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Resumo: O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar 
como se deu a construção da caracterização do refugiado como inimigo 
social no imaginário europeu. A base teórica utilizada no decorrer do 
artigo compreende obras da Profª. Drª. Wanise Cabral Silva e de Nemo de 
Andrade do Amaral, de Günther Jakobs e Manuel Cancio Meliá, assim como 
de Rogério Greco e de Massimo Donini. Para tal, é realizado uma breve 
digressão histórica para elucidar a atual política migratória europeia. 
Após, a Teoria do Direito Penal do Inimigo é conceituada e a relacionada 
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mfqobregon@yahoo.com.br  

https://www.derechoycambiosocial.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
mailto:victoriamattedib@gmail.com
mailto:mfqobregon@yahoo.com.br
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Victoria Mattedi Barros  
Marcelo Fernando Quiroga Obregón 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  2 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

com a sociedade moderna, com o estabelecimento de uma sociedade de 
riscos e com o movimento expansionista penal, assim como é 
demonstrado que a Europa se encontra inserida neste contexto. Por fim, é 
demonstrado paulatinamente como o refugiado tornou-se o inimigo e 
como a legislação penal é utilizada para solidificar essa condição.  

Palavras-chave: Refugiado, política migratória europeia, direito penal do 
inimigo. 

 

Abstract: This scientific article aims to demonstrate how the 
characterization of the refugee as a social enemy in the European 
imaginary was constructed. The theoretical basis used throughout the 
article comprises works by Profª. Drª. Wanise Cabral Silva and Nemo de 
Andrade do Amaral, Günther Jakobs and Manuel Cancio Meliá, as well as 
Rogério Greco and Massimo Donini. To this end, a brief historical tour is 
held to clarify the current European migration policy. Afterwards, the 
Theory of Criminal Law of the Enemy is conceptualized and related to 
modern society, to the establishment of a risk society and to the 
expansionist penal movement, just as it is shown that Europe is inserted 
in this context. Finally, it is gradually demonstrated how the refugee 
became the enemy and how criminal law is used to solidify this condition. 

Key-words: Refugee, European migration policy, criminal law of the 
enemy. 

 

Resumen: Este artículo científico pretende demostrar cómo se construyó 
la caracterización del refugiado como enemigo social en el imaginario 
europeo. La base teórica utilizada a lo largo del artículo está compuesta 
por trabajos de los autores Wanise Cabral Silva, Nemo de Andrade do 
Amaral, Günther Jakobs y Manuel Cancio Meliá, así como Rogério Greco y 
Massimo Donini. Para ello, se realiza un breve recorrido histórico para 
esclarecer la actual política migratoria europea. Posteriormente, se 
conceptualiza y relaciona la Teoría del Derecho penal del enemigo con la 
sociedad moderna, con el establecimiento de una sociedad de riesgo y con 
el movimiento penal expansionista, así como se muestra que Europa se 
inserta en este contexto. Finalmente, se demuestra gradualmente cómo el 
refugiado se convirtió en enemigo y cómo se utiliza el derecho penal para 
solidificar esta condición. 

Palabras clave: Refugiado, política migratoria europea, derecho penal del 
enemigo. 

 

 

 

 

Introdução 

O presente artigo busca analisar a política migratória na Europa sob um viés 
identitário para com a Teoria do Direito Penal do Inimigo de Günther Jakobs. Busca-
se, em suma, demonstrar a aproximação do tratamento atualmente desprendido aos 
refugiados pela União Europeia e seus Estados-membros para com o Direito Penal 
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do Autor e do Inimigo, o que perfaz um distanciamento do Estado Democrático de 
Direito e dos valores fundante da UE.  

Isso será feito, inicialmente, por meio de um escorço histórico da política 
migratória na Europa, a partir da criação do espaço físico europeu, através do 
Acordo de Schengen, e qual foi a tratativa institucionalmente conferida ao migrante 
extracomunitário e, principalmente, ao refugiado.  

No segundo tópico, será conceituada a Teoria do Direito Penal do Inimigo, 
assim como será demonstrado com esta se insere em um contexto de expansividade 
penal, provocado pelo enraizamento de uma sociedade de riscos. Esta, por sua vez, 
nasce com a sociedade moderna, com suas novas demandas, com a tecnologia e com 
globalização, provoca a constante sensação de medo e insegurança, o que cria 
terreno fértil para os pleitos por segurança pública, mediante a aplicação do Direito 
Penal.  

Por fim, será feita a análise de como o refugiado tornou-se o inimigo na Europa 
e como o direito penal solidifica esta condição. Assim como, será demonstrado o 
quanto essa política-criminal vulnera os Direitos Humanos e deve ser rechaçada.  

Assim sendo, a importância da presente discussão cinge-se na necessidade de 
identificação do uso dessa política criminal por determinada sociedade, para quem 
é direcionada e seus os fundamentos.  

Depois, faz-se, ainda, imprescindível elucidar que a aproximação da atuação 
político-criminal de Estado para com a Teoria do Direito Penal do Inimigo, 
inevitavelmente, significa supressão de direitos e garantias fundamentais, logo, 
lesão aos Direitos Humanos.  

 

1.  A política migratória praticada na Europa 

Como ponto de partida, antes de adentrar as nuances da política migratória 
europeia, é necessário elucidar e alinhar o conceito de “refugiados” a ser utilizado. 
Assim, refugiados são aqueles coagidos a deixar suas pátrias, os que se encontram 
sem alternativas, segundo Agni Castro Pita (2016, p. 6), estes são diferentes dos 
migrantes, na medida que, apesar de compartilharem o deslocamento, os refugiados 
o fazem de forma forçada, como forma resguardar sua vida, sua segurança, são 
situações de extremas violações de direitos humanos. 

De forma a sintetizar, de acordo com a Convenção de Genebra de 1951 
(Convenção sobre o estatuto dos refugiados, Art. 1A, 1951 modificado pelo 
Protocolo de 1967), o refugiado é a pessoa que devido a um temor fundado de ser 
perseguido por questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo 
ou por opinião política, não se encontra no país de sua nacionalidade e, por este 
temor fundado, não pode buscar a proteção deste país.   

E, por esta razão, essas pessoas estão amparadas, portanto, pela Declaração 
Universal de Direitos Humanos, pela Convenção de Genebra de 1951, pelo Estatuto 
de Refugiados e seu Protocolo de 1967, além das demais normas de Direitos 
Humanos e Direitos Humanitários, as quais consagram o princípio da não devolução 
(PITA, 2016, p. 6).  
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Neste passo, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR) realizou a diferenciação entre imigrante e refugiado, sendo a escolha dos 
primeiros voluntária, eles escolhem deixar sua pátria para tentar uma vida melhor, 
enquanto os segundos o fazem pela ameaça da perseguição.  

É válido, ainda, expor o conceito de asilo (BRANDALISE & GOMES, 2018, p. 145 
e 146), que é um instituto originário do direito latino-americano, sendo de caráter 
regional e ato discricionário do Estado para fins de proteção à pessoa.  

Esclarecidos tais pontos, passamos para uma breve digressão história acerca 
da política migratória praticada pela Europa. Nesta senda, de acordo com Wanise 
Cabral Silva e Nemo de Andrade do Amaral, (2013, p. 236), é necessário versar sobre 
instituição das fronteiras externas e sobre a construção do espaço físico da União 
Europeia, que se deu pelo Acordo de Schengen em 1985, o qual também possibilitou 
a atenuação das fronteiras internas.  

Na sequência, há o Tratado de Maastrich, de 1992, que instituiu a cidadania 
comum europeia e fez nascer a chamada PESC – Política Europeia de Segurança 
Comum, a qual pretendeu criar uma diretriz comum para os países membros da UE 
na questão migratória.  

Neste mesmo sentido, veio o Tratado de Amsterdã, o Programa de Tampere o 
Programa de Haia, assim como o Pacto Europeu sobre Imigração e Asilo, tendo 
estabelecido as migrações como um problema para a Europa, assim como grande 
parte dos tratados europeus que os sucederam. Dessa forma, medidas de segurança 
e de controle passaram a ser determinadas para combater a questão migratória 
(AMARAL & SILVA, 2013, p.239).   

Ocorre, todavia, que apesar da existência da União Europeia, que detém 
caráter supranacional e, por meio do Parlamento, do Conselho Europeu e da 
Comissão Europeia, reprimem de certa forma a soberania dos Estados-Membros, 
estes ainda reservam sua soberania-nacional, o que reflete de forma negativa na 
tratativa da UE para com a questão da migração, haja vista que os países detêm a 
prerrogativa de gerir as políticas de migração de acordo com seus próprios 
interesses, o que provoca atuações dissidentes.  

A União Europeia tem, assim, deixado a desejar no que tange às suas diretrizes 
de cooperação e solidariedade, exatamente por conta do posicionamento 
exclusivista dos Estados-Membros, “a crise de solidariedade por parte dos estados 
europeus, em que cada país adota a sua posição nacional, paralisa a UE e a sua 
capacidade de reação conjunta” (FERREIRA, 2016, p. 93), o que leva a Europa a uma 
briga de interesses, que acaba por agravar a situação.  

É possível notar essa atuação dissonante ao observar o Grupo Visegrád (V4), 
trata-se de uma aliança entre a Eslováquia, a Hungria, a Polônia e a República Checa. 
Este grupo, desde de sua formação e entrada na UE, teve pouca relevância até o 
momento de eclosão da questão das migrações, haja vista seu firme, porém 
minoritário e xenófobo posicionamento de “manter a Europa para os europeus”, 
tendo decidido lançar mão de ações que visam impedir a entrada de imigrantes 
provenientes do norte da África e do Oriente Médio, opondo-se diametralmente às 
propostas alemãs (SALAZAR & SOTOMAYOR, 2020, p. 49). 
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Desta feita, ante todos esses instrumentos normativos, institucionalizou-se o 
imaginário de que o de dentro, ou seja, o migrante comunitário europeu é livre e está 
protegido pelas fronteiras externas europeias, e se eu (União Europeia) tenho 
fronteiras e devo liberdade e segurança, há alguém que eu quero manter do lado de 
fora ou performar o maior controle possível de entrada, há uma ameaça.  

Assim, toda a rigidez da União Europeia, bem como e, talvez, principalmente 
de seus Estados-membros, sob o pretexto de segurança, liberdade e proteção dos 
cidadãos europeus, foi direcionada aos migrantes extracomunitários e, 
principalmente, aos refugiados. 

Isso significa que houve uma grave acentuação na diferenciação entre 
migrantes comunitários, agora elevados a cidadãos europeus, e entre os imigrantes 
estrangeiros, regulares ou irregulares, qualificação esta na qual se enquadram os 
refugiados, sendo estes personificados como aqueles provindos de países não 
europeus (AMARAL & SILVA, 2013, p. 239). Quanto aos últimos, há uma política 
marcada pela securitização e restrição.  

Necessário apontar que, este abismo entre migrantes comunitários e 
extracomunitários e, principalmente, a aproximação do discurso da segurança 
atrelado aos refugiados se dá, principalmente, por causa do Acordo de Schengen e 
não apesar dele (VANINI,2017, p.9).  

Inclusive, hoje o tom das discussões europeias, no que diz respeito à questão 
migratória, cinge-se no chamado burden-sharing (divisão de encargos), 
considerando, então, os migrantes extracomunitários como um peso, ao invés, de se 
valerem da responsability-sharing (divisão de responsabilidade) e, assim, centrarem 
o discurso nos princípios de direitos humanos e na solidariedade (FERREIRA, 2016, 
p. 92).  

Nesta perspectiva, temos que, de forma geral, a política europeia se baseia na 
trípode: controle de fluxos, integração social de migrantes e cooperação 
internacional para o desenvolvimento (AMARAL & SILVA, 2013, p. 237).  

Primeiro, a diretiva de controle é um fim em si mesmo, o objetivo dos Estados-
Membros é controlar o fluxo de entrada e isso se dá principalmente por meio de leis 
proibitivas e sancionatórias. Nesse quesito, o Pacto Europeu sobre Imigração e Asilo 
e o Programa de Estocolmo, determinam prioridades (segurança, liberdade e 
justiça), mas também objetivam o controle migratório e determinam a observação 
das necessidades de cada Estado-Membro como mercado de trabalho e capacidade 
demográfica (AMARAL & SILVA, 2013, p. 241), ou seja, há seletividade. 

Tal seletividade pode ser identificada em um primeiro nível por meio da 
obtenção do visto, momento no qual é necessário o cumprimento de inúmeras 
exigências, no segundo nível é transferida a responsabilidade de averiguação 
documental às companhias de transporte e em um último nível há a atuação policial 
nas fronteiras (AMARAL & SILVA, 2013, p. 245). Neste contexto, podemos 
exemplificar como práticas de controle a requisição de visto, as sanções às 
companhias de transporte, a detenção administrativa, a interceptação em alto mar, 
o fechamento de fronteiras, a devolução e a repatriação.  
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Na sequência há, respectivamente, a integração social de migrantes e a 
cooperação internacional. Naquele, o erro reside no fato de as políticas integrativas 
europeias voltarem-se demasiadamente para o ensino da cultura local, idioma e 
história, mas não em uma aceitação cultural mútua. Já no último, propõe-se uma 
ajuda financeira para o desenvolvimento de países terceiros, todavia na prática 
trata-se uma estratégia de gestão de fluxo populacional (AMARAL & SILVA, 2013, p. 
247 e p. 250). 

Por fim, podemos perceber que a União Europeia se afasta de seus valores 
fundantes previstos no artigo 2º do Tratado da União Europeia, quais sejam o 
respeito pela dignidade humana, a liberdade, a democracia, a igualdade, o Estado de 
Direito e o respeito pelos Direitos Humanos.  

Isso pois, a UE lança mão de uma política migratória excludente, violenta, falha 
e contrária aos Direitos Humanos, norteada pelo discurso da segurança interna, que 
toma o imigrante extracomunitário como uma ameaça e o alveja com rígidas 
políticas exclusivistas, a ponto de a irregularidade administrativa erroneamente 
confundir-se com a criminalidade contra a ordem pública e resultar na criação de 
internatos para estrangeiros e em sua detenção, ainda, é marcada por atuações 
divergentes pelos Estados-Membros, que não atuam sob o horizonte da 
solidariedade, visando unicamente e egoisticamente seus próprios interesses. 

 

2.  O Direito Penal do Inimigo e a institucionalização da insegurança 

Necessário neste ponto, elucidar a Teoria do Direito Penal do Inimigo 
desenvolvida pelo jurista alemão Günther Jakobs, esta propõe basicamente que 
existe um direito penal do cidadão e um direito penal do não-cidadão, ou seja, do 
inimigo, daquele que é fonte de perigo. Em verdade, (JAKOBS & MELIÁ, 2007, p. 21) 
tratar-se-ia de um único direito penal com dois polos, duas tendências opostas em 
um só contexto jurídico-penal. Explica-se:  

Essa teoria entende que os indivíduos irão se dividir entre os que merecem ser 
tomados por pessoas, que são aqueles que praticam fatos delitivos “normais”, há 
uma transgressão à regra que precisa ser corrigida, a danificação da norma vigente 
é algo esperado em uma sociedade ordenada, se trata de um indivíduo que pauta 
suas ações no “lícito e ilícito”. Neste caso, não há um ataque as instituições fundantes 
do Estado (JAKOBS & MELIÁ, 2007, p. 34 e 35).  

Por outro lado, há os inimigos (JAKOBS & MELIÁ, 2007, p. 35), que são aqueles 
indivíduos que não devem ser considerados como pessoas pelo Estado, não 
merecem as garantias do Direito Material e Processual Penal e colocam em cheque 
a ordem, pois, por princípio, não se deixam obrigar e rechaçam a legitimidade do 
ordenamento jurídico. Todavia, a figura do inimigo não é taxativa, cada determinada 
sociedade criará seu estereótipo.  

Assim, o prospecto estatal deve ser de eliminar um perigo, não mais 
compensar um dano provocado à norma, de forma que os atos preparatórios 
poderão ser punidos e a pena será uma garantia de segurança, não mais somente 
uma repressão ou sanção. Tratar-se-ia de um “verdadeiro estado de guerra” (GRECO, 
2005, p. 23), logo um constante Estado de Exceção.  
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Necessário apontar, então, que essa teoria se aproxima de forma irremediável 
do Direito Penal do Autor, afastando-se, portanto, do Direito Penal do Fato. Aquela 
pressupõe que os delitos serão investigados e julgados à luz de quem for acusado, 
de modo que este acusado, por ser quem é, terá mais ou menos direitos e garantias. 
Já a última, pressupõe que a sanção advém do fato delituoso, apenas, e não de quem 
o tenha praticado.  

Dada esta rápida conceituação, é imprescindível relacionar a difusão e o 
crescimento da Teoria do Direito Penal do Inimigo com a chamada expansão do 
Direito Penal e consequente enraizamento da sociedade de riscos.  

Segundo o jurista Alexandre Rocha Almeida de Moraes (2006, p. 26), com as 
demandas modernas, as novas tecnologias, uma sociedade cada vez mais 
competitiva e valorizadora do bem-estar individual (globalização da cultura, da 
economia, sistema monetário, fluxos migratórios) surgiu um grupo de 
marginalizados muito maior, em verdade, houve um grande deslocamento de 
indivíduos para a marginalidade, o que faz com os demais lhes tomem por fonte de 
perigo pessoal e patrimonial. 

Dessa forma, criou-se um sentimento geral de insegurança e de risco 
constante, fazendo crescer o pleito pela tutela estatal da segurança pública, o que 
fomenta os discursos expansionistas do Direito Penal, de maneira que se subverte 
as próprias bases deste, não mais bastando punir e repreender, mas agora 
pautando-se em uma ideia de minimização de risco, de prevenção e de segurança. 
Nesta senda, o Direito Penal vem criminalizando maior número de condutas, 
antecipando a tutela penal para os atos preparatórios, tipos penais abertos e 
plurissignificativos. Há uma nova preocupação político-criminal de criminalização 
excessiva (MORAES, 2006, p. 27). 

Essa conjuntura seria pertencente à terceira velocidade do direito penal, que 
é exatamente esse processo de expansão. Nesta toada, a primeira velocidade é o 
pensamento tradicional acerca do Direito Penal, que tem a finalidade de aplicação 
de pena privativa de liberdade. Já na segunda temos a ascensão de penas não 
privativas de liberdade, como multas, como meio agilização da aplicação da lei penal, 
mesmo que suprima garantias. Por fim, a terceira velocidade seria híbrida, aplicação 
de penas privativas de liberdade com supressão de garantias (GRECO, 2005, p. 24 e 
25). 

Neste sentido, temos que, apesar da legitimidade do pleito por segurança 
pública, a problemática cinge-se ao fato de este ser realizado perante o Direito Penal, 
exige-se uma resposta do Estado em sua faceta penal, e isso é um equívoco, pois o 
Direito Penal não tem capacidade de responder a essa pretensão de forma de forma 
satisfatória (MORAES, 2006, p. 31), tendo em vista que não é este seu objetivo, 
tampouco seu objeto. 

Temos, portanto, de maneira resumida, uma maior marginalidade, logo uma 
maior criminalidade, em vista das imposições e demandas da sociedade moderna, o 
que nos leva a população movida pela insegurança e pelo medo, que é intensificado 
pela mídia e pelas novas tecnologias, e essa sociedade exige segurança do Estado, na 
sua forma do direito penal, de modo que exige repressão e exige punição mais 
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severa, mais constante e de mais condutas, mesmo para aquelas que 
tradicionalmente não carregam relevância criminal. 

Neste sentindo, o Direito Penal é instado a responder, pois, caso contrário, 
assim como a cobrança, a responsabilidade pela falha também recai sobre este. 
Assim, este cenário provoca a institucionalização e normalização da insegurança.  

Imprescindível, portanto, ter em mente que este fenômeno é mundial, tendo, 
por óbvio, atingido a Europa, principalmente com o advento e a ascensão de 
discursos de extrema direita, xenófobos e generalizadores no que tange à prática de 
terrorismo.  

É crucial neste ponto, por conseguinte, estabelecer uma conexão com o 
primeiro tópico (A Política Migratória Praticada Na Europa), haja vista que na 
medida em que a Europa se fechou e ergueu suas fronteiras externas, mediante o 
Acordo de Schengen, sob o pretexto da segurança, proteção e liberdade para o 
cidadão europeu, esta ao mesmo tempo institucionalizou uma ameaça, que é aquele 
que vem de fora, assim, se depreende pela atuação institucional da União Europeia 
e dos seus Países-membros individualmente, que a segurança unicamente se dará 
se o continente europeu estiver fechado para os refugiados ou se conseguir expulsá-
los de forma efetiva.  

Nesta senda, os governos europeus passaram a lançar mão de leis de 
imigração, as quais pertencem ao tema “segurança pública”, e passaram a utilizar do 
Direito Penal para tutelar bens e interesses da “segurança”, que assumiram 
contornos demasiadamente amplos a ponto de correr o risco da criação de um 
“Estado de Prevenção” (DONINI, 2009, p. 175).  

Conclui-se, pois, que a criação da União Europeia está compreendida no limite 
temporal e cronológico da sociedade moderna, tendo sido, assim, afligida pelas 
circunstâncias descritas acima, tendo abraçado a expansão do direito penal, situação 
está que será mais claramente delineada no próximo tópico.  

 

3.  O refugiado como personificação do inimigo na Europa 

Destaca-se inicialmente que o “Inimigo” pensado por Jakobs é uma figura 
aberta, não há uma taxatividade teórica na determinação do inimigo, seria o 
terrorista, o pertencente a uma facção criminosa, o traficante de drogas, o “estranho 
à comunidade” e quem mais (GRECO, 2006, p. 29)? Todos podem ser considerados 
inimigos, principalmente a depender de quem ocupa a posição político-
governamental dominante.  

É, portanto, inconcebível encontrar na prática um “inimigo perfeito”, dados os 
moldes da Teoria de Jakobs, para o qual seja possível não aplicar quaisquer 
garantias conquistadas ao longo do tempo. Assim, não é possível, e não pode ser 
querido pela sociedade, afastar completamente a condição de ser humano de um 
indivíduo (GRECO, 2006, p. 29). 

Dito isso, temos que a condição e a caracterização de inimigo variam de 
sociedade para sociedade, de comunidade para comunidade e de intenção 
governamental. Assim, na Europa vemos essa figura surgir com mais clareza a partir 
do estabelecimento de fronteiras externas e queda das fronteiras internas, na 
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medida em que se criou um cidadão europeu e a migração passou a ser tratada como 
um problema a ser solucionado de forma institucional, sob o fundamento de 
proteção e segurança deste cidadão europeu.  

Neste sentido, criou-se um imaginário de necessidade de salvaguarda daqueles 
que eram “de dentro”, em face dos que eram “de fora”, trata-se de uma situação de 
segurança nacional. Seguindo a posição exposta no segundo tópico, intensificou-se 
a sensação de medo e insegurança, o que refletiu no anseio popular pelo 
impulsionamento dos meios de controle e punição do Estado, principalmente do 
Direito Penal. 

Tendo, então, a Europa no geral lançado mão um rígido controle, tanto por 
meio de leis proibitivas, quanto sancionatórias, como a internação em campos de 
detenção, por exemplo. Tal política atinge a todos os migrantes extracomunitários, 
ou seja, os estrangeiros, todavia atinge com maior vigor aos refugiados, pois são 
estes que na maioria das vezes precisam recorrer à ilegalidade.  

Imprescindível destacar, ainda, que o mundo moderno vivenciou momentos 
de terrorismo em grandes cidades, provocando uma generalização da sensação de 
medo, principalmente, voltada para o local de origem do indivíduo, estabelecendo-
se, assim, ao imigrante, em maioria os ilegais, o mesmo tratamento do terrorista. 
Todavia, note, não por algum ato praticado, mas pela perspectiva de que os 
refugiados provocam desconforto e subvertem a ordem, são transformados em 
“sujeitos de risco” (AGUIAR & WERMUTH, 2016, p. 8). 

Com a situação, portanto, de instalação do medo e de constante insegurança 
cria-se terreno fértil para a ascensão de discursos populistas e de extrema direita, 
somado a um discurso midiático, que molda a opinião pública e propicia a 
expansividade penal, promovendo, como já explicitado, a troca das bases fundantes 
do Direito Penal de repressão e de ressocialização, para prevenção, instala-se um 
Direito Penal do Risco.  

Neste passo, o sociólogo francês Alexis Spire (2013) nos convida a analisar 
essa conjuntura sob o prisma do “parasitismo social”. Ele entende que no curso dos 
anos houve uma mudança na retórica governamental e agora ela consistiria em 
vincular a mantença do estado de bem-estar social à rejeição aos refugiados, não 
mais se trataria apenas do medo e da salvaguarda da integridade física do cidadão 
europeu, não seria “somente” o xenofobismo, tampouco a proteção do mercado de 
trabalho. Segundo o autor, hoje todas essas motivações somam-se à necessidade de 
proteção do modelo social europeu.  

Essa perspectiva funda-se, então, na ideia de que não há assistencialismo para 
todos, logo seria necessário impedir que estrangeiros refugiados tomem o que 
pertence aos europeus. Essa retórica tem “função ideológica decisiva em tempos de 
crise econômica e pânico moral: fornece legitimidade simbólica a políticas de 
exclusão que de outra forma teriam de enfrentar a desaprovação de parte da 
população” (SPIRE, 2013).  

Desse modo, temos que as bases do imaginário europeu de repúdio ao 
refugiado fincam-se, inicialmente, na conjuntura moderna do mundo e na 
globalização da insegurança, na própria criação da União Europeia, com a derrubada 
de fronteiras internas e fortificação das externas, sendo acrescido pela questão do 
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terrorismo nos grandes centros, pela questão do mercado de trabalho e pelo 
protecionismo para com o estado de bem-estar social, tudo isso sendo intensificado 
pelos discursos de extrema direita e pela mídia.  

Nesta senda, temos que inúmeras leis foram criadas com o intuito de controle 
de fluxos migratórios, de impedimento de saída dos países de origem, impedimento 
de entrada na Europa e, em caso de entrada, a necessidade de expulsão, e de punição 
para o status de ilegalidade dos imigrantes, por si só.  

De modo a exemplificar, a autora Jeannine de Aguiar e Maiquel Wermuth 
(2016), nos apresenta algumas normativas europeias, como a “Diretiva de Regresso 
nº 2008/115/CE, aprovada pela União Europeia por meio do Parlamento Europeu, 
trata-se de uma normativa de controle de fluxos e de regulamentação do 
procedimento de regresso de imigrantes em situação irregular.  

Assim, o capítulo IV da respectiva diretiva é denominado “Detenção com 
propósito de remoção”, e seu artigo 15 permite a detenção do imigrante irregular 
pelos Estados-membros, mediante ordem administrativa ou judicial, durante o 
processo de expulsão pelo período de seis meses, sendo possível a postergação por 
mais doze meses.  

Ainda, o autor Massimo Donini (2009), faz uma análise minuciosa do Decreto 
Legislativo nº 286/1998 italiano, pelo que conclui que não existem tipo penais 
principais que tomem o imigrante por sujeito passivo do delito, ou seja, trata-se de 
um ato normativo inteiro que criminaliza condutas a serem praticadas por 
imigrantes extracomunitários, assim, estes são unicamente contemplados pelo ato 
legislativo como autores de crimes.  

No mesmo trilho, temos a Lei nº 125/2008 e a Lei 94/2009, ambas italianas. A 
primeira introduz um parágrafo no artigo 61 do Código Penal, qualificando o delito 
pela permanência irregular do estrangeiro em solo italiano. A segunda, por sua vez, 
altera o Decreto Legislativo nº 286/1998, supracitado, e cria o artigo 10-bis, 
instituindo como crime punível com pena de expulsão do país a permanência 
irregular em território nacional e, ainda, alterou o parágrafo 5º do artigo 14 do Texto 
Único sobre imigração, sancionando com quatro anos de prisão, aquele que 
permanecer ilegalmente em território italiano, em violação a ordem de expulsão 
(AGUIAR & WERMUTH, 2016, p. 15).  

Seguindo a título exemplificativo (AGUIAR & WERMUTH, 2016, p. 15), na 
Espanha há a punição dos “manteros”, que são, em linhas gerais, os vendedores 
ambulantes, com o objetivo de dificultar a estadia dos refugiados no país, tendo em 
vista que tal atividade é uma saída econômica comum para estes, tal sanção é 
prevista no artigo 270, do Código Penal espanhol, modificado pela Lei Orgânica nº 
1/2015. 

Assim, temos que as punições são direcionadas para a condição de migrante 
irregular, perceba, as penas são aumentadas, são impostas penas privativas de 
liberdade unicamente pela estadia irregular. Essa opção de política criminal afasta 
a Europa do Direito Penal do Fato e a aproxima do Direito Penal do Autor, busca-se 
prevenir o dano por meio da punição prévia ao possível autor, ao foco do perigo, não 
se objetiva sancionar um feito ou uma lesão à bem jurídico penalmente relevante, 
não há, ao menos, uma lesão.  
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Segundo Donini (2009, p. 187), trata-se de uma política penal, na qual o 
estrangeiro extracomunitário é objeto de exclusão e rechaço, porque não detém os 
direitos do cidadão europeu. Assim, é uma política de exclusão, penalmente armada, 
há uma intensa aproximação ao Direito Penal do Inimigo, o qual converte os 
adversários em “não-pessoas” e pretende neutralizá-las, excluí-las, sem realizar o 
juízo de culpabilidade, ou seja, não há a averiguação da culpa correspondente à 
sanção a ser aplicada, o que transforma essa resposta estatal naquela típica do 
Direito Penal do Autor.  

Há a ausência de um fato punível, a razão de ser da punição é a própria pessoa, 
é a própria existência, cria-se um sujeito antijurídico, não um fato. Isso, pois, apesar 
de o fato existir, ele é um subterfúgio, “es síntoma de un juicio sobre el autor: es 
verdad que no se quiere la comisión del ‘hecho’, pero porque en realidad es su autor 
quien resulta indeseable” (DONINI, 2009, p. 192).  

Por fim, conclui-se que a tratativa da Europa, como um todo, para com o 
refugiado e o imigrante em situação irregular consubstancia-se em uma 
aproximação condenável ao Direito Penal do Inimigo, constitui uma tratativa 
desumanizante por não considerar o indivíduo como pessoa, titular de direitos e 
garantias, e reduzi-lo a “perigo”, a “risco” e a objeto de neutralização.  

Nas palavras de Rogério Greco (2005, p. 29) “o que não se pode é desistir do 
homem, sob o falso argumento de ser incorrigível, de possuir um defeito de caráter, 
que o impede de agir conforme os demais cidadãos”. Assim, nenhum argumento, 
muito menos a cidadania ou origem, tem o condão de tirar a condição de ser humano 
ao ponto de alguém ser julgado ou apenado unicamente por “ser”.   

Ante o exposto, reitera-se a conclusão atingida no primeiro tópico, qual seja 
que a União Europeia e seus Estados-membros, cada vez mais, se afastam de seus 
valores basilares, principalmente, no que tange à dignidade humana, à igualdade, 
aos Direitos Humanos e ao Estado Democrático de Direito.  

 

Considerações finais 

Desde a formação do espaço físico da União Europeia, mediante o Acordo de 
Schengen, ascendeu um discurso político baseado na proteção, na liberdade e na 
segurança do novo “cidadão europeu”, classificação que, por óbvio, não compreende 
aqueles vindos de países terceiros. Tal discurso foi reafirmado com o passar do 
tempo, por meio de inúmeros tratados e atos legislativos que tomaram a imigração 
como um problema a ser solucionado de forma institucional.  

E, nesta senda, criaram-se inúmeras diretivas de controle de fluxo migratório, 
de regulação de expulsão, de impedimento de entrada na Europa e de saída dos 
países de origem, na mesma medida em que se lançou mão da legislação penal para 
punir com penas privativas de liberdade o status de irregularidade.  

Além disso, temos que os grandes centros urbanos sofreram grandes ataques 
terroristas, afora o medo de perda dos postos de trabalho e da ascensão do novo 
discurso em prol da proteção do estado de bem-estar social europeu. Tais pontos 
intensificaram a sensação de medo e insegurança, já intrínsecas às sociedades 
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modernas, e, consequentemente, o apelo social por medidas de segurança pública 
por intermédio do Direito Penal, ou seja, pela punição.  

Dessa forma, denota-se que a sociedade europeia elegeu o refugiado ou o 
imigrante em situação irregular como seu “inimigo”, como aquele punido não por 
um fato punível, mas por um status, em razão de sua própria existência, aquele 
indesejado, o estranho à comunidade, o foco de perigo.  

Entretanto, a verdade é que não há nada pior do que permitir que o Estado 
detenha a prerrogativa de escolher quem merece direitos e garantias fundamentais. 
Primeiro, pois não há nenhum argumento com o condão de retirar a humanidade de 
um indivíduo, depois, porque o inimigo pode sempre ser qualquer um, tendo em 
vista se tratar de um conceito mutável, dado de acordo com a conveniência de um 
determinado estado de coisas não permanente. 

Por fim, a vulneração dos Direitos Humanos de um indivíduo significa a 
vulneração dos Direitos Humanos de todos. Assim, quando as bases da geopolítica 
mundial se alterarem, quem será o próximo inimigo na Europa?  
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