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RESUMO: O presente artigo objetiva analisar a opinião pública brasileira acerca da redução da maio-
ridade penal, investigando quais os fatores sociológicos que podem contribuir para resultado tão 
expressivo em favor da redução. Para tanto, abordar-se-á a teoria do direito penal do inimigo, in-
vestigando a sua inserção no meio social brasileiro, por meio do poder de influência da mídia, bem 
como investigar-se-á se a aparente seletividade do poder punitivo do Estado pode contribuir para a 
opinião pública cada vez mais a favor da repressão. Por meio da pesquisa bibliográfica qualitativa 
operacionalizada a partir do método indutivo, constatou-se que a crescente ideologia do Direito Penal 
do Inimigo, impulsionada pela certeza de impunidade das camadas mais ricas ante a seletividade do 
sistema punitivo, parece contribuir para o sentimento de vingança que, aos poucos, vem substituindo 
o sentimento de justiça no senso comum, influenciando na formação da opinião pública quanto ao 
endurecimento de toda e qualquer norma de natureza punitiva.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal do Inimigo; maioridade penal; seletividade.

ABSTRACT: This article aims to analyze the Brazilian public opinion about the reduction of criminal 
responsibility, which investigating the sociological factors that could contribute to such significant 
results in favor of the reduction. To do so, will confront the theory of criminal law of the enemy, inves-
tigating their inclusion in the Brazilian social environment, through the media influence of power, and 
will be investigating whether the apparent selectivity of the punitive power of the State can contri-
bute to public opinion increasingly in favor of repression. Through qualitative literature operationalized 
from the inductive method, it was found that the growing ideology of feindstrafrecht, driven by the 
certainty of impunity of the richest layers at the selectivity of the punitive system, seems to contribu-
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te to the feeling of vengeance to little has been replaced the sense of justice in the common sense, 
influencing the formation of public opinion about the hardening of any standard punitive nature.
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INTRODUÇÃO

Constituem-se como objetos deste estudo as recentes pesquisas de 
opinião acerca da redução da maioridade penal, hoje estabelecida em de-
zoito anos de idade, para o patamar de dezesseis anos. Pretende-se contex-
tualizar o atual cenário sociológico nacional para entender se a crescente 
influência das ideias do Direito Penal do Inimigo, incutidas pela ação da 
mídia, influenciam para resultado tão expressivo a favor desta redução.

A justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa se encontra no 
fato da importância do tema para o Direito brasileiro, eis que, muito embora 
as mais importantes instituições de classe se declararem contrárias à mudan-
ça legislativa, a voz das ruas não pode deixar de ser ouvida, e, mais do que 
isto, compreendida pelos que estudam o tema.

Parte-se do problema de identificar quais são os motivos que levaram 
a opinião pública a exacerbar seu grito por vingança, apoiando toda e qual-
quer proposta de endurecimento de leis penais, mesmo sem haverem provas 
incontestes de que tais medidas lhes aumentariam a sensação de segurança. 
Deste problema, tem-se como hipótese que a indústria do medo incutiu, por 
meio das ideias do Direito Penal do Inimigo, cunhadas por Günther Jakobs, 
uma ideia de Direito Penal para o outro, o que, aliado à seletividade prática 
do sistema punitivo, dá ao cidadão a sensação de que o Direito Penal é uma 
seara do Direito que serve apenas para lhe proteger, mas nunca para contro-
lar as suas próprias ações, o que facilita a opinião acerca do endurecimento 
das leis, vez que o opinante não se vê atingido por elas.

Inicialmente, serão trazidos os resultados mais recentes das pesquisas 
de opinião sobre o tema, bem como a sua evolução recente, destacando 
pontos específicos de cada uma delas. Na sequência, abordar-se-á a teoria 
do Direito Penal do Inimigo, investigando a sua aceitação pela sociedade 
brasileira. Por fim, investigar-se-á de que forma o Estado seleciona os in-
divíduos que deseja punir na imensa malha de tipos penais previstos na 
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legislação penal, para entender se esta pode influenciar no sentimento de 
vingança do cidadão médio contra o cidadão tido como inimigo.

No desenvolvimento desta pesquisa será utilizado o método indu-
tivo, enquanto, na investigação, far-se-á uso da técnica do referente, das 
categorias e do conceito operacional, por meio de pesquisa doutrinária, 
cujas referências das obras citadas serão colacionadas ao final. Por opção 
metodológica e levando em conta as limitações desta pesquisa, a mesma 
tratará primordialmente dos aspectos sociológicos relacionados à formação 
da opinião pública sobre o tema, com breves análises legais-jurídicas sobre 
o tema, deixando as análises acerca da conveniência ou não da mesma para 
os demais capítulos desta obra. Os pressupostos conceituais serão trazidos 
ao decorrer do desenvolvimento da presente pesquisa, por meio de notas 
de rodapé.

1 DESENVOLVIMENTO

1.1 opInIão públIcA AcErcA dA rEdução dA MAIorIdAdE pEnAl

Com o avanço dos projetos de leis que visam à redução da maiorida-
de penal brasileira do patamar de dezoito para dezesseis anos de idade jun-
to ao Congresso Nacional, as entidades de classe se mobilizam contratando 
institutos de pesquisa para saber a opinião pública1 acerca desta importante 
questão.

O presente estudo se limitará a analisar pesquisas realizadas neste 
ano de 2015 pelos institutos DataFolha e Paraná Pesquisas, por meio de 
publicações jornalísticas que demonstraram seus resultados.

Em abril deste ano, o Instituto DataFolha divulgou sua primeira pes-
quisa sobre o tema, realizada em todo o território nacional e que demons-
trou massivo apoio popular em favor da redução da maioridade penal, na 
medida em que 87% dos entrevistados se declararam favoráveis, enquanto 
11% se mostraram contrários e 1%, indiferentes2.

1 “Nesse contexto, pode-se afirmar que a opinião pública, considerada como o amálgama de idéias e valores 
que externam o modo de pensar de determinados grupos sociais acerca de assuntos específicos, é edificada 
sobre o tripé sujeito-experiência-intelecto. Com a difusão da comunicação de massa, foi acrescida a esse 
contexto a informação mediatizada, que, conjugada ao analfabetismo funcional que assola a população 
brasileira, passou a ditar unilateralmente o quadro fático-valorativo a ser absorvido pela massa populacional.” 
(Câmara, 2012, p. 268)

2 G1. 87% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal. Disponível em: <http://g1.globo.com/
politica/noticia/2015/04/87-dos-brasileiros-sao-favor-da-reducao-da-maioridade-penal.html>. Acesso em: 20  
out. 2015.
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Dois meses depois, o mesmo instituto repetiu a pesquisa, ouvindo 
2.840 pessoas em 174 municípios, na qual se manteve o mesmo percentual 
na casa de 87% de aprovação da redução e 11% contrários a mesma. Esta 
pesquisa ainda traz outro dado a ser considerado, eis que atesta que 37% 
dos entrevistados vão além, ao defenderem a redução da maioridade penal 
em idades inferiores aos 16 anos de idade3.

Ainda quanto à natureza do crime, 73% daqueles que se declararam 
a favor da redução da idade penal declararam que esta deveria se aplicar a 
qualquer tipo de crime, ao passo que 27% se mostraram mais cautelosos, 
indicando que a redução deveria se aplicar apenas a adolescentes que co-
metessem determinados crimes considerados mais graves.

No mês seguinte, o Instituto Paraná Pesquisas realizou pesquisa se-
melhante, que apresentou quadro ainda mais favorável à redução da maio-
ridade penal, porquanto 90,4% dos entrevistados se declararam desta ma-
neira, enquanto somente 8,3% se declararam contrários à ideia. Quanto à 
natureza do crime, nesta pesquisa, o percentual daqueles que defende a 
redução para crime de qualquer ordem sofreu sensível redução em compa-
ração à pesquisa supra-analisada, atingindo o percentual de 55%.

Um dado um tanto curioso e que indica certa incoerência na resposta 
dos entrevistados é encontrado quanto à resposta acerca da contribuição 
da medida para a redução da violência, que parece ser o bem jurídico ob-
jetivado por aqueles que advogam nesse sentido, mas que foi respondido 
positivamente por apenas 64% dos entrevistados4.

Esse número é bastante significativo, eis que demonstra que 26% das 
pessoas pesquisadas – que representam, em tese, um quarto da população 
nacional – apoiam a redução da maioridade penal, mesmo sem acreditar 
que esta medida diminuiria a incidência de violência. Para esta parcela dos 
entrevistados, sua opinião parece ser motivada simplesmente pelo desejo de 
punir a fim de saciar sua sede por vingança pública.

Em qualquer pesquisa que se realize, independentemente de sua na-
tureza, o alcance de índice tão expressivo a favor de uma das respostas dis-
poníveis é algo que merece destaque. Ainda mais quando a opinião pública 
parece divergir das entidades de classe mais representativas na sociedade.

3 G1. Redução da maioridade penal é aprovada por 87%, diz Data Folha. Disponível em: <http://g1.globo.
com/politica/noticia/2015/06/reducao-da-maioridade-penal-e-aprovada-por-87-diz-datafolha.html>. Acesso 
em: 20 out. 2015. 

4 GAZETA do Povo. 90% apoiam redução da maioridade penal. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.
com.br/vida-e-cidadania/90-apoiam-reducao-da-idade-penal-c8e24o0vlosyiway5n00aryvi>. Acesso em: 20 
out. 2015.
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Entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil5, Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil6, Associação dos Magistrados do Brasil7, Ministé-
rio Público8, Anistia Internacional9 e até mesmo a Organização das Nações 
Unidas10 já se manifestaram publicamente por meio de notas repudiando a 
medida.

Recentemente, trinta e cinco entidades com representação social sig-
nificativa lançaram o movimento “Maior Idade Penal”, que divulga suas 
ações junto ao sítio www.maioridadepenal.org.br. 

Aparentemente, a opinião pública tem, ao menos nesta questão, 
distanciando-se das entidades que historicamente gozam de maior grau de 
respeito no País. Tal fenômeno pode ser visto por diversos prismas, porém 
o que se propõe a partir deste ponto é analisá-lo do ponto de vista crimino-
lógico, examinando a influência das ideias do Direito Penal do Inimigo na 
sociedade e na opinião pública brasileira.

1.2 AVAnço dAs IdEIAs do dIrEIto pEnAl do InIMIGo nA socIEdAdE brAsIlEIrA

O termo Direito Penal do Inimigo foi cunhado pelo penalista alemão 
Günther Jakobs11 em obra de mesmo nome. Segundo o autor, o Direito Pe-
nal deveria apresentar uma dupla face, a primeira direcionada aos cidadãos, 
aos quais deveriam ser garantidos os direitos constitucionalmente estabele-
cidos no que tange ao direito de defesa e devido processo legal; e a segunda 
direcionada ao que o autor chama de inimigos da sociedade, assim defini-
dos como os que cometem crimes bárbaros, ou que são criminosos contu-
mazes, de quem a sociedade deve se proteger, retirando-lhes os direitos de 
defesa garantidos aos cidadãos, visando, assim, a uma punição mais efetiva, 
a fim de proporcionar maior segurança social.

5 ORDEM dos Advogados do Brasil. OAB é contra a redução da maioridade penal. Disponível em: <http://www.
oab.org.br/noticia/28231/oab-e-contra-a-reducao-da-maioridade-penal>. Acesso em: 20 out. 2015.

6 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/06/cnbb-e-contra-reducao-da-maioridade- 
penal>. Acesso em 30.out. 2015.

7 RICHTER, André. Associação de magistrados condena PEC que propõe redução da maioridade penal. EBC. 
Disponível em: <http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/04/associacao-de-magistrados-condena-pec-que-
propoe-reducao-da-maioridade-penal>. Acesso em: 20 out. 2015.

8 MINISTÉRIO Público do Estado do Rio Grande do Sul. Não à redução da maioridade penal. Disponível em: 
<https://www.mprs.mp.br/infancia/cartas_politicas/id151.htm>. Disponível em: 20 out. 2015.

9 JUSTIFICANDO. Anistia Internacional cria campanha contra a redução da maioridade penal. Disponível em: 
<http://justificando.com/2015/06/29/anistia-internacional-cria-campanha-contra-a-reducao-da-maioridade-
penal>. Acesso em: 20 out. 2015.

10 GOMES, Ricardo. ONU reafirma posição contra redução da maioridade penal no Brasil. Rede Brasil Atual. 
Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2015/06/onu-reafirma-posicao-contra-reducao- 
da-maioridade-penal-no-brasil-842.html>. Acesso em: 20 out. 2015.

11 JAKOBS, Günther. Direito penal do inimigo: noções e críticas. Org. e Trad. André Luís Callegari e Nereu José 
Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.



20    ������������������������������������������������������������������������������������RDP Nº 100 – Out-Nov/2016 (Edição Especial) – PARTE GERAL – DOUTRINA

Barosi Junior12 analisa a influência das ideias de Hobbes e Kant para 
a formação da teoria de Jakobs, fundamentando suas bases na teoria con-
tratualista:

Com base na teoria contratualista de Hobbes e Kant, a doutrina em voga vê 
a possibilidade de se tratar um indivíduo não como pessoa, ou como um 
cidadão comum, mas como um ser diferenciado, um inimigo da sociedade. 
Se alguém comete crimes de alta traição, dizia Hobbes, está se negando à 
submissão estatal e por isso não pode ser tratado como súdito, mas sim como 
inimigo. Kant, um pouco mais rígido dizia que não pode ser tratado como 
pessoa aquele que ameaça outro constantemente.

O Direito Penal do Inimigo visa à eliminação do perigo que tais in-
divíduos representam ao Estado, não se preocupando com o caráter ree-
ducativo ou mesmo retributivo da pena. Reconhece-se como impossível a 
ressocialização do “inimigo”, assim como também não interessa a retribui-
ção do mal causado à sociedade. O mais importante aqui é a adoção de 
medidas que eliminem o perigo representado por esse agente, sem ter que 
se preocupar com as garantias que um cidadão comum teria ao se submeter 
às mesmas medidas.

Acerca da escolha do inimigo do Estado, Jakobs originariamente os 
exemplifica como os terroristas, porém, como este exemplo tem pouca ou 
nenhuma aplicabilidade no Brasil, por aqui, se passou a eleger novos ini-
migos, notadamente os traficantes de drogas e chefes de organizações cri-
minosas.

Todavia, Greco13 alerta para a perigosa subjetividade do conceito e 
da seleção dos chamados inimigos do Estado:

E quem mais? Quem mais pode se encaixar no perfil do inimigo? Na verdade, 
a lista nunca terá fim. Aquele que estiver no poder poderá, amparado pelo 
raciocínio do Direito Penal do Inimigo, afastar o seu rival político sob o ar-
gumento da sua falta de patriotismo por atacar as posições governamentais. 
Outros poderão concluir que também é inimigo o estuprador de sua filha. Ou 
seja, dificilmente se poderá encontrar um conceito de inimigo, nos moldes 
pretendidos por essa corrente, que tenha o condão de afastar completamente 
a qualidade de cidadão do ser humano, a fim de tratá-lo sem que esteja pro-
tegido por quaisquer das garantias conquistadas ao longo dos anos.

12 BAROSI JÚNIOR, Antônio Carlos. Regime disciplinar diferenciado: sanção desumana ou medida adequada 
aos presos de alta periculosidade? Revista Jurídica Unijus, Uberaba, v. 12, n. 16, p. 30, maio 2009.

13 GRECO, Rogério. Direito penal do inimigo. Disponível em: <http://www.rogeriogreco.com.br/?p=1029>. 
Acesso em: 20 out. 2015.



RDP Nº 100 – Out-Nov/2016 (Edição Especial) – PARTE GERAL – DOUTRINA ����������������������������������������������������������������������������������������21 

Justamente por este caráter subjetivo – que permite selecionar o ini-
migo ao gosto do aplicador da lei – que a teoria é muito criticada pela dou-
trina constitucional/penal, por afastar o Direito Penal do fato, substituindo-o 
pelo penal do autor, às margens do que dispõe o sistema constitucional, 
fulminando assim as suas garantias.

Gomes, nesse sentido, alerta para a característica inconstitucional 
desta teoria, que visa à aplicação de um Direito Penal do autor, em detri-
mento do Direito Penal do fato consagrado pelas regras democráticas bra-
sileiras:

O que Jakobs denomina de Direito Penal do Inimigo, como bem sublinhou 
Cancio Meliá (2003, p. 59 e ss.), é nada mais que um exemplo de Direito 
Penal de autor, que pune o sujeito pelo que ele “é” e faz oposição ao Direito 
Penal do fato, que pune o agente pelo que ele “fez”. A máxima expressão 
do Direito Penal de autor deu-se durante o nazismo, desse modo, o Direito 
Penal do inimigo relembra esse trágico período; é uma nova “demonização” 
de alguns grupos de delinqüentes;14

Utilizando-se do mesmo autor que Gomes, Greco cita Meliá para tra-
çar um importante paralelo entre as doutrinas do Direito Penal do Inimigo 
e a doutrina nazista:

Na verdade, apontava determinadas pessoas como perigosas, a exemplo do 
que ocorria com os delinqüentes habituais, e sobre elas fazia recair uma 
espécie de “tratamento”, que podia, segundo a sua estúpida visão, curá-los, 
aplicando-lhes medidas de internação por tempo indeterminado, inclusive 
nos conhecidos campos de concentração, ou, quando fossem reconhecida-
mente entendidos como incuráveis, condenados à morte, ou ainda, em al-
gumas situações, utilizados como carne de canhão, ou seja, aquelas pessoas 
que durante a Segunda Guerra Mundial eram colocadas no front de batalha.

Enfim, medidas que atropelavam o princípio da dignidade da pessoa huma-
na, justamente por desconsiderá-la como pessoa, lembrando muito o que 
Jakobs pretende fazer com o seu Direito Penal do Inimigo, desconsiderando 
o inimigo como um cidadão. 

Como se vislumbra, os princípios constitucionais garantistas são dei-
xados de lado, ao menos em relação aos inimigos, o que contraria o pró-
prio interesse social de um Estado democrático, que Nucci15 afirma que sua 

14 GOMES, Luis Flávio. Direito penal do inimigo (ou inimigos do direito penal). Disponível em: <http://egov.ufsc.
br/portal/sites/default/files/anexos/30054-30312-1-PB.pdf>. Acesso em: 20 out. 2015.

15 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios constitucionais penais e processuais penais. 3. ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 292.



22    ������������������������������������������������������������������������������������RDP Nº 100 – Out-Nov/2016 (Edição Especial) – PARTE GERAL – DOUTRINA

defesa nada mais é do que um dever legal que deve ser visualizado como 
“[...] reconhecimento ao interesse da sociedade de que todos sejam inocen-
tes, desde o nascimento, até a inversão desse status, dependente do devido 
processo legal”.

Todavia, paulatinamente, ainda que não saiba do que se trate a teoria 
em sua complexidade estrutural, as vozes das ruas parecem incorporar os 
postulados de Jakobs, defendendo toda e qualquer medida que importe em 
endurecimento de medidas repressivas.

E em se incentivando o Direito Penal como solução para os proble-
mas, deixa-se de lado o Estado Social, conforme alerta Greco16, destacando 
que “investimentos em ensino fundamental, médio e superior, lazer, cultu-
ra, saúde, habitação são relegados a segundo plano, priorizando-se o setor 
repressivo”.

Cit apud Batista17 denuncia o que chama de “expansão ilimitada do 
poder punitivo que caracteriza o empreendimento neoliberal”, alertando 
para o aumento de encarceramentos e de campanhas em favor do endu-
recimento das penas e condições dos apenados. É a mesma autora quem 
observa o que chama de endeusamento do sistema penal norte-americano 
de natureza antigarantista:

No Brasil, percebe-se o fenômeno de endeusamento ao sistema penal norte-
-americano de lei e ordem e de tolerância zero, em virtude do que os meios 
de comunicação reportam para o espectador, criando um consenso moral 
que legitima e recupera as práticas penais mais truculentas e um consenso 
geral por repressão, todavia, esse mito cai por terra se analisado sem essas 
interferências midiáticas.

Do ponto de vista prático-legislativo, vários autores alertam para a 
inserção do ordenamento jurídico de normas que incorporam ideias desta 
teoria, além da atuação prática dos policiais, que, há algum tempo, já assim 
o faziam, ainda que às margens da lei, como denuncia Cit18: “No Brasil, a 
realidade policial em confronto nas favelas retrata um verdadeiro direito pe-
nal do inimigo, haja vista, as ações irem direto contra os que aparentemente 
ameaçam a paz social”.

16 GRECO, Rogério. Op. cit.
17 CIT, Franciele. Tendências da política criminal no Estado Democrático de Direito brasileiro: enfoque minimalista 

consubstanciado na constituição de 1988. Revista da ESMESC, Florianópolis, v. 17, n. 23, p. 231-258, jan. 
2010.

18 Idem, ibidem.
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Algumas décadas após o final das grandes guerras, as gerações mais 
antigas parecem se esquecer das nocivas consequências destas, e as novas 
gerações, que não as viveram, esforçam-se para não conhecer a história, 
fazendo com que os motivos que influenciaram o movimento do Neocons-
titucionalismo19 no mundo desapareçam, fazendo emergir o sentimento in-
dividualista/privado, em que todo sofrimento humano é válido, para que 
se alcance seus objetivos, a exemplo da mentalidade da época pré-guerra.

Assim, negligencia-se o que Ferrajoli20 chama de esfera do não de-
cidível, “aquilo que nenhuma maioria pode validamente decidir, isto é, a 
violação ou a restrição dos direitos de liberdade, e aquilo que nenhuma 
maioria pode legitimamente deixar de decidir, isto é, a satisfação dos direi-
tos sociais constitucionalmente estabelecidos”.

Todavia, a inserção paulatina desta teoria no Direito brasileiro não 
ocorre sem críticas por parte da doutrina, pelo que se exemplifica pelas pa-
lavras de Rosa21, que destaca que a função do Direito Penal não se esgota na 
perseguição de seus inimigos, mas pela promoção da paz social, que pode 
ser obtida por meio da “redução e contenção do poder punitivo, dentro dos 
limites exigidos pela dignidade humana”.

Greco finaliza sua análise sobre a teoria em defesa da inaplicabilidade 
no sistema penal brasileiro alertando para os perigos de sua implementação:

Não podemos afastar todas as nossas conquistas que nos foram sendo dadas 
em doses homeopáticas ao longo dos anos, sob o falso argumento do cida-
dão versus inimigo, pois que, não sendo possível conhecer o dia de amanhã, 
quem sabe algum louco chegue ao poder e diga que inimigo também é aque-
le que não aceita a teoria do Direito Penal do Inimigo, e lá estarei eu sendo 
preso, sem qualquer direito ou garantia, em troca de um argumento vazio e 
desumano.

Todavia, a opinião pública, conforme demonstrado alhures, e pelo 
que se verifica ante ao resultado não apenas das pesquisas acerca da re-
dução da maioridade penal, mas todas aquelas que questionam acerca do 

19 “O novo direito constitucional ou neoconstitucionalismo desenvolveu-se na Europa, ao longo da segunda 
metade do século XX, e, no Brasil, após a Constituição de 1988. O ambiente filosófico em que floresceu foi 
o do pós-positivismo, tendo como principais mudanças de paradigma, no plano teórico, o reconhecimento 
de força normativa à Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e a elaboração das diferentes 
categorias da nova interpretação constitucional.” (Barroso, 2015)

20 FERRAJOLI, Luigi. A democracia através dos direitos: o constitucionalismo garantista como modelo teórico e 
como projeto político. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.11.

21 ROSA, Patricia Rodrigues. Análise crítica da teoria do direito penal do inimigo frente ao paradigma de estado 
democrático de direito. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 113, jun. 2013. Disponível em: <http://
www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12929&revista_
caderno=3>. Acesso em: 10 out. 2015.
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endurecimento de leis penais, parece não querer ouvir as vozes dos especia-
listas, demonstrando visível simpatia pelas medidas iluminadas pelo Direito 
Penal do Inimigo.

1.3 sElEtIVIdAdE do sIstEMA punItIVo pEnAl brAsIlEIro

A nítida aceitação da teoria do Direito Penal do Inimigo pela opi-
nião pública pode ser, em grande parte, creditada à seletividade do sistema 
punitivo penal brasileiro, que, ao escolher o grupo social que deseja punir 
– geralmente o menos favorecido economicamente –, dá a clara sensação, 
ao “cidadão-médio”, que esta é uma área do Direito que existe não para 
controlar as ações de todos visando ao bom convívio social, incluindo-se 
neste grupo o próprio cidadão, mas sim um direito que existe apenas para 
lhe proteger contra ataques de outros indivíduos – geralmente sobre seu 
patrimônio.

Esta situação fornece ao cidadão a sensação de que é imune à ação 
do Direito Penal – até porque, na maioria das vezes, realmente é, não por 
não cometer crimes, mas apenas por não estar na mira do sistema punitivo.

Neste sentido, Cit22 relaciona que esta seletividade do sistema com a 
exclusão social, defendendo que ambos são “recíprocos, ou seja, um traduz 
e provém do outro”. Assim, observa que isto se dá em razão do direciona-
mento do Direito Penal para a proteção do patrimônio privado, sob impulso 
dos valores capitalista-individualistas, “o que, obviamente, seleciona para 
incidência do sistema penal os indivíduos sem poder aquisitivo”.

Certamente, não é a toa que, entre os mais de 200 tipos penais (para 
analisar apenas aqueles tipificados no Código Penal), quase um quarto deles 
se encontra no título dos “crimes contra a propriedade”, enquanto os crimes 
contra a pessoa representam pouco mais da metade daqueles que protegem 
a propriedade privada.

Rosa23 afirma que a “seletividade é uma característica estrutural do 
poder punitivo. O Direito Penal é aplicado àqueles que, de forma eventual 
ou reiterada, praticam fatos que são tipificados como delitos”. E critica, nes-
ta linha, a aplicação do mesmo como mero sistema seletivo em desfavor 
de determinados grupos, que trata como “aqueles que lhe causam certo 
incômodo”, seria permitir a aplicação de um “Direito Penal discriminatório 
e ilegítimo, o que é inadmissível em um Estado Democrático de Direito”.

22 CIT, Franciele. Op. cit., p. 231-258.
23 ROSA, Patricia Rodrigues. Op. cit.
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Gomes, analisando as palavras de Zaffaroni sobre as consequências 
de uma política fulcrada nas teorias de Jakobs, alerta que o Direito Penal 
contemporâneo cumpre para o encarceramento em massa dos economica-
mente excluídos.

De tudo quando foi resenhado em relação ao pensamento de Zaffaroni, po-
de-se concluir: desde 1980, especialmente nos EUA, o sistema penal vem 
sendo utilizado para encher os presídios. Isso se coaduna com a política eco-
nômica neoliberal. Cabe considerar que desde essa época vem se difundindo 
o fenômeno da privatização dos presídios. Quem constrói ou administra pre-
sídios precisa de presos (para assegurar remuneração aos investimentos fei-
tos). Considerando-se a dificuldade de se encarcerar gente das classes mais 
bem posicionadas, incrementou-se a incidência do sistema penal sobre os 
excluídos. O Direito Penal da era da globalização caracteriza-se (sobretudo) 
pela prisionização em massa dos marginalizados.24

A situação já denunciaria a desigualdade social que faz com que o 
Direito Penal exista em favor de uma classe e em desfavor de outra. Toda-
via, a situação se mostra ainda pior quando se observa que o fato do maior 
encarceramento de pessoas pobres não se dá pelo simples fato de que estas 
cometem crimes e as pessoas ricas não. Tal situação é reflexo direto da 
seletividade do Direito Penal, que escolhe quem quer punir, assim como 
a teoria do Direito Penal do Inimigo escolhe aqueles que devem ser com-
batidos pelo Estado, e daí se demonstra que ambas situações estão ligadas 
umbilicalmente.

Ainda acerca da maior punição de pessoas de baixa renda não decor-
rer, ao menos nessa proporção, em razão do maior cometimento de crimes 
por estas pessoas, Pissaia25 argumenta que “supor que as classes menos fa-
vorecidas têm mais propensão ao crime parece uma tentativa frustrada de 
ignorar todo um processo de etiquetamento social ocorrido durante a vida 
do indivíduo”.

Um exemplo que pode demonstrar esta situação é o que ocorre em 
relação aos crimes contra a propriedade intelectual, que ocorrem diaria-
mente e, pior, em locais estabelecidos pelo Estado, normalmente denomi-
nados de “camelódromos”, às vistas da sociedade e do Poder Público, sem 
que quase nenhuma atitude seja tomada, ao passo que furtos de bagatela 
são punidos com rigor máximo, na maioria das vezes.

24 GOMES, Luis Flávio. Op. cit.
25 PISSAIA, Pollyana Elizabethe. Criminologia crítica e etiquetamento social. Revista Bonijuris, a. XXV, n. 593, 

v. 25, n. 4, abr. 2013. Disponível em: <http://www.bonijuris.com.br/bonijuris/arquivos/PDF_15_25.pdf>. 
Acesso em: 22 maio 2014.
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Cit26 alerta para outro exemplo, comparando os crimes de furto e de 
sonegação fiscal: “Se o autor do furto devolve o valor ou coisa (até o recebi-
mento da denúncia), há arrependimento posterior e possibilidade de redu-
ção da pena, todavia, se isso ocorre com o sonegador, a sua pena é extinta, 
não incidindo nem para efeitos de reincidência”. 

A mesma autora cita a diferença com que o princípio da bagatela é 
tratado pelos Tribunais, exemplificando um caso no qual o Supremo Tribu-
nal Federal aplicou a bagatela no crime de descaminho em situação que 
envolvia valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao passo que, quando 
analisado no crime de furto, na maioria dos casos, é negada a aplicação da 
mesma excludente em valores bem inferiores a um salário-mínimo27. Quan-
to a isto, tem-se a recente decisão, na qual a 4ª Câmara de Direito Criminal 
do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve pena de prisão para um ho-
mem acusado de furtar dois pacotes de bolacha28.

É de se destacar, também, o recente julgado do Supremo Tribunal 
de Justiça, datado de 9 de junho de 2015, no qual se manteve uma conde-
nação de tráfico de drogas pela transferência de posse de 0,02 gramas de 
maconha29.

Importante salientar que o que se defende não é aplicação de penas a 
todo e qualquer tipo de conduta, eis que o chamado Direito Penal máximo 
se mostra muito mais um controle social desigual e seletivo do que uma 
política pública justa e equânime de justiça social. O que se questiona é a 
aplicação seletiva desse sistema inchado, que criminaliza toda e qualquer 
conduta como se fosse resolver os problemas sociais que se apresentam, ou 
que nos são apresentados.

Greco30, ao abordar esse sistema de supercriminilização de toda e 
qualquer conduta, aborda os ensinamentos de Nilo Batista, Zaffaroni, Alagia 
e Slokar, que denunciam a ideia de educação social por meio do Direito 
Penal, que, além de ineficaz, eis que as experiências sociais demonstram 
com clareza que a simples criminalização de uma conduta não é capaz de 
impedi-la, ainda contribui para a falta de credibilidade do Direito Penal, eis 

26 CIT, Franciele. Op. cit., p. 231-258.
27 Idem, ibidem.
28 JUSTIFICANDO. Homem é condenado a mais de um ano de prisão por furto de dois pacotes de bolacha. 

Disponível em: <http://justificando.com/2015/10/21/homem-e-condenado-a-mais-de-um-ano-de-prisao-por-
furto-de-dois-pacotes-de-bolacha/>. Acesso em: 22 out. 2015.

29 TRIBUNA Hoje. STJ condena preso por tráfico de 0,02g de maconha em Minas. Disponível em: <http://www.
tribunahoje.com/noticia/146482/brasil/2015/06/27/stj-condena-preso-por-trafico-de-002-g-de-maconha-
em-minas.html>. Acesso em: 20 out. 2015.

30 GRECO, Rogério. Op. cit.
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que, “quanto mais infrações penais, menores são as possibilidades de serem 
efetivamente punidas as condutas infratoras, tornando-se ainda mais seleti-
vo e maior a cifra negra”.

Neste círculo vicioso, o Poder Legislativo cria tipos penais em ritmo 
acelerado para atender ao anseio social, prometendo a punição dos infra-
tores e o aumento na segurança pública, enquanto permite o sucateamento 
das forças policiais e judiciárias, o que torna cada vez mais impossível o 
combate de todos os crimes ocorridos, levando à inevitável decisão de se 
selecionar, entre tantos crimes, quais são aqueles que se pretende coibir e 
punir.

Greco31 adverte, contudo, que este raciocínio, “por mais que traga um 
falso conforto à sociedade, não pode prosperar. Isso porque a própria socie-
dade não toleraria a punição de todos os seus comportamentos anti-sociais, 
aos quais já está acostumada a praticar cotidianamente”.

Assim, como arremata o autor, ao invés de aumentar o controle so-
cial, o aumento de tipos penais “somente culmina por enfraquecer o próprio 
Direito Penal, que perde seu prestígio e valor, em razão da certeza, quase 
absoluta, da impunidade”.

Porém, a parte mais perversa da seletividade do sistema se encontra 
justamente nos critérios de seleção, que, cada vez mais, parecem se direcio-
nar não às condutas mais nocivas à sociedade, mas sim àquelas praticadas 
por determinados grupos sociais formados por pessoas de baixa renda, em 
um verdadeiro sistema em que se pugna pela punição do outro – do inimigo 
– e se clama pela aquiescência em relação aos crimes cometidos pelo grupo 
social em que o indivíduo pertence – haja vista a grande aceitação social 
que crimes como o de embriaguez ao volante, sonegação fiscal e descami-
nho ainda encontram na maioria dos grupos sociais formados por pessoas 
de alto poder aquisitivo.

Recentemente, o constitucionalista e ministro da Corte Suprema, ao 
discursar no encerramento do Segundo Colóquio sobre o Supremo Tribunal 
Federal, na Associação dos Advogados de São Paulo, reiterou que o sistema 
penal brasileiro é “um desastre desigualitário. É um sistema feito para pren-
der meninos com 100 gramas de maconha. Você não consegue prender um 
empresário que deu golpe de R$ 10 milhões”32.

31 Idem.
32 LIMA, Helder. Barroso. Sistema penal brasileiro é um desastre. Brasil 247. Disponível em: <http://www.

brasil247.com/pt/247/brasil/201671/Barroso-sistema-penal-brasileiro-%C3%A9-um-‘desastre’.htm>. 
Acesso em: 20 out. 2015.
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E sacramentou acerca dos motivos que levam a maioria dos encarce-
ramentos hoje no Brasil:

O sistema brasileiro é tão ruim que nós temos 600 mil presos, metade não 
tem a ver com duas grandes queixas da sociedade: violência e corrupção. 
Quase a metade dos presos do país não estão presos nem por violência, nem 
por corrupção. Estão presos por drogas ou por crimes não violentos.33

Pissaia34 traz dados do Censo Penitenciário Nacional ocorrido em 
1994 que indicam que “95% dos presos são pobres; 87% dos presos não 
concluíram o primeiro grau; 85% dos presos não possuem condições de 
contratar um advogado; 96,31% dos presos são homens”, demonstrando 
claramente a seleção social dos chamados criminosos, ou inimigos.

Gomes, contextualizando esta situação com a teoria do etiquetamen-
to social, defende que o sistema capitalista finalmente encontrou um meio 
de extrair mais-valia dos pobres, além da sua função de formar o excesso de 
contingente necessário a conter o avanço salarial dos trabalhadores:

Como o sistema penal funciona seletivamente (teoria do labelling approach), 
consegue-se facilmente alimentar os cárceres com esse “exército” de exclu-
ídos. Em lugar de ficarem jogados pelas calçadas e ruas, economicamente, 
tornou-se útil o encarceramento deles. Com isso também se alcança o efeito 
colateral de se suavizar a feiúra das cidades latino-americanas, cujo ambien-
te arquitetônico-urbanístico está repleto de esfarrapados e maltrapilhos. Ate-
nua-se o mal-estar que eles “causam” e transmite-se a sensação de “limpeza” 
e de “segurança”. O movimento “tolerância zero” (que significa tolerância 
zero contra os marginalizados, pobres etc.) é manifestação fidedigna desse 
sistema penal seletivo. Optou claramente pelos pobres, eliminando-lhes a 
liberdade de locomoção. Quem antes não tinha (mesmo) lugar para ir, agora 
já sabe o seu destino: o cárcere. Pelo menos agora os pobres cumprem uma 
função socioeconômica! Finalmente (a elite político-econômica) descobriu 
uma função para eles.35

Por fim, Greco acusa o movimento antigarantista de impor uma falá-
cia, eis que causa, por fim, a fuga do alvo principal, ou seja, as infrações que 
realmente demandam ação repressiva do Estado, concentrando-se ardilosa-
mente em condutas que, embora de pequena relevância, são praticadas por 
indivíduos de grupos sociais cujas vozes dificilmente se conseguem ouvir:

33 Idem.
34 PISSAIA, Pollyana Elizabethe. Op. cit.
35 GOMES, Luis Flávio. Op. cit.
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Enfim, o falacioso discurso do movimento de Lei e Ordem, que prega a má-
xima intervenção do Direito Penal, somente nos faz fugir do alvo principal, 
que são, na verdade, as infrações penais de grande potencial ofensivo, que 
atingem os bens mais importantes e necessários ao convívio social, pois que 
nos fazem perder tempo, talvez propositadamente, com pequenos desvios, 
condutas de pouca ou nenhuma relevância, servindo, tão-somente, para afir-
mar o caráter simbólico de um Direito Penal que procura ocupar o papel 
de educador da sociedade, a fim de encobrir o grave e desastroso defeito 
do Estado, que não consegue cumprir suas funções sociais, permitindo que, 
cada dia mais, ocorra um abismo econômico entre as classes sociais, au-
mentando, assim, o nível de descontentamento e revolta na população mais 
carente, agravando, conseqüentemente, o número de infrações penais apa-
rentes, que, a seu turno, causam desconforto à comunidade que, por sua vez, 
começa a clamar por mais justiça. O círculo vicioso não tem fim.

1.4 ForMAção dA opInIão públIcA E A InFluêncIA no rEsultAdo dAs pEsquIsAs dE opInIão

Considerando que a mídia se destaca como aspecto de influência na 
formação de opinião pública, tem-se que esta parece ter papel decisivo no 
resultado tão amplamente favorável à redução da maioridade penal, ao fo-
mentar, ainda que sem saber, em alguns casos, as ideias da teoria do Direito 
Penal do Inimigo.

Os veículos de comunicação, especialmente após o advento da In-
ternet, estão bastante acessíveis à população, que, por sua vez, é bombar-
deada por informações que, cada vez mais, atendem a critérios e interesses 
mercadológicos em desfavor da sua função de informação social.

Assim, forma-se a opinião pública, que, segundo Lippmann36 – es-
pecialista em comunicação social, que, entre outros feitos, cunhou, com 
Bernard Baruch, o termo “guerra fria” –, resulta muito mais da manipulação 
e administração deste consenso pelos detentores do poder da comunicação 
do que da capacidade cognitiva do indivíduo a ser informado.

Especialmente em relação ao reflexo sobre o sistema criminal, Mariz 
de Oliveira37 destaca que a mídia criou uma cultura criminal na sociedade 
brasileira que condena indivíduos antes mesmo de denunciá-los, contra-
riando o sistema judiciário brasileiro.

36 LIPPMANN, Walter. Opinião pública. Tradução e prefácio de Jacques A. Wainber. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 
2010.

37 Mariz de Oliveira, 2008, p. 777 apud FAVORETTO, Afonso Celso. Princípios constitucionais penais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
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[...] criou-se uma cultura criminal da mídia brasileira. Algumas característi-
cas da atuação da imprensa estão solidificadas e influenciam a sociedade, 
atingindo os próprios responsáveis pela distribuição da justiça [...]. Ao con-
trário do que ocorre na Justiça, os fatos independem da prova para serem 
acreditados por uma sociedade ávida pelo castigo e pela punição alheios.

Essas informações relacionadas ao Direito Penal são cada vez mais 
comuns e continuam explorando um discurso criminal38 que coloca o au-
mento da criminalidade como um dos problemas sociais mais graves do 
País, e que somente pelo poder punitivo do Estado solucionaria o problema, 
quando, pelo contrário, conforme demonstrado nas linhas anteriores, o Di-
reito Penal deveria basear-se no princípio da intervenção mínima39.

Greco40 analisa o poder da mídia em relação à formação da opinião 
pública em favor da exacerbação do rigor penal como forma de conter o 
avanço da violência:

A mídia, no final do século passado e início do atual, foi a grande propagado-
ra e divulgadora do movimento de Lei e Ordem. Profissionais não habilitados 
(jornalistas, repórteres, apresentadores de programas de entretenimento, etc.) 
chamaram para si a responsabilidade de criticar as leis penais, fazendo a 
sociedade acreditar que, mediante o recrudescimento das penas, a criação 
de novos tipos penais incriminadores e o afastamento de determinadas ga-
rantias processuais, a sociedade ficaria livre daquela parcela de indivíduos 
não adaptados.

Cit41 apud Zaffaroni indica que, nos últimos anos, se propagou a ideia 
de penas mais duras, ainda que às margens dos direitos e garantias do indi-
víduo. E que isto “constitui o capítulo mais triste da atualidade latino-ame-
ricana e o mais deplorável de toda história da legislação penal da região, 
em que políticos intimidados pela ameaça de uma publicidade negativa 
ensejam o caos incompreensível e irracional que é o direito penal de hoje”. 

Galvão42, analisando a obra de Noam Chomsky, indica dez das es-
tratégias para controle da opinião pública, das quais se destacam duas que 

38 “Este discurso criminal pela mídia se dá graças aos altos índices de criminalidade e ocorrência de crime no 
país e outros tantos elementos que permitem concluir no sentido de descrença no sistema penal brasileiro e 
tem ganhado cada vez mais espaço nos veículos de comunicação [...].” (Mendonça, 2013, p. 375)

39 MENDONÇA, Fernanda Graebin. A (má) influência da mídia nas decisões pelo tribunal do júri. Anais do 2º 
Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade: mídias e direitos da sociedade em rede, 2013. 
Disponível em: <http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2013/3-6.pdf>. Acesso em: 22 maio 2014.  

40 GRECO, Rogério. Op. cit.
41 CIT, Franciele. Op. cit., p. 231-258.
42 GALVÃO, Antonio Mesquita. Manipulação da opinião pública. ADITAL. Disponível em: <http://site.adital.com.

br/site/noticia.php?lang=PT&cod=67053>. Acesso em: 24 out. 2015.
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podem se aplicar no caso em análise: a utilização da emoção acima da re-
flexão, que existe quando se apresentam espetáculos midiáticos apontando 
crimes bárbaros cometidos por adolescentes, negligenciando-se a informa-
ção de que estes representam a minoria dos delitos que seriam atingidos 
pela política de redução.

Neste sentido, Câmara43 salienta, ao encontro da teoria de Chomsky 
e Lippmann, que as notícias na área penal são repassadas à sociedade com 
um alto teor sensacionalista, da qual é transmitida exageradamente, com 
imagens, expressões e comentários chocantes, chamam a atenção do públi-
co e tocam pela alta carga emocional transmitida pelas informações.

É neste tipo de ocasião que a mídia frequentemente vem, de forma 
julgadora, fabricando vítimas e réus com suas estórias, desvirtuando o direi-
to de informar, infringindo os direitos individuais, do acusado44.

Outra estratégia trazida por Chomsky por meio de Galvão45 seria a 
criação de problemas para oferecimento de soluções pré-fabricadas, que 
acontece neste mesmo momento, no qual se mostra um problema com ca-
pacidade de causar comoção social e na sequência se apresenta a solução 
simples e rápida, que seria justamente a redução da maioridade penal.

Greco46 destaca que o convencimento a favor deste verdadeiro dis-
curso de medo se dá por intermédio do sensacionalismo, da transmissão de 
imagens chocantes, que causam revolta e repulsa no meio social, para que 
por fim, a sociedade, acuada, acredite sinceramente que o Direito Penal 
será a solução de todos os seus problemas.

Todavia, ainda que estas razões possam explicar o motivo pelo qual 
pessoas que temem a violência apoiem a proposta legislativa, vendo nela 
uma forma de solução de seus problemas de segurança pública, o mesmo 
não se pode afirmar acerca da parcela dos pesquisados que, embora apoiem 
a política, afirmam não acreditar que esta resolveria o problema de seguran-
ça, cuja compreensão deve passar por outra análise.

Para esta significante parcela dos entrevistados, mais do que o clamor 
por segurança, o que ecoa é o desejo de punição ou de vingança, ainda que 

43 CÂMARA, Juliana de Azevedo Santa Rosa. Sistema penal e mídia: breves linhas sobre uma relação conflituosa. 
Revista Esmese – Escola Superior da Magistratura de Sergipe, Aracaju, n. 17, 2012. Disponível em: <http://
www.diario.tjse.jus.br/revistaesmese/revistas/17.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2014.

44 Idem.
45 GALVÃO, Antonio Mesquita. Op. cit.
46 GRECO, Rogério. Op. cit.
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acima do desejo de justiça. Neste sentido, Rosa e Amaral47 sintetizam, de 
forma única, o que denominam de patologia do populismo penal:

Nesta patologia, não se quer autoridades fracas, e qualquer complacência 
ao crime, já que a segurança tornou-se direito absoluto, vai imediatamente 
ao encontro do público. A moderação não condiz com a exacerbação da 
reação social, daí o profundo déficit – para não dizer paralisia – da mediação 
imposto(a) às instituições democráticas. É neste momento, em que a própria 
democracia é exposta a estas ameaças, que se julga por à prova os seus pró-
prios fundamentos. (Rosa; Amaral, 2014, p. 54) 

Esse populismo penal acaba por se aliar ao etiquetamento social, pro-
duzindo uma pressão social por punição torta e seletiva, direcionada ao 
grupo social pré-estabelecido pelos rótulos, de forma que Pissaia48 delimita 
o processo que desencadeia nesta verdadeira seleção social:

A escola, a mídia e a sociedade formam sujeitos preconceituosos que repeti-
rão com seus filhos o preconceito que aprenderam e assim sucessivamente, 
e os sujeitos que foram ficando à margem durante esse processo, leia-se ne-
gros, mulheres, asiáticos, deficientes mentais, físicos etc., estarão cada vez 
mais propensos a serem apontados como criminosos, delinquentes, inúteis, 
enfim, como excluídos de forma geral.

Assim, como tratado no ponto anterior, a sociedade brasileira adota 
uma postura hipócrita, muitas vezes influenciada pela mídia, ao pleitear o 
Direito Penal máximo para terceiros, desejando, contudo, o Direito Penal 
mínimo para si e para “os seus”, como destaca Greco:

O mais interessante desse raciocínio é que somente gostamos da aplicação 
rígida do Direito Penal quando ela é dirigida a estranhos, melhor dizendo, 
somente concebemos a aplicação de um Direito Penal Máximo quando tal 
raciocínio não é voltado contra nós mesmos, contra nossa família, contra 
nossos amigos, enfim, Direito Penal Máximo somente para os “outros”, e, se 
possível, nem o “mínimo” para nós.

Como salienta Lippmann49, a mídia encontra um solo fértil para se- 
mear suas ideias, uma vez que as pessoas são naturalmente egoístas e in-
teressadas em sua vida particular, o que é simplesmente alimentado pela 
imprensa por meio do leque de desejos, expectativas e estereótipos pré-
-determinados.

47 ROSA, Alexandre de Morais da; AMARAL, Augusto Jobim do. Cultura da punição: a ostentação do horror. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 54.

48 PISSAIA, Pollyana Elizabethe. Op. cit.
49 LIPPMANN, Walter. Op. cit.
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E é neste contexto que a sociedade brasileira parece se escorar, am-
parada na certeza de impunidade para si, e de punibilidade para o inimigo, 
defende e aplaude toda e qualquer medida que importe em agravamento 
da situação penal, o que leva com que muitos dos entrevistados, sob esta 
in fluência, respondam “sim” quando questionados se são favoráveis à redu-
ção da maioridade penal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode se dizer, a partir da pesquisa realizada para o presente artigo, 
que a opinião pública acerca da redução da maioridade penal parece se 
fortalecer em torno da aprovação desta medida, eis que as pesquisas mais 
recentes demonstram ou a manutenção dos índices anteriores, ou o cres-
cimento destes números. Do outro vértice, encontram-se as entidades de 
classe, que, em sua maioria, repudiam a redução da maioridade penal.

Buscando a explicação para este fenômeno, examinou-se as ideias 
da teoria do Direito Penal do Inimigo, criada pelo jurista alemão Günther 
Jakobs, as quais, embora incorporadas pelo sistema legal brasileiro paulati-
namente, são tidas por boa parte da doutrina brasileira como inconstitucio-
nais por inverterem a ordem constitucional/penal vigente, substituindo-se 
o Direito Penal do fato para adotar uma teoria de Direito Penal do autor, 
ignorando garantias fundamentais aos acusados.

Examinou-se, nesta seara, como se dá a classificação dos indivíduos 
entre cidadãos e inimigos, verificando-se que seu alto grau de subjetividade 
acaba por produzir resultados desiguais, a exemplo do que ocorreu no regi-
me nazista, no qual a escolha se dá por critérios outros do que necessaria-
mente a nocividade do indivíduo, estigmatizando geralmente os membros 
das camadas mais pobres da sociedade. 

Assim, estabeleceu-se o conceito de seletividade do sistema punitivo 
penal brasileiro, que, ao aumentar o número de tipos penais, a fim de ofere-
cer uma solução pronta e sempre igual – embora inócua – para a sociedade, 
e, por outro lado, enfraquecer as forças de controle e judiciais, acaba por 
acarretar em uma seletividade necessária, ante a impossibilidade de se com-
bater todos os crimes previstos no ordenamento.

Em conjunto com o conceito do Direito Penal do Inimigo, verificou-
-se que, nesta seletividade forçada pelo inchaço legislativo penal, quem 
acaba sendo selecionado pelo sistema é justamente o mesmo indivíduo que 
compõe as classes mais baixas, que tem contra si apontado o foco dos siste-
mas repressivos, em contraponto com a classe dominante, que, quando al-
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cançada pelo sistema penal, geralmente tem mais possibilidades de acabar 
integrando a cifra negra do que as estatísticas prisionais.

Constatou-se ainda a existência de fatores que influenciam na forma-
ção da decisão da opinião pública, que, neste caso, atua de duas formas. 
Primeiro, por meio da estratégia denunciada por Chomsky, oferece-se um 
problema de forma emotiva para a sociedade – a violência – e, no momento 
seguinte, se apresenta a redução da maioridade penal como solução ime-
diata, o que é de pronto assimilado por grande parte do público, que, ater-
rorizada, aceita qualquer medida para lhe livrar daquele mal.

Porém, mesmo aqueles que indicam não acreditar na solução da vio-
lência pela redução da maioridade penal, dizem-se favoráveis à medida. 
Para estes, o motivo não é devido ao utilitarismo, mas apenas à ânsia pelo 
desejo de vingança, para aquele grupo social que considera como inimigo, 
repetindo, ainda que sem saber, as ideias de Jakobs.

Neste sentido, consegue-se produzir uma opinião pública, que, como 
explica Lippmann, não necessariamente traduz no sentimento comum da 
população, a qual atende aos interesses do capital organizado, conforme 
denunciam Gomes e Greco, que apontam para os interesses econômicos 
que cercam o superencarceramento em detrimento dos sentimentos huma-
nos que deveriam permear as decisões sociais, especialmente em tema de 
tão sensível importância. 

Neste sentido, parece necessário o resgate da memória da sociedade 
brasileira para que se relembre dos infelizes momentos antidemocráticos 
experimentados não apenas no Brasil, alertando-se para o perigoso norte 
para o qual aponta o caminho que vem sendo seguido pela opinião pública 
nos últimos anos, que, caso não seja freado, tende a levá-la a situações mui-
to semelhantes àquelas já vivenciadas, porém com resultados ainda mais 
impactantes, conforme prevê Ferrajoli.
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