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INTERNACIONAIS 
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Resumo: O presente artigo objetiva analisar a Lei nº 13.260/16, 
a primeira a tipificar terrorismo no Brasil, à luz dos parâmetros 
fornecidos pelo direito internacional, bem como sob o enfoque 
dos princípios que regem o direito penal. Para tanto, necessária 
a indicação dos elementos próprios da definição jurídico-penal 
de terrorismo, extraídos de tratados e resoluções elaboradas no 
âmbito das Nações Unidas e da posição da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos sobre o tema. Apresentaremos, então, um 
histórico do terrorismo na legislação brasileira e sua definição 
atual no ordenamento, a fim de verificar sua consonância com 
os padrões internacionais e com os princípios do direito penal. 
 
Palavras-Chave: Terrorismo. Direito Penal. Brasil. Direito inter-
nacional. 
 
TERRORISM IN BRAZILIAN LAW AND INTERNA-
TIONAL STANDARDS 
 
Abstract: This article intents to analyze Law nº. 13,260/16, the 
first to define terrorism in Brazil, in the light of the parameters 
provided by international law, as well as under the focus of the 
principles that govern criminal law. Therefore, it is necessary to 
indicate the basic legal elements of terrorism, extracted from 
treaties and resolutions of the United Nations and the position of 

 
1 Mestrando em Processo Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Defensor Público do 
Estado de São Paulo. 
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the Inter-American Court of Human Rights on the subject. We 
will present, then, a history of terrorism in Brazilian legislation 
and its current definition, in order to verify its consonance with 
international standards and with the principles of criminal law. 
 
Keywords: Terrorism. Criminal law. Brazil. International law. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

s ataques ocorridos nos Estados Unidos em 11 de 
setembro de 2001 desencadearam forte reação dos 
países ocidentais contra o terrorismo, que, sobre-
tudo a partir das ações em território norte-ameri-
cano, revelou-se um fenômeno transnacional. Por 

um lado, apoiados no Patriot Act, os EUA deram início à deno-
minada “guerra ao terror”, ampliando medidas de segurança, re-
alizando intervenções militares e restringindo, severamente, os 
direitos e garantias dos suspeitos de terrorismo. De outra banda, 
valendo-se de sua influência política internacional, sobretudo no 
Conselho de Segurança das Nações Unidas, os EUA atuaram 
para que a contraofensiva ao terrorismo fosse global. 

No âmbito do direito internacional, tratados foram elabo-
rados e os Estados Partes se comprometeram a adotar medidas 
para prevenir e reprimir o terrorismo. O Brasil assim o fez ao 
assinar, em 3 de junho de 2002, a Convenção Interamericana 
contra o Terrorismo, promulgada pelo Decreto nº 5.639/2005. 
Entretanto, apenas mais de uma década depois, o crime de terro-
rismo passou a ser tipificado no ordenamento nacional, com a 
sanção da Lei nº 13.260/2016. 

A proposta do presente artigo é analisar a compatibili-
dade entre a legislação antiterrorismo brasileira e os parâmetros 
internacionais. Para tanto, apresentaremos os caracteres gerais 
do crime de terrorismo no direito internacional, extraídos de re-
soluções, tratados e da doutrina. Em acréscimo, analisaremos a 

O
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posição da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o 
tema. 

Trataremos, por fim, da Lei nº 13.260/16, verificando a 
adequação de seus dispositivos aos standards internacionais, 
bem como aos princípios que regem o direito penal.  

 
2. O CRIME DE TERRORISMO NO DIREITO INTERNACI-
ONAL 

 
Primeiramente, é necessário destacar que não há, no âm-

bito da Organização das Nações Unidas (ONU), um documento 
que tipifique e estabeleça penas para o crime de terrorismo. 
Desde 1963, já foram elaborados dezenove tratados e conven-
ções que tratam de atos considerados terroristas, os quais, em 
linhas gerais, visam a tornar obrigatória a repressão de tais con-
dutas, bem como estabelecer medidas preventivas a serem ado-
tadas pelos Estados Partes. Referidos diplomas referem-se a 
condutas específicas, tais como o sequestro de aeronaves e o uso 
de explosivos sem marcações2. 

Kai Ambos e Anina Timmermann (2015, p. 38) identifi-
cam nestas diversas convenções e tratados internacionais, bem 
como nas resoluções da ONU, elementos comuns, que permitem 
a elaboração de um conceito geral do crime de terrorismo. Os 
autores extraem certo consenso internacional acerca da tipifica-
ção do terrorismo também de um projeto da ONU de elaboração 
de um tratado sobre terrorismo internacional, objeto de trabalho 
de um comitê específico desde 2000, que ainda não foi finali-
zado. 

Além disso, outra fonte de uma “definição modelo” de 
terrorismo é o relatório elaborado por Martin Sheinin, Relator 
Especial sobre a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos e 

 
2 Conforme, respectivamente, a Convenção para a Repressão ao Apoderamento Ilícito 
de Aeronaves, assinada em Montreal em 16 de dezembro de 1970, e Convenção sobre 
a Marcação de Explosivos Plásticos para Fins de Detecção, concluída na mesma ci-
dade canadense em 1991. 
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as Liberdades Fundamentais na Luta contra o Terrorismo, apre-
sentado em 2010 ao Conselho de Direitos Humanos das Nações 
Unidas3. 

Passamos, pois, a analisar os elementos fornecidos pelo 
direito internacional para a definição jurídico-penal do terro-
rismo. 

A primeira característica do terrorismo diz respeito à ale-
atoriedade das vítimas, ora escolhidas ao acaso (como pessoas 
atropeladas em uma avenida ou passageiros de um avião seques-
trado), ora atingidas ou colocadas em perigo nas hipóteses em 
que uma pessoa específica (um político, por exemplo) é eleita 
como alvo. No terrorismo, portanto, as vítimas são despersona-
lizadas (AMBOS, TIMMERMANN, 2015, p. 38). 

Neste sentido, André Luís Callegari e Raul Marques Li-
nhares (2015, p. 202-204), amparados na doutrina espanhola, so-
bretudo nas lições de Manuel Cancio Meliá e Mariona Llobet 
Anglí, acrescentam que, além do caráter aleatório da identifica-
ção das vítimas, no terrorismo estas são meros instrumentos para 
a disseminação do terror. Em outros termos, os ofendidos dire-
tamente pelo ato terrorista constituem meio para que o discurso 
do medo seja difundido pela sociedade, o que somente é possível 
quando há possibilidade de reiteração dos atos, hipótese em que, 
ante a perspectiva de repetição a qualquer momento e contra 
qualquer pessoa, o sentimento de pânico se espalha pela socie-
dade. 

Aqui reside o elemento subjetivo específico do crime de 
terrorismo, qual seja, o propósito de intimidar a população e, a 
partir daí, atingir o objetivo de compelir um governo ou uma 
organização a fazer ou deixar de fazer algo (AMBOS, TIM-
MERMANN, 2015, p. 39). Há no terrorismo, portanto, um fim 
político específico, inexistente em outros delitos que são objeto 
de tratados internacionais, como o tráfico de drogas. 

 
3 Disponível em: <https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16ses-
sion/A.HRC.16.51_sp.pdf>. Acesso em 02/06/2020.  
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Para a consecução destes objetivos, os danos causados 
pelo ato terrorista devem ser dotados de relevante gravidade, 
como a morte ou lesão grave em pessoa (ainda que um único 
indivíduo), o dano grave a bens públicos ou privados ou a cau-
sação de grande prejuízo econômico (AMBOS, TIMMER-
MANN, 2015, p. 39). Somente lesões graves aos bens jurídicos 
mais relevantes seriam capazes de promover a disseminação do 
terror. 

Registre-se aqui a relevância de se estabelecer a motiva-
ção como elemento diferenciador entre o terrorismo e os crimes 
comuns. Com efeito, estes últimos (desde que graves) são o meio 
de prática do crime de terrorismo, residindo no elemento subje-
tivo a diferença entre eles. 

Questão unânime no direito internacional diz respeito ao 
bem jurídico tutelado. Se por um lado há afronta ao mesmo bem 
jurídico protegido pelo crime comum (vida e integridade física, 
por exemplo), no terrorismo verifica-se também a violação à paz 
pública e à segurança da humanidade (AMBOS, TIMMER-
MANN, 2015, p. 38).  

Apontados os parâmetros extraídos do direito internaci-
onal para a definição do crime de terrorismo, convém registrar 
este não constitui crime internacional stricto senso, eis que, para 
tanto, necessário seria que sua punição fosse independente da 
tipificação da conduta pela legislação interna e da persecução 
penal por parte dos Estados, como se dá com os crimes previstos 
no Estado de Roma, de 1998, que instituiu o Tribunal Penal In-
ternacional (TPI)4 (AMBOS, TIMMERMANN, 2015, p. 42). 

Neste ponto, cumpre destacar que a ausência do terro-
rismo no Estatuto de Roma se deu sob o argumento de inexistir 
definição clara sobre o conceito jurídico-penal de terrorismo, 
bem como de não haver, no direito consuetudinário internacio-
nal, o mesmo grau de consenso existente em relação aos crimes 

 
4 São eles: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agres-
são. 
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que foram incluídos no citado Estatuto (BRANT, 2004, p. 221-
222). Argumentou-se, ainda, que o compartilhamento com o TPI 
de informações confidenciais acerca de atividades terroristas po-
deria comprometer os serviços de inteligência dos Estados e que, 
no aspecto prático, a competência para julgamento do crime de 
terrorismo poderia acarretar uma excessiva demanda para o re-
ferido tribunal (BRANT, 2004, p. 222). 

Entretanto, conforme a lição de Leonardo Nemer Cal-
deira Brant (2004, p. 222-224), os principais fatores que impe-
diram a inclusão do terrorismo no Estatuto de Roma foram polí-
ticos: por um lado, a questão relacionada aos denominados mo-
vimentos de liberação nacional5; além disso, a falta de acordo 
quanto à punição do terrorismo perpetrado pelos Estados6. 

Sobre o tema, Ambos e Timmermann (2015, p. 39) res-
saltam que nem mesmo o projeto da ONU, ao qual nos referimos 
acima, trata do terrorismo de Estado, não havendo consenso in-
ternacional, também, quanto à possibilidade de se considerar 

 
5 “Na realidade o problema da definição jurídica do terrorismo não é per si o principal 
gerador do desacordo que inviabilizou o acolhimento do terrorismo como crime pre-
visto no Estatuto do T.P.I.. É pacífico admitir que ‘uma definição aceitável vem gra-
dualmente emergindo na comunidade internacional’. O que ocorre de fato é que a 
discórdia quanto à definição do fenômeno terrorista lança uma nuvem de fumaça e 
deve ser vista como um sub produto de um certo número de questões de fundo dentre 
as quais se situa de forma imperativa a dos movimentos de liberação nacional. Este é 
o problema de ordem maior, pois opõe certos Estados que se inquietam acerca da 
possibilidade de que a luta contra o terrorismo possa vir a servir de justificativa a 
negar aos povos ‘o direito legitimo a auto determinação e a independência’, aos Esta-
dos que temem que por detrás desta preocupação se esconda o desejo de legitimar atos 
terroristas caso eles sejam cometidos por movimentos de libertação nacional.” 
(BRANT, 2004, p. 222-223) 
6 “Outra razão da não inclusão do terrorismo dentre as previsões estatutárias do T.P.I. 
diz respeito ao desacordo acerca da noção de terrorismo de Estado. Para um primeiro 
grupo de Estados esta noção inclui tanto a ação de terrorizar populações inteiras em 
período de ocupação quanto uma política de agressão ou pressão econômica. Para 
outro grupo de Estados trata-se simplesmente de uma implicação de certos Estados na 
prática de atos de terrorismo individual. Assim, de uma maneira geral para o grupo de 
países ocidentais o terrorismo é um ato de violência individual ou em grupo ao passo 
que para os países do terceiro mundo o terrorismo é essencialmente um meio de go-
verno a fim de promover uma política racista e colonialista”. (BRANT, 2004, p. 224) 
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como terroristas atos cometidos por forças armadas durante con-
flitos. 

Em que pese a não inclusão do terrorismo no rol de cri-
mes submetidos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, 
certo é que, em determinadas situações, atos considerados terro-
ristas podem caracterizar crimes de guerra ou crimes contra a 
humanidade (AMBOS, TIMMERMANN, 2015, p. 44). 

 
3. O TERRORISMO NA CORTE INTERAMERICANA: O 
CASO DO POVO MAPUCHE 

 
No âmbito do sistema interamericano de proteção dos di-

reitos humanos, a Convenção Interamericana contra o Terro-
rismo, assinada em Barbados em 3 de junho de 2002 e promul-
gada no Brasil pelo Decreto nº 5.639/2005, estabelece medidas 
de prevenção e repressão ao terrorismo e seu financiamento, as 
quais devem adotadas pelos Estados Partes. Assim como os de-
mais documentos internacionais sobre o tema, entretanto, nela 
não se encontra a definição do crime de terrorismo. 

Contudo, a decisão proferida pela Corte Interamericana 
de Direito Humanos (CIDH) no caso “Norín Catrimán y otros 
(Dirigentes, Miembros y Activistas del Pueblo Indígena Mapu-
che) vs. Chile”, em 29 de maio de 2014, fornece importantes 
parâmetros a serem seguidos para a tipificação do terrorismo. 

O povo indígena Mapuche tem longo histórico de disputa 
com o governo do Chile, conflito este que envolve questões ét-
nicas e culturais, desaguando no embate pela demarcação de ter-
ras. Em 2001 e 2002, os indígenas realizaram diversos protestos 
contra o governo chileno, promovendo incêndios em prédios e 
veículos. Em contrapartida, sete integrantes do povo Mapuche e 
uma ativista foram processados e condenados como incursos na 
lei antiterrorismo daquele país. 

A questão foi submetida à CIDH em 2011, através de de-
núncia da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que 
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questionou, em suma, a aplicação da lei antiterrorista no caso em 
tela. Na decisão, proferida em 2014, a CIDH condenou o Chile 
ao pagamento de indenizações e anulou as decisões condenató-
rias, apontando diversas questões penais e processuais penais re-
lacionadas à lei antiterrorismo chilena. 

O primeiro ponto a se destacar consiste no fato de que, 
ao estabelecer tipo penal aberto, valendo-se de termos vagos e 
imprecisos, a lei em questão permitia interpretações arbitrárias e 
violava o princípio da legalidade, previsto no artigo 9º da Con-
venção Americana de Direito Humanos (LOPES, SANTOS JÚ-
NIOR, 2018, p. 601-602). 

A CIDH destacou, ainda, que, em que pese não haver de-
finição de terrorismo no direito internacional, é possível extrair 
dos diversos tratados elementos básicos para esta definição, fa-
zendo expressa referência ao já mencionado relatório de Martin 
Sheinin (LOPES, SANTOS JÚNIOR, 2018, p. 602). Neste as-
pecto, consistindo as condutas atribuídas aos indígenas em cau-
sar incêndios, sem que nenhuma pessoa tivesse sua integridade 
física atingida ou colocada em risco, não seriam elas atos terro-
ristas, eis que não eram dotadas da especial gravidade inerente a 
estes. 

Decidiu-se, também, que houve violação ao princípio da 
igualdade (artigo 24 da CADH), eis que a condenação dos Ma-
puches “refletia uma concepção discriminatória ao se fundamen-
tar em estereótipos contra os indígenas” (LOPES, SANTOS JÚ-
NIOR, 2018, p. 603), e violava a liberdade de expressão (artigo 
13 da CADH) destes, ao criminalizar suas manifestações reali-
zadas na busca de direitos relacionados à demarcação de terras7.  

Ademais, a CIDH constatou o desrespeito a garantias 
processuais, como a duração razoável do processo (artigo 8.1 da 

 
7 Neste ponto, importante salientar que “a Corte IDH alertou sobre o efeito intimidante 
e inibidor para o exercício da liberdade de expressão a aplicação errônea da lei anti-
terrorista, podendo levar à “autocensura tanto a quien le es impuesta la sanción como 
a otros membros de la sociedade”, atingindo a própria democracia”. (LOPES, SAN-
TOS JÚNIOR, 2018, p. 604). 
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CADH) e da presunção de inocência (artigo 8.2 da CADH), em 
virtude do excessivo tempo de prisão provisória, bem como o 
uso de testemunhas sem identificação (LOPES; SANTOS JÚ-
NIOR, 2018, p. 603-604). 

 
4. O CRIME DE TERRORISMO NO BRASIL 
 
4.1. TERRORISMO E LEIS DE SEGURANÇA NACIONAL 

 
Apontados os parâmetros internacionais para a tipifica-

ção do crime de terrorismo, cumpre verificar se a legislação bra-
sileira se adequa a tais padrões. Para tanto, necessário realizar, 
preliminarmente, breve exposição acerca da história dos diplo-
mas legais que trataram do terrorismo no Brasil. 

A primeira lei a tratar do “terror” no ordenamento naci-
onal foi a Lei nº 1.802/53, que definia os crimes contra o Estado 
e a ordem política e social e previa, em seu artigo 4º, inciso II, a 
punição àquele que praticasse “devastação, saque, incêndio, de-
predação, desordem de modo a causar danos materiais ou a sus-
citar terror, com o fim de atentar contra a segurança do Estado”. 
Naquele contexto histórico – marcado internacionalmente pela 
“Guerra Fria” -, a denominada Lei de Segurança Nacional, ela-
borada durante o governo de Getúlio Vargas, foi utilizada para 
reprimir o Partido Comunista Brasileiro e os movimentos sociais 
a ele ligados (PACHECO, 2018, p. 254). No entanto, a lei não 
empregava o termo “terrorismo”. 

A partir do golpe de 1964, com a deposição do presidente 
João Goulart, a repressão aos comunistas se intensificou, com a 
adoção da “Doutrina de Segurança Nacional”8. O Ato 

 
8 “Os fundamentos da Doutrina de Segurança Nacional preconizavam a instalação de 
um Estado forte, preparado e empenhado numa guerra total e permanente contra o 
Comunismo. Nesta guerra, o Brasil deveria alinhar-se aos demais países americanos 
e, num sentido mais amplo, ao bloco ocidental (BORGES, 2003, p.24) contra leste 
encabeçado pela URSS. Como afirma Samanta Quadrat (2012) ‘com o novo contexto 
histórico mundial e diante da ‘ameaça comunista’, ocorreu a internalização do 
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Institucional nº 1, editado em 9 de abril 1964, conferiu poder 
constituinte aos militares que assumiram o poder e, assim, foram 
cassados os direitos políticos de diversos opositores ao golpe, 
entre outras medidas “destinadas a drenar o bolsão comunista, 
cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do go-
verno como nas suas dependências administrativas”, conforme 
expressamente previsto em seu preâmbulo. 

Em 1965, com o Ato Institucional nº 2, os julgamentos 
dos crimes previstos na Lei de Segurança Nacional passaram a 
ser da competência da Justiça Militar, além de terem sido dissol-
vidos os partidos políticos (PACHECO, 2018, p. 255). 

Houve notório recrudescimento da repressão no regime 
militar a partir de 1967, durante a presidência de Artur da Costa 
e Silva e já sob a égide de uma nova Constituição. Foi editada 
nova Lei de Segurança Nacional (Decreto-Lei nº 314/1967), que 
estabeleceu a punição a atos de terrorismo, inclusive os prepara-
tórios9. 

Sob o pretexto de combater a crescente oposição ao re-
gime militar, que, à época, já havia organizado grupos armados, 
editou-se em dezembro de 1968 o Ato Institucional nº 5, que 
ampliou largamente os poderes do Presidente da República e, 
entre outras medidas, suspendeu, em seu artigo 10, “a garantia 

 
conceito de inimigo e, ao mesmo tempo, uma internacionalização do combate’. Neste 
conflito, não haveria espaço para neutralidade, e o inimigo poderia se apresentar tanto 
na forma de uma ameaça externa quanto, principalmente, interna. Assim, o regime 
instaurado pelos militares a partir de 1964, sobre as premissas da Doutrina de Segu-
rança Nacional, alegava-se não golpista, porém revolucionário (REIS 2002) e vocaci-
onado a alterar o status quo, no caso, a corrupção e a ameaça comunista no governo 
de João Goulart. Estabeleceu-se então um ‘estado de crise’, no qual foram suspensos 
direitos básicos e instauradas restrições políticas. Com isso, política e estratégia mili-
tar eram aglutinadas, tendo como foco a eliminação deste inimigo interno na figura 
do Comunismo.”. (PACHECO, 2018, p. 249) 
9 “Art. 25. Praticar massacre, devastação, saque, roubo, seqüestro, incêndio ou depre-
dação, atentado pessoal, ato de sabotagem ou terrorismo; impedir ou dificultar o fun-
cionamento de serviços essenciais administrados pelo Estado ou mediante concessão 
ou autorização: Pena - reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo único. É punível a tentativa, 
inclusive os atos preparatórios, como delitos autônomos, sempre com redução da têrça 
parte da pena.” 
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de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segu-
rança nacional, a ordem econômica e social e a economia popu-
lar”. 

Em setembro do ano seguinte, o Decreto-lei nº 898/1969 
revogou a Lei de Segurança Nacional anterior, impondo medi-
das mais rigorosas, inclusive penas de prisão perpétua e morte 
para atos terroristas que resultassem em morte10. 

Posteriormente, em 1978, em um “contexto de desgaste 
do regime e do processo de abertura ‘lento, gradual e seguro’, 
iniciado por Geisel e conduzido por Figueiredo” (PACHECO, 
2018, p. 260), entrou em vigor a Lei nº 6.620/78. Esta versão da 
Lei de Segurança Nacional, em que pese ainda alinhada à Dou-
trina de Segurança Nacional e seu combate aos “movimentos 
subversivos”, excluiu a prisão perpétua e a pena de morte para a 
prática do terrorismo11. 

Já a atual Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.710/1983), 
editada em período de maior desgaste da ditadura militar, esta-
beleceu penas mais brandas para os atos de terrorismo12. 

Verifica-se, a partir deste sucinto histórico, que o terro-
rismo, a partir da primeira Lei de Segurança Nacional, de 1953, 
até a queda do regime militar, em 1985, era identificado com o 
“comunismo”13, com “movimentos subversivos da ordem 

 
10 “Art. 28. Devastar, saquear, assaltar, roubar, sequestrar, incendiar, depredar ou pra-
ticar atentado pessoal, ato de massacre, sabotagem ou terrorismo: Pena: reclusão, de 
12 a 30 anos. Parágrafo único. Se, da prática do ato, resultar morte: Pena: prisão per-
pétua, em grau mínimo, e morte, em grau máximo.” 
11 “Art. 26. Devastar, saquear, assaltar, roubar, seqüestrar, incendiar, depredar ou pra-
ticar atentado pessoal, sabotagem ou terrorismo, com finalidades atentatórias à Segu-
rança Nacional. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos. Parágrafo único.  Se, da prática do ato, 
resultar lesão corporal grave ou morte. Pena: reclusão, de 8 a 30 anos.” 
12 “Art. 20. Devastar, saquear, extorquir, roubar, seqüestrar, manter em cárcere pri-
vado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de ter-
rorismo, por inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à manu-
tenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas. Pena: reclusão, de 3 a 
10 anos. Parágrafo único - Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena aumenta-se 
até o dobro; se resulta morte, aumenta-se até o triplo.” 
13 As palavras do General Emílio Garrastazu Médici, citadas por Elio Gaspari (2014, 
p. 19-20), ilustram essa correlação entre “comunismo” e “terrorismo”: “Era uma 
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social” e que “colocavam em risco a segurança nacional”. As 
Leis de Segurança Nacional, ao tipificarem os atos considerados 
terroristas, visavam a legitimar a repressão aos opositores do re-
gime militar, classificando-os não apenas como inimigos do go-
verno, mas como também da sociedade (PACHECO, 2018, p. 
266).  

Naquele período, portanto, os inimigos a serem comba-
tidos eram os “comunistas” – e as aspas aqui utilizadas se justi-
ficam a partir da lição de Pedro Serrano (2019, p. 345): 

Como o comunismo não possuía classe social específica ou et-
nia identificável, a sociedade civil como um todo foi tratada 
como inimiga nas ditaduras militares latino-americanas, so-
frendo a supressão de direitos em diversos graus. 
Basta uma visita aos arquivos do DOPS paulista, por exemplo, 
para constatar que “comunistas” eram os advogados, médicos, 
sociólogos, padres, jornalistas, estudantes e operários, ou seja, 
toda a população não fardada, em alguma dimensão, era tratada 
como inimiga. 

Embora o objeto do presente artigo seja limitado à aná-
lise normativa, não se pode deixar de registrar que a repressão 
ao “comunismo” (ou ao “terrorismo”) foi muito além da mera 
aplicação das regras legais de cunho autoritário presente nas Leis 
de Segurança Nacional, eis que, entre métodos violentos, a tor-
tura foi transformada em política de Estado14 (GASPARI, 2014, 
p. 20).  

A despeito da previsão de atos terroristas no artigo 20 da 
Lei de Segurança Nacional de 1983, certo é que referida lei não 
conceitua o terrorismo e, elaborada ainda no contexto da 

 
guerra, depois da qual foi possível devolver a paz ao Brasil. Eu acabei com o terro-
rismo neste país. Se não aceitássemos a guerra, se não agíssemos drasticamente, até 
hoje teríamos o terrorismo.” 
14 “É falsa a suposição segundo a qual a tortura é praticada em defesa da sociedade. 
Ela é instrumento do Estado, não da lei. Pertence ao episódio fugar do poder dos go-
vernantes, da noção que eles têm do mundo, e sobretudo de seus povos. Oficiais-ge-
nerais, ministros e presidentes recorrem à tortura como medida de defesa do Estado 
enquanto podem se confundir com ele. Valem-se dela, em determinados momentos, 
contra determinadas ameaças, para atingir objetivos específicos.” (GASPARI, 2014, 
p. 27) 
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“Guerra Fria”, revelou-se insuficiente para tratar do fenômeno 
do terrorismo internacional, que se intensificou a partir de 2001, 
conforme exposto acima. Passamos a analisar, pois, a Lei nº 
13.260/2016 e o contexto em que ela foi produzida. 

 
4.2. A LEI Nº 13.260/2016 
 
A Constituição da República de 1988 trata do terrorismo 

no artigo 4º, inciso VIII, e no artigo 5º, XLIII. Enquanto no pri-
meiro dispositivo o repúdio ao terrorismo é erigido a princípio 
que rege as relações internacionais, o segundo consiste em man-
dado expresso de criminalização, através do qual, conforme en-
sina André de Carvalho Ramos (2014, p. 598), exige-se que a 
proteção de direito fundamentais se dê, também, através do di-
reito penal, sob pena de ser esta insuficiente. 

Se no plano internacional o repúdio ao terrorismo revela-
se na adesão do Brasil a diversos tratados relativos ao tema, no 
plano interno a criminalização do terrorismo ficou restrita, como 
exposto no item anterior, a um único dispositivo da Lei de Se-
gurança Nacional, sem que a legislação pátria estabelecesse um 
conceito de terrorismo e tipificasse referido delito de forma mais 
detalhada e condizente com o fenômeno contemporâneo do ter-
rorismo internacional.  

Contudo, a proximidade da realização dos Jogos Olímpi-
cos no Rio de Janeiro em 2016 e a pressão internacional, exer-
cida sobretudo pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem 
de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI)15, altera-
ram este panorama e aceleraram o andamento do Projeto de Lei 

 
15 Trata-se de organização intergovernamental que, através de recomendações, esta-
belece padrões a serem seguidos pelos países que a integram para resguardar a inte-
gridade do sistema financeiro contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do ter-
rorismo. O atendimento às recomendações do GAFI é expressamente previsto no ar-
tigo 4.2 da Convenção Interamericana contra o Terrorismo, da qual o Brasil é signa-
tário, como uma das medidas a serem adotas para prevenir, combater e erradicar o 
financiamento do terrorismo. 
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do Executivo nº 2.106/2015, que culminou com a sanção da Lei 
nº 13.260/2016. 

Referida lei, que criminaliza o terrorismo e seu financia-
mento, assim define o terrorismo no caput do artigo 2º: 

O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos 
atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discrimi-
nação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando co-
metidos com a finalidade de provocar terror social ou genera-
lizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou 
a incolumidade pública. 

A legislação brasileira, como se nota, adotou alguns dos 
parâmetros do direito internacional, apresentados acima. Com 
efeito, a finalidade de provocar terror e a colocação da paz pú-
blica como bem jurídico são elementos tidos como consensuais 
quanto à definição jurídico-penal do terrorismo no plano inter-
nacional. Por outro lado, não se incluiu expressamente a finali-
dade política, mas sim motivações relacionadas a xenofobia, dis-
criminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. 

A necessidade de relevante gravidade da conduta foi 
atendida, como se observa no artigo 2º, §1º, que apresenta o rol 
de atos terroristas16. Neste ponto, importante ressaltar que houve 
veto presidencial quanto aos incisos II e III17, uma vez que “os 
dispositivos apresentam definições excessivamente amplas e 

 
16 “§1º São atos de terrorismo: I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar 
ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, 
nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa; 
IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça a pessoa 
ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que de 
modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, 
estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios espor-
tivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, ins-
talações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de 
exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua 
rede de atendimento; V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa: Pena 
- reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à 
violência.” 
17 “II - incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qual-
quer bem público ou privado; III - interferir, sabotar ou danificar sistemas de infor-
mática ou bancos de dados.” 
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imprecisas, com diferentes potenciais ofensivos, cominando, 
contudo, em penas idênticas, em violação ao princípio da pro-
porcionalidade e da taxatividade”, conforme consta das razões 
dos vetos.  

Outro aspecto positivo da Lei nº 13.260/16 é a exclusão 
de seu âmbito de incidência a “conduta individual ou coletiva de 
pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindi-
cais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcio-
nados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a con-
testar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender 
direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da 
tipificação penal contida em lei” (artigo 2º, §2º). Com efeito, ao 
menos no âmbito legislativo zelou-se pela não criminalização de 
movimentos sociais, resguardando a liberdade de expressão e de 
associação. Neste ponto, a legislação brasileira seguiu o enten-
dimento adotado pela Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos no caso do povo indígena Mapuche. 

Na mesma linha, registre-se que também houve veto pre-
sidencial quanto à tipificação da apologia ao terrorismo (artigo 
4º), justamente para resguardar a liberdade de expressão. 

Ademais, as recomendações do GAFI foram finalmente 
atendidas com a criminalização do financiamento do terrorismo 
(artigo 6º), bem como a previsão de medidas assecuratórias de 
bens, direitos ou valores relacionados com o terrorismo (artigos 
12 a 15). 

 
5. CONCLUSÃO 

 
À luz do quanto se expôs, é possível afirmar que a Lei nº 

13.260/16 adotou a maioria dos parâmetros internacionais para 
a definição do crime de terrorismo. Entretanto, a despeito de te-
rem os vetos presidenciais restringido sua incidência, a lei não é 
isenta de críticas quando analisada sob o enfoque dos princípios 
que regem o direito penal. 
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Em primeiro lugar, assim como ocorre no âmbito do di-
reito internacional (AMBOS, TIMMERMANN, 2015, p. 41), o 
diploma nacional se utiliza de termos vagos, tanto para a carac-
terização do crime - “finalidade de provocar terror social ou ge-
neralizado” (artigo 2º, caput) -, como para afastar a incidência 
da lei - “propósitos sociais ou reivindicatórios” (artigo 2º, §2º) -
, violando o princípio da taxatividade (exigência de lex certa)18. 
A utilização desmedida de conceitos vagos confere ampla mar-
gem ao julgador para a identificação daquele que é terrorista, 
mantendo aberto o caminho para a criminalização de movimen-
tos sociais legítimos. Neste sentido, leciona Maurício Dieter 
(2008, p. 301-302): 

Todavia, é por demais óbvio que especular sobre intenções es-
peciais e critérios subjetivos em matéria penal não é suficiente 
quando se trata de definir tipos legais de acordo com os requi-
sitos retóricos mínimos da dogmática penal, afinal, o princípio 
da legalidade não admite lei penal genérica ou constituída uni-
camente por elementos subjetivos. Além de inútil, tal esforço 
não é democrático: ignorar os obstáculos teóricos da dogmática 
penal que traduzem conquistas políticas históricas e deslocar a 
possibilidade de definição de um crime para a dimensão subje-
tiva significa ampliar quase que indefinidamente o horizonte 
das justificativas para o exercício do poder punitivo, o que 
afasta a possibilidade de real controle jurisdicional fundado em 
um (tanto quanto possível) rigoroso critério de racionalidade. 
Além disso, o apelo a elementos subjetivos como constitutivos 
do tipo legal remete essencialmente ao portador dessa subjeti-
vidade, porta pela qual se ingressa no inconstitucional direito 
penal do autor, incompatível com o moderno direito penal da 
culpabilidade. 

 
18 Sobre o tema, segue a lição de Cezar Roberto Bitencourt (2013, p. 51): “Para que o 
princípio da legalidade seja, na prática, efetivo, cumprindo com a finalidade de esta-
belecer quais são as condutas puníveis e as sanções a ela cominadas, é necessário que 
o legislador penal evite ao máximo o uso de expressões vagas, equívocas ou ambíguas. 
Nesse sentido profetiza Claus Roxin, afirmando que: ‘uma lei indeterminada ou im-
precisa e, por isso mesmo, pouco clara não pode proteger o cidadão da arbitrariedade, 
porque não implica uma autolimitação do ius puniendi estatal, ao qual se possa recor-
rer. Ademais, contraria o princípio da divisão dos poderes, porque permite ao juiz 
realizar a interpretação que quiser, invadindo, dessa forma, a esfera do legislativo.” 
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Neste ponto, não se pode deixar de registrar a íntima re-
lação entre o terrorismo e o Direito Penal do Inimigo, doutrina 
elaborada por Günther Jakobs segundo a qual os indivíduos que 
“não se sujeitam aos ideais do Estado e da sociedade, não devem 
receber deste mesmo Estado a segurança de terem seus direitos 
e garantias preservados da mesma forma dos demais cidadãos” 
(PEREIRA, 2008, p. 209). É justamente a imprecisão do con-
ceito de terrorismo na legislação que permite ao Estado rotular 
alguém como terrorista de acordo com a sua conveniência, a fim 
de ampliar o âmbito de criminalização e de justificar a restrição 
de direitos fundamentais dos “inimigos” (DIETER, 2008, p. 
304-305). 

Na Lei nº 13.260/16, a adoção do Direito Penal do Ini-
migo revela-se, também, na punição aos atos preparatórios (ar-
tigo 5º), sendo próprio da teoria de Jakobs a antecipação da tu-
tela penal e a punição da periculosidade (PEREIRA, 2008, p. 
208). 

Contudo, ao contrário do que ocorreu no EUA através do 
Patriot Act, que autorizou, por exemplo, a tortura como meio de 
investigação (SERRANO, 2019, p. 345-346), a restrição a direi-
tos e garantias fundamentais aos suspeitos de terrorismo pela le-
gislação brasileira se deu em menor medida, tão somente permi-
tindo a aplicação das regras contidas nas leis de crimes hedion-
dos (Lei nº 8.072/90), da prisão temporária (Lei nº 7.960/89) e 
das organizações criminosas (Lei nº 12.850/13). O artigo 9º, que 
previa o cumprimento de pena em estabelecimento penal de se-
gurança máxima, foi objeto de veto presidencial, de modo que 
ao acusado de terrorismo não são aplicadas medidas restritivas 
que já não estivessem reguladas em outros diplomas. 

A dificuldade em se tipificar o terrorismo como crime 
autônomo e respeitar, ao mesmo tempo, princípios constitucio-
nais do direito penal, é indicativa, afinal, de que este campo do 
Direito é inapto para tratar do tema. Conforme leciona Eugenio 
Raúl Zaffaroni (2008, p. 185-186), a criação de leis 
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antiterrorismo tão somente atende aos interesses das agências 
executivas de cada país, promovem o avanço do autoritarismo, 
comprometem direitos fundamentais e são desprovidas de qual-
quer efeito prático19.   

Este aspecto simbólico da legislação antiterrorismo, que 
apenas alimenta uma falsa sensação de segurança e é desprovida 
de eficácia preventiva (CALLEGARI, LINHARES, 2015, p. 
216-217), revela-se especialmente presente na Lei nº 13.260/16, 
que, como resultado de influências do cenário internacional, cri-
minalizou o terrorismo sem que o Brasil tivesse sido alvo ou que 
houvesse ameaça concreta da ocorrência de atentados em nosso 
país20. 

O que se tem, pois, é uma legislação que adora parâme-
tros internacionais, mas que, por estar desconectada com a rea-
lidade brasileira21 e por desrespeitar o princípio da taxatividade, 
pode se tornar objeto de manipulação política e instrumento de 
repressão a movimentos sociais ou de oposição ao governo, 
como ocorreu no Chile com o povo indígena Mapuche. 

 
19 “É claro que estas reformas são absolutamente ineficazes para promover alguma 
segurança frente ao inimigo de plantão, porém elas são imediatamente aproveitadas 
pelas agências executivas de cada país para seus próprios objetivos setoriais (desde 
eliminar indesejáveis e controlar a massa de excluídos até criar novas fontes de arre-
cadação ou cobrar proteção).” (ZAFFARONI, 2008, p. 186)  
20 Até a presente data, houve uma única decisão condenatória (ainda sem trânsito em 
julgado) por terrorismo, em razão de fatos ocorridos nos meses que antecederam os 
Jogos Olímpicos de 2016. Em suma, os acusados foram condenados pela prática de 
atos preparatórios consistentes em “publicações em redes sociais, troca de materiais e 
diálogos em grupos de aplicativos” relacionados à promoção do grupo Estado Islâ-
mico. Disponível em: <https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_vi-
sualizar&id_noticia=13629>. Acesso em 02/06/2020.  
21 “O Brasil é um país pacífico e sem histórico de atos terrorismo que justifiquem a 
importação de modelos estrangeiros, seja na tentativa de fabricação de uma onda ter-
rorista totalmente inexistente em nosso território, seja para promover retrocessos na 
proteção de direitos fundamentais ou inibir a participação popular em movimentos 
legítimos de solidificação do Estado Democrático de Direito.” (CAMBI, AMBRÓ-
SIO, 2017, p. 253) 
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