dois grupos da Galeria C se unem e 
formam e o Terceiro Comando. Outra falange da Ilha Grande reúne os 
„Independentes‟ ou „Neutros‟. Na verdade uma neutralidade aparente, 
porque esses homens são uma força de apoio da Falange Jacaré. [...] Os 
„neutros‟ têm atuação reconhecida por mais de duzentos presidiários na Ilha 
Grande. A Falange Zona Norte ou Jacaré é que determina para onde o 
vento sopra. [...] As outras falanges mantêm com a jacaré uma prudente 
relação de respeito e colaboração. Os únicos inimigos do grupo estão 
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trancados no „fundão‟, praticamente incomunicáveis, sem contato com o 
resto do presídio. Lá se organiza a falange LSN, embrião do Comando 
Vermelho, sob orientação de alguns presos que tiveram a vida carcerária 
tremendamente influenciada pelos condenados de origem política. Tráfico 
de drogas e armas, só com a participação ou autorização do grupo, que 
recolhe um „dízimo. (2005, p. 70/72). 

 

A sucedida organização criminosa que hoje conhecemos como Comando 

Vermelho é descendente da Falange Vermelha, que teve como seus 

membros/criadores Willian da Silva, o Professor, Francisco Viriato, o Japonês, 

Rogerio Lengruber, conhecido como Bagulhão, entre os membros mais famosos da 

facção, encontramos o nome de Luiz Fernando da Costa, o famoso Fernandinho 

Beira-Mar, Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. 

A principal atividade criminosa do grupo é o roubo a bancos e o tráfico de 

drogas, tendo tomado grande parte (quase que a totalidade) das favelas do Rio de 

Janeiro no ano de 1990.  

Fernandinho Beira-Mar é sem dúvida um dos mais bem sucedido lideres do 

Comando Vermelho, chegando a ser considerado pelo Governo norte-americano 

como uma ameaça para a segurança pública, sendo sua principal área de atuação o 

tráfico nacional e internacional de drogas, dentre outras práticas criminosa, sendo 

visível o perfil empreendedor do criminoso, ainda que voltado para o crime, sobre o 

assunto Amorim descreve em um trecho de sua obra: 

 

Os homens ligados à inteligência da polícia do Rio de Janeiro garantem que 
ele movimenta 240 milhões de dólares por ano. É, provavelmente, o maior 
traficante brasileiro, expoente do Comando Vermelho, com influência no 
Paraguai, na Bolívia e na Colômbia. [...] A operação criminosa de 
Fernandinho Beira-Mar rende, segundo a polícia, quatro milhões de dólares 
de lucro líquido por mês, cerca de 44 milhões de dólares pó ano. 
Semimpostos. É uma das mais rentáveis empresas do país (2004, p.27).  

 

A revista ISTOE, publicada em 2017, estima que atualmente a facção 

criminosa possua uma arrecadação anual de R$ 57,6 milhões, contabilizado que 

cerca de 3 a 8 mil indivíduos integrem o grupo no Estado do Rio de Janeiro e 16 mil 

integrantes fora do Estado.    

 

 

 

 



24 
 

3.2.3 Família do norte - FDN 

 

A facção Família do Norte não é tão contemporânea com suas duas maiores 

rivais (Comando Vermelho – CV e Primeiro Comando da Capital - PCC), contudo é 

considerada a terceira maior fação criminosa do país.  

Segundo reportagem da revista ISTOE, edição nº 2456, de 06 de janeiro de 

2017, a facção surgiu no ano de 2006, após à aliança entre José Roberto Fernandes 

Barbosa, conhecido como Compensa, e Gelson Carnauba, o Gê.  

 Ambos eram rivais no tráfico de drogas em Manaus, sendo de Compensa 

controlava o tráfico de drogas da região Oeste da cidade, enquanto Gelson 

dominava a região Sul. Contudo, ambos foram presos e acabaram cumprido pena 

em presídios federais, vindo a ter contato com membros do PCC e CV, saindo do 

presidio com rumo a ascensão a criminalidade. 

 Não demorou muito para a união apresentar resultado positivo ao crime, 

dominando quase que toda rota Solimões4, o que marcou a glória da facção, pois 

segundo a reportagem ainda em 2006 Compensa ostentava em sua festa de 

aniversário, além funda um time de futebol no mesmo ano, o “Compensão”.  

No ano de 2009 Compensa foi preso, todavia sua prisão não foi óbice para o 

contínuo crescimento da facção criminosa, chegando nessa época arrecadar cerca 

de 1 (um) milhão por mês, dinheiro que era destinado as práticas criminosas da 

facção, bem como para custear os honorários de um time de advogados dedicados 

exclusivamente à facção.  

A reportagem revela que foi durante o período que José Roberto Fernandes 

Barbosa permaneceu preso que a facção teve seu auge, intensificando sua atuação 

nesse período, pois foi ai que líder da facção pode “se dedicar aos negócios”. 

Foi ainda com o líder preso que a facção inovou com um sistema digital de 

compra e venda de drogas e ainda cadastrar em um sistema seus membros, 

estimando-se que cerca de 200 mil membros fação parte deste cadastro, e foi preso 

                                                 
4
  É na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, que se localiza o Rio Solimões, ganhando o 

título de rota Solimões, é por esta região que grande parte da produção de pasta base de cocaína ou 
a cocaína já refinada entra no país com destino a outros Estados e outros países. O tráfico de drogas 
na rota Solimões antes explorada por pequenos traficante, foi intensificado com a atuação da FDN, 
que não admite a atuação de outras facções na região, isso porque a rota Solimões é 
economicamente muito valiosa para o tráfico, acreditando inclusive que a disputa pelo território entre 
a FDN e o PCC tenha sido a motivação das rebeliões no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em 
Manaus, que vitimou cruelmente 56 presos (MENA, Fernanda, 2017, home pages)  
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que Compensa teve tempo de reformular o processo de seleção de novos 

integrantes do grupo, que agora devem passar por rigorosa seleção.  

A facção criminosa FDN é apontada com a responsável pelos massacres 

ocorridos no início do ano no presídio de Manaus, em decorrência da disputa por 

território com o rival PCC, tendo à facção local ordenado a morte de três traficantes, 

membros da facção paulista, o que resultou na guerra entre as facções.  

Segundo o Jornal Gazeta do Povo (2017), em 2016 a briga entre as rivais já 

tinha causado a morte de 18 presos em presídios de Roraima e Rondônia. 

No início do ano na rebelião do Complexo Penitenciário Anísio Jobim 

(Compaj), em Manaus, resultou na morte de 56 presos, a facção criminosa mostra 

para todo o país quem é que manda, fazendo vídeos através de celulares mostrando 

os corpos e a decapitação de seus desafetos (membros do PCC). Os vídeos 

circularam por todos os meios de comunicações e redes sociais do país e no 

estrangeiro.  

A atuação cruel da facção criminosa é uma forma de mostrar sua força e seu 

poder: 

 

As imagens da decapitação de rivais – prática que era uma das marcas do 
PCC – seriam uma forma de a facção demonstrar força. “Cortar as cabeças 
é uma forma de intimidar os inimigos e isso ficou mais fácil com as mídias 
sociais, com as imagens transmitidas por meio dos telefones celulares”, 
afirmou o procurador de Justiça, Márcio Sérgio Christino, especializado no 
combate ao crime organizado. Em outro dos vídeos é possível ver um dos 
presidiários reunindo as cabeças das vítimas e descrevendo uma a uma 
quem seriam, todas acusadas de pertencer ao PCC. Uma terceira 
sequência exibe um bandido cortando a cabeça de um dos mortos. O 
responsável pela decapitação veste luvas cirúrgicas (ISTOE, 2017, home 
pages).  

 

Os últimos acontecimentos mostrados por toda a imprensa nacional revela a 

audácia da mais nova das facções criminosas brasileiras, o que desafia as 

autoridades e as políticas de segurança, pois o principal líder e fundador da facção 

criminosa controla e lidera ativamente a facção, mesmo estando detido em um 

presídio federal de segurança máxima.  
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4 DIREIRO PENAL DO INIMIGO  

4.1 ANÁLISE HISTÓRICA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO 

 

A teoria do direito penal do inimigo é uma teoria de aplicação ao direito 

penal, a qual foi idealizada em 1985 pelo doutrinador alemão Gunther Jakobs, 

todavia é possível encontrar ações que se assemelham ao direito penal do inimigo 

muito antes ao nascimento de Cristo, uma delas é a legislação criada em meados de 

621 a.c, pelo legislador ateniense Drácon. 

 Conforme diserta o autor Aulo Gélio, Drácon, detentor de poderes 

legislativos na época, com o intuito de por fim aos conflitos existentes, possuía como 

meta criar leis escrita uma vez que até então era de forma oral, e com bases em leis 

criadas por juízes, estabeleceu em seu código a pena de morte para aqueles que 

praticassem qualquer crime.   

Com o passar do tempo a pena de morte passou a não ser aplicadas a toda 

e qualquer pessoa, e sim, somente aqueles que atentassem contra o Estado e 

contras os Deuses, sendo estes considerados inimigos de Atenas.  

Já em meados da idade média, com o surgimento da Santa Inquisição, na 

Igreja Católica, encontram-se relatos de penas de prisão perpétua e de tortura, como 

ser queimado em praça pública.  

  Gilberto Cotrim, explica que a Santa Inquisição era composta por tribunais 

sem sede fixa que julgavam qualquer tipo de afrontava à igreja católica. Seus 

integrantes eram extremamente rigorosos, não sendo permitido ao sujeito nem ao 

menos saber sobre qual fato estava sendo denunciado, inclusive neste período 

muitas pessoas inocentes foram julgadas e condenadas indevidamente. 

Contudo com o passar do tempo e com a evolução natural sociedade, 

principalmente com a transformação da Igreja Católica após o papado de João XXIII, 

houve considerável melhorias, possibilitando um julgamento mais justo. 

Porém o nazismo alemão originou o direito penal do autor, que com a 

disputa politica surgiram partidos radicais contrários ao comunismo e socialismo, 

dentre eles o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado por 

Adolf Hitler.  

O partido de Hitler tinha como objetivo à expansão de domínios territoriais 

para a ampliação de poder e recursos materiais, além de objetivar os territórios 

perdidos na 1º Guerra Mundial, para tanto implantou meios cruéis, submetendo a 
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campos de extermínio e torturas extremas os judeus, negros, homossexuais e outras 

raças, episódio conhecido como Holocausto. 

É para acontecimentos como estes, bem como os últimos atentados 

terroristas ocorridos em diversas partes do mundo, além de sucessivas práticas 

criminosas que se tornaram rotineiras em toda sociedade mundial, principalmente no 

Brasil, diante do grande número de grupos e facções criminosas aqui existentes, que 

Jakobs propõe que as penas aplicadas a estes indivíduos deveriam ser diferentes 

das penas aplicadas aos demais, extraindo destes seus direitos fundamentais.  

 

4.2 DIREITO PENAL DO INIMIGO 

 

Como brevemente mencionado no tópico acima, a teoria do direito penal do 

inimigo foi criada em meados de 1985 pelo doutrinador alemão Gunther Jakobs, em 

que para aqueles que desrespeitam as normas e condutas sociais estabelecidas 

pelo Estado, colocando em risco toda a sociedade, deve ter um tratamento 

diferenciado daqueles que comentem outros crimes.  

Em sua teoria Jakobs divide o direito penal em dois polos, o direito penal do 

cidadão e o direito penal do inimigo, um para o acusado cidadão e outro para o 

inimigo, em que “um direito penal do inimigo implica, pelo menos, um 

comportamento desenvolvido com base em regras, ao invés de uma conduta 

espontânea e impulsiva” (JAKOBS; CANCIO; MELIÁ, 2007, p.22). 

O doutrinador buscou primeiro explicar o que é a pena: 

 

A pena é coação; é coação [...] de diversas classes mescladas em íntima 
combinação. Em primeiro lugar a coação é portadora de um significado, 
portadora da resposta ao fato: o fato como ato de uma pessoa racional, 
significa algo, significa uma desautorização da norma, um ataque a sua 
vigência, e a pena também significa algo, significa que a afirmação do autor 
é irrelevante e que a norma segue vigente sem modificações, mantendo-se 
portanto, a configuração da sociedade (JAKOBS; CANCIO; MELIÁ, 2007, 
p.22). 

 

Completando que “a cação não pretende significar nada, mas quer ser 

efetiva, isto é, que não se dirige contra a pessoa em Direito, mas contra o indivíduo 

perigoso” (JAKOBS; CANCIO; MELIÁ, 2007, p.22). 

Feita a consideração sobre o que o doutrinador entende por pena, se faz 

necessário definir seu entendimento sobre a definição do que é o direito: 
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Denomina-se Direito o vínculo entre pessoas que são titulares de direitos e 
deveres, ao passo que a relação com um inimigo não se determina pelo 
Direito e sim pela coação. No entanto, todo Direito se encontra vinculado à 
autorização para empregar coação, e a coação mais intensa é a do Direito 
Penal (JAKOBS; CANCIO; MELIÁ, 2007, p.25). 

 

Jakobs, ainda menciona alguns filósofos como Rosseu e Fichte, que 

classificam o direito como um contrato social regido por regras e os que 

descumprem essas regras deveria deixar de fazer parte da relação jurídica, assim 

deixando de ser membro do Estado (2007, p.25 e 26).  

O doutrinador por sua vez não segue o mesmo entendimento, pois para ele 

deve manter dentro do direito o criminoso, isso porque o delinquente tem direito a 

voltar ao convívio com a sociedade diante da sua regeneração, e para isso deve ser 

mantida sua posição de pessoa e de cidadão, além disso, o delinquente não pode 

despedir-se arbitrariamente da sociedade (2007, p. 27).  

Nesse sentido Hobbes também diz que o direito é um contrato social, no 

qual faz menção que o cidadão não deve perturbar o Estado de direitos, devendo 

ainda ser preservado o status de cidadão do delinquente, porém como cidadão 

inimigo (2007, p. 29).  

Assim, partido da premissa de que o direito deve ser dividido em dois polos, 

o direito do cidadão e o direito do inimigo se definem que “o direito penal do cidadão 

é o Direito de todos, o Direito penal do inimigo é daqueles que o constituem contra o 

inimigo: frente ao inimigo, é só coação física, até chegar a guerra” (2007, p. 30).     

Kant e Hobbes ainda distingue cidadãos de inimigos, pois nos cidadãos se 

encontra pessoas não praticam crimes reiteradamente, garantido assim seu status 

na qualidade de cidadão. Já os inimigos, são os que praticam delitos de forma 

reiterada, tornam a criminalidade coisa habitual em sua vida, praticando 

reiteradamente diversos crimes, tornando-se inimigos da sociedade.  

 Nesse sentido Jakobs manifesta: 

 

O direito penal conhece dois polos ou tendências em suas regulações. Por 
uma lado, o tratamento com o cidadão, esperando-se até que se exteriorize 
sua conduta para reagir, com o fim de confirmar a estrutura normativa da 
sociedade, e por outro, o tratamento com o inimigo, que é interceptado já no 
estado prévio, a quem se combate por sua periculosidade. Um exemplo de 
primeiro tipo pode constituir o tratamento dado a um homicida, que, se é 
processado por autoria individual só começa a ser punível quando se dispõe 
imediatamente a realizar o tipo (p.22,21StGB), um exemplo do segundo tipo 
pode ser o tratamento dado a cabeça (chefe) ou quem está por trás 
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(independente de quem quer que seja) de uma associação terrorista, ao que 
alcança uma pena só levemente mais reduzida do que a correspondente ao 
autor de uma tentativa de homicídio, já quando funda a associação ou leva 
a cabo atividades dentro desta (p 129 a StGB), isto é eventualmente anos 
antes de um fato previsto com maior ou menor imprecisão. Materialmente é 
possível pensar que se trata de uma custódia de segurança antecipada que 
se denomina pena (JAKOBS; CANCIO MELIÁ, 2007, p. 37/38.).  

 

O doutrinador busca na verdade um estado ideal, em que as pessoas 

tenham direitos e deveres, na qual as condutas dos cidadãos devem ser em 

conformidade com as normas que regem a sociedade na qual estão inseridas.  

Ocorre que quando se trata de criminalidade organizada, terrorismo, delitos 

sexuais, etc, a teoria apresentada por Jakobs preceitua que não se deve ser 

utilizado para estes do mesmo tratamento dispensado para uma pessoa comum, 

devendo estes serem tratados como perigosos.  

Aqueles que não se comportam dentro da norma não merecem ter os menos 

direito daqueles que se comportam conforme é estabelecido pelo ordenamento 

jurídico, e devem ser tratados como inimigos, a quem deverá ser aplicada medida de 

segurança para o combate da criminalidade.   

Diante do inimigo, deverá condena-lo pela sua periculosidade, diferente do 

cidadão que dever ser condenado pela sua culpabilidade, assim Jakobs busca 

garantir a legitimidade do Estado de direita, para que haja uma sociedade pacífica.  

Para Jakobs o inimigo dedica sua vida para atentar contra a sociedade e 

afrontar a norma jurídica, para tanto prática crimes de forma reiterada, destruído a 

paz social, por isso não pode ser considerado pessoa, sendo que para o inimigo o 

direito de ser outro, tirando suas garantias como o único meio para manter a 

vigência da norma e se alcançar a paz social.   

 

4.3 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O DIREITO PENAL DO INIMIGO 

 

A Constituição Federal é a lei maior, estando acima de todos os outros 

regulamentos jurídicos, prevalecendo diante dos demais textos normativos, não 

podendo tal hierarquia ser esquecida quando nos deparamos com outro texto, no 

caso deste trabalho, com o direito penal do inimigo. 

Como já explanado no início do trabalho, quando tivemos a oportunidade de 

estudar, ainda que brevemente o direito penal, foi possível verificar que direito penal 
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e o processo penal é regido por vários princípios constitucionais, o que nos 

possibilita agora verificar o direito penal do inimigo diante da Constituição.  

Os princípios têm função normativa, podendo ser explícitos ou implícitos. 

Explícitos são aqueles que não deixam dúvida quanto a sua aplicação e os implícitos 

são aqueles que não são tão cristalinos quanto à sua aplicação no ordenamento 

jurídico, servindo a Constituição como um guia para aplicação desses princípios, 

objetivando a formação de um estado democrático de direitos.  

Os direitos e garantias fundamentais de todo o cidadão estão expressos no 

artigo 5º, da Carta Magna, dentre eles o devido processo legal e a dignidade da 

pessoa humana, que tem por premissa impedir a violação ao bem jurídico mais 

precioso do ser humano, a vida e a liberdade.  

Se compararmos as datas, é possível verificar que a teoria do direito penal 

do inimigo é contemporânea à Constituição Federal promulgada em 1988, todavia 

em 1985 quando desenvolvia sua tese, Jakobs já defendia direito e garantias 

fundamentais, porém estes seriam para os cidadãos, ou seja, aqueles que se 

comportassem de forma coesa com o ordenamento jurídico, já para os inimigos, 

aqueles que atentassem contra o ordenamento jurídico, seriam excluídos do rol de 

direitos e garantias fundamentais. O que não ocorre com a Constituição Federal, que 

impede qualquer violação dos direitos e garantias de qualquer cidadão, afinal, todos 

são iguais perante a lei.  

Como se vê, as medidas de que o direito penal do inimigo aplicaria contra os 

inimigos, violam os princípios constitucionais, afinal o direito penal do inimigo 

condena o indivíduo pela sua periculosidade, quando ele representa um perigo para 

toda a sociedade e para o Estado e não por conta da sua conduta delitiva.  

Assim a teoria de Jakobs violaria um dos princípios mais importantes do 

ordenamento jurídico, o qual é garantido pela lei maior, o princípio da dignidade da 

pessoa humana, artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal:  

 

Artigo 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, constitui se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamento: 
[...] 
III – A dignidade da pessoa humana 
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Nesse sentido José Afonso da Silva diz que “a dignidade da pessoa humana 

é um valor supremo que atraí o conteúdo de todos os direitos fundamentais do 

homem, desde o direito a vida” (2.000, p. 109).  

Assim podemos concluir que a teoria apresentada por Jakobs, o direito penal 

do inimigo, vai totalmente a contramão da Constituição Federal, isso porque sua 

aplicação violaria cláusulas pétreas do ordenamento jurídico vigente.   

 

4.4 APLICAÇÃO DO DIREITO PENAL DO INIMIGO NO DIREITO BRASILEIRO  

 

Quando o Estado se depara com o clamor social por justiça e paz, diante de 

sucessivos atentados de violência, acaba se vendo obrigado a agir de alguma forma 

para que não perder a credibilidade frente à sociedade, correndo o risco de perder o 

controle da situação.  

É nesses momentos que o Estado pode tomar medidas que afrontam aos 

princípios e garantias constitucionais, ainda que de forma indireta, um exemplo as 

medidas aplicadas pela Lei nº 10.792 de 2003, a qual foi criada em cenário nacional 

de grandes rebeliões e manifestações criminosas, alterando a lei de execuções 

penais ao introduzir o Regime Disciplinar Diferenciado – RDD.  

Nesse diapasão a referida lei possui semelhança com a teoria do direito 

penal do inimigo. Senão vejamos: 

 

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.  (grifo meu) 
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Os parágrafos primeiro e segundo do artigo supracitado evidenciam 

claramente as características do direito penal do inimig, uma vez que não analisa a 

prática do delito e sim a periculosidade do preso, ao ponto que para os críticos da 

teoria de Jakobs, esse artigo é completamente inconstitucional.  

Nesse sentido Luiz Flávio Gomes diz que “ninguém contesta que o Estado 

deve intervir para evitar danos para o patrimônio e vida das pessoas, contudo, 

dentro de um Estado democrático de direito até mesmo o direito deve ter limites” 

(2005, p. 199).  

Outra lei em que é possível visualizar características do direito penal do 

inimigo é a Lei nº 11.343 de 2006 – lei de drogas, que prevê que o indivíduo 

sujeitado a esta lei responderá preso a todo o processo, conforme artigo 44, da lei.  

 

Art. 44.  Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei 
são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade 
provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. 
Parágrafo único.  Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o 
livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada 
sua concessão ao reincidente específico. 

 

Verifica-se que na lei de drogas aplica-se o direito penal do inimigo, mesmo 

que implicitamente, quando o preso é impossibilitado de responder o processo em 

liberdade diante da sua periculosidade frente à sociedade.  

Contudo o STF pacificou o entendimento pela inconstitucionalidade do artigo 

44 da lei de drogas, uma vez que tal dispositivo viola o princípio da presunção de 

inocência, dignidade da pessoa humana e do devido processo legal, tendo o 

acusado pelo crime de tráfico de drogas o direito de responder ao processo em 

liberdade, quando preenchidos os requisitos para a concessão da liberdade 

provisória.      

 

4.5 APLICAÇÃO DO DIREITO PENAL DO INIMIGO AOS LIDERES DE FACÇÕES 
CRIMINOSAS  

 

No Brasil o crime organizado é combatido pela Lei nº 12.850 de 2013, a qual 

“Define organização criminosa e dispõem sobre a investigação criminal, os meios de 

obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal [...]” 

A lei entende que organização criminosa é a associação de 4 (quatro) ou ais 

pessoas que se unem de forma estruturada e organizada, com divisão de tarefas, 
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ainda que informalmente, com o objetivo de obter (direta ou indiretamente) vantagem 

de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima seja 

superior a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional.  

No Brasil diversas organizações criminosas são conhecidas, sendo as 03 

(três) maiores o Primeiro Comando da Capital – PCC, em São Paulo, o Comando 

Vermelho – CV, do Rio de Janeiro e a Família do Norte – FDN, de Manaus.  

Como já tivemos oportunidade de verificar, as três maiores facções 

brasileiras são invejavelmente estruturadas e organizadas hierarquicamente, 

atuando em todo o país e no estrangeiro. 

Todas são movidas pela insaciável sede de poder, o que ocasiona rotineiras 

guerras entre as facções, vitimando dezenas de pessoas, dentro e fora dos presídios 

brasileiros. 

Os críticos da teoria de Jakobs dizem que os inimigos não possuem a 

especial periculosidade que está previsto no direito penal do inimigo. Porém quando 

se esta diante das grandes facções criminosas e seus lideres deveria prevalecer o 

entendimento Ronaldo C. Possato Venancio, que diz em seu artigo:  

  

Por outro lado, em nosso brasileiro estado democrático de direito, 
observamos verdadeiros grupos guerrilheiros formados pelo crime 
organizado, que já estão tão bem organizados e fundamentados, possuindo 
inclusive estatutos e regras de conduta para seus integrantes, em seus 
constantes ataques contra as forças estatais como as polícias e poderes 
judiciais, tombando inúmeros funcionários públicos a cada novo ataque 
dessas facções, que já anunciaram publicamente o objetivo de derrubar o 
Estado constituído para se levantar um novo poder, não se encaixariam 
essas organizações criminosas e seus integrantes no conceito de não 
cidadãos de Jakobs? (VENANCIO, home pages). 

 

O direito penal vigente não tem se mostrado eficaz para os membros dessas 

organizações criminosas, principalmente para seu lideres, diante de seu alto nível de 

periculosidade, o que os impedem de se enquadrarem nos critérios de 

ressocialização dos presídios nacionais, uma vez de que se tem conhecimento de 

que mesmos inseridos em presídios de segurança máxima continuam a controlar o 

crime organizado.    

Para José Paulo Baltazar Junior, a política criminal se divide em (três) 

vertentes: o direito penal tradicional e política liberal; o expansionismo e 

punitivíssimo e exacerbado; e à adaptação às novas realidades criminais (2010, p. 

91). 
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Ainda para o autor, o legislador e o julgador não deveriam parar no tempo e 

sim acompanhar as mudanças sociais, para tanto se faz necessário reformas 

legislativas com adaptação ao texto constitucional, uma vez que para os lideres das 

facções criminosas as medidas repressivas devem ser as mais severas possíveis.   

Nesse sentido Gustavo Senna Miranda diz que: 

 

Tanto o direito quanto o processo penal foram pensados para crimes 
unipessoais, de um agente contra o outro, enquanto o modelo atual é de 
uma pluralidade de agentes albergados por trás de estruturas 
organizacionais ou de aparatos de poder (2008, p. 465-474). 

 

Por fim, Rodrigo Larizzatti relata que com relação à aplicação do direito 

penal do inimigo às organizações criminosas, seria possível, sem sombra de dúvida 

que diante da comprovação da alta periculosidade do indivíduo, seja para estes 

dispensado tratamento jurídico diferenciado do tratamento destinado aos demais 

integrantes da sociedade. Para estes o tratamento deveria ser mais severo, 

compatível com a sua personalidade, assim a eventual violação dos direitos e 

garantias fundamentais constitucionais, estariam assegurados.     
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CONCLUSÃO  

 

Ao Estado cabe a função de dar proteção à sociedade, garantido um 

convívio pacífico e harmonioso entre seus integrantes. Essa proteção é 

constantemente cobrada pela sociedade, ainda mais diante dos inúmeros atentados 

criminosos praticados pelos membros das fações e organizações criminosas, 

causando terror e medo em toda a sociedade.  

Para cumprir tal função o Estado vale-se do direito penal, que é o ramo do 

direito incumbido de tutelar o bem jurídico mais precioso para o homem, quais 

sejam, a vida, a liberdade e a propriedade, valendo-se de sanções como meio 

coerção e punição aos que violam as regras do convívio social. 

Ocorre que o direito penal, atrelado à criminologia e as políticas de 

segurança pública, não vem logrando êxito em promover o convívio pacífico em 

sociedade, pois as organizações criminosas vêm ultrapassando fronteiras e se 

colocando cada vez mais audaciosos e organizados em seus atentados, o que exige 

do Estado uma resposta mais imediata e mais repressiva.  

Nesse interim, o Direito Penal o Inimigo, proposto por Gunther Jokobs, 

corresponde a uma nova forma de direito que zela pela segurança estatal e pelas 

normas impostas pelo Estado, em que aquele que atenta contra tais normas está 

sujeito a sanções e banido da sociedade, sendo tratado como verdadeiros inimigos 

da sociedade.  

Os críticos dessa teoria apontam que sua aplicação atinge o Estado 

Democrático de Direito, porém algumas ideias do direito penal do inimigo deveriam 

ser consideradas no ordenamento jurídico, de modo especial os lideres de facções 

criminosas, que mesmo encarcerados em presídios de segurança máxima, 

coordenam grandes atentados e corrompem outros cidadãos.  

Em que pese à teoria apresentada por Jakobs, possa ser uma alternativa ao 

combate ao crime organizado, nem todas suas considerações devem ser aplicadas 

diante do nosso Estado Democrático de Direito, respeitando um equilíbrio entre 

ambos os direitos, priorizando o bem da coletividade e amenizado a incidência do 

crime organizado. 

 Nesse contexto, todos os membros do crime organizado devem ser 

penalizados, cada um na proporção de sua participação e nível de periculosidade, a 
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qual deve ser medida pelas reiteradas práticas criminosas e participação do 

indivíduo no submundo do crime organizado, exigindo uma penalização mais severa. 

Uma das maiores críticas ao direito penal do inimigo é a violação das 

cláusulas pétreas, o que não pode ocorrer em um Estado Democrático de Direito, 

porém diante do elevado número de crimes e o aumento do crime organizado, o 

Estado não pode permanecer inerte, assim à teoria apresentada por Jakobs, seria 

um novo modelo de direito penal, considerando que em alguns casos poderia haver 

certa mitigação de alguns direitos, como nos casos dos lideres das facções 

criminosas. 

Por fim, considera-se que mudanças são necessárias, ainda mais diante do 

atual contexto criminal social, uma vez que as organizações criminosas com o 

passar do tempo encontraram novos meios para lograr êxito em suas ações, 

devendo então o direito penal evoluir no mesmo sentido, buscando novas medidas 

de combate ao crime organizado.  
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