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                                                                                                                              Terrorismo 

 

Sangue, fumaça e pó, numa explosão, 

Que um dia o mundo expos sob a vitrine, 

Não serviu  de lição que nos ensine 

Que a paz não deve nos fugir da mão. 

 

Pois inda que machuque e desatine, 

É consenso da bélica opinião, 

Que a violência que não tem perdão, 

Gere um conflito que nos extermine. 

 

O terrorismo, queiras ou não queiras, 

Não respeita  princípios nem fronteiras 

Ao se  lavar no sangue que derrama. 

 

É a crença irracional, de que decorre, 

O fanatismo de quem mata e morre 

Sob comando de quem não os ama. 

  

                       (José Cezar Materish Pinto)
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LEI ANTITERRORISMO BRASILEIRA (Nº 13.260/2016): ATENTADO CONTRA O 

SISTEMA PENAL ACUSATÓRIO? 

 

Nedson Danildo da Fonseca 

 

RESUMO: O desafio de enfrentar o fortalecimento das organizações terroristas tem feito 

diversos Estados desenvolver legislações especiais em seu plano interno, embora em muitos 

casos sejam tais normas criticadas por ferir garantias processuais do Estado de Direito. No 

Brasil, esta problemática se refere à Lei n. 13.260/2016. Assim, a presente pesquisa teve por 

objetivo analisar se a possibilidade de atuação jurisdicional prevista na referida lei, 

especialmente ao possibilitar ao juiz o decreto ex officio de medidas cautelares na fase de 

inquérito policial, é consentânea com o sistema penal acusatório. Para tanto, centrou-se o foco 

na investigação da literatura especializada e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Inicialmente, observou-se como vem se desenvolvendo as discussões acerca do terrorismo no 

âmbito das organizações internacionais, bem como a participação brasileira nas convenções que 

tratam da matéria. Em seguida, foram discutidas as características do sistema penal acusatório, 

sem perder de vista a necessidade das garantias fundamentais à luz da Constituição Federal de 

1988. Por fim, buscou-se analisar como a Lei n. 13.260/2016 fere o sistema acusatório em 

consonância com o entendimento jurisprudencial desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal. 

Conclui-se que o referido diploma normativo, ao prever a possibilidade de atuação jurisdicional 

de ofício na fase investigatória e processual, viola a separação entre os órgãos que integram a 

tríade processual (acusador, defesa e julgador), a gestão e a iniciativa das provas, que deveriam 

caber às partes interessadas no seu deslinde. O dispositivo cria uma espécie de juízo de instrução 

nunca observado na legislação brasileira, uma vez que a atividade do inquérito cabe às polícias 

judiciárias, diretamente ou com auxílio do órgão competente para oferecer a denúncia. 

 

Palavras-chave: Terrorismo. Sistema Penal Acusatório. Garantismo Processual Constitucional. 

Lei Antiterrorismo. 

 

BRAZILIAN ANTITERRORISM LAW (13.260/2016): ATTACK AGAINST THE 

ACCUSATORY CRIMINAL SYSTEM? 

 

ABSTRACT: The challenge of facing the strengthening of terrorist organizations has led many 

States to develop special legislation at their domestic level, although in many cases, they have 

been criticized for hurting procedural guarantees of the rule of law. Thus, the purpose of the 

present study was to analyze whether the possibility of judicial action provided for in the 

aforementioned Law, especially by allowing to the judge the ex officio decree of precautionary 

measures in the policial inquest phase, is consistent with the accusatory criminal system. 

Therefore, the focus was centered on the investigation of specialized literature and the 

jurisprudence of the Federal Supreme Court. It was first observed how the discussions on 

terrorism have developed in the ambit of international organizations, as well as the Brazilian 

participation in the conventions that deal with the matter. Next, the characteristics of the 

accusatory criminal system were discussed, without losing sight of the need for fundamental 

guarantees in the light of the Federal Constitution of 1988. Finally, we sought to analyze how 

Law n.13.260/2016 violates the accusatory system in line with the jurisprudential understanding 

developed by the Federal Supreme Court. It is concluded that the aforementioned normative 

legislation, by providing for the possibility of ex officio judicial proceedings in the investigative 

and procedural phase, violates the separation between the organs that integrate the procedural 

triad (accuser, defense and adjudicator), the management and the initiative of the tests, which 
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should be left to the interested parties in their demarcation. The mechanism creates a kind of 

court of law never observed in Brazilian law, since the investigation activity is the responsibility 

of the judicial police, directly or with the assistance of the competent organ to offer the 

denunciation. 

 

Keywords: Terrorism. Accusatory Criminal System. Constitutional Procedural Garantism. 

Antiterrorism law 

 

 

1. INTRODUÇÃO. 

 

Embora não possam ser considerados fenômenos recentes, as ações praticadas por 

grupos paraestatais terroristas apresentam-se ao século XXI como um dos principais desafios a 

ser superado pela sociedade internacional na busca da paz e da segurança. Embora a 

disseminação do terror com o fito de atingir fins ideológicos ou estratégicos remeta a longo 

tempo, é com o incremento da globalização que se observa o problema em uma dimensão 

exponencial, motivado pela instantaneidade dos transportes e das comunicações de modo a 

facilitar a articulação, infiltração e execução de atos terroristas.  

Como efeito do crescente número de ataques praticados contra alvos civis em 

diversos países e seguindo o direcionamento dos organismos internacionais expresso nas mais 

diversas convenções, vários Estados têm acrescido ao seu ordenamento jurídico normas de 

cunho administrativo, processual e penal na busca do combate à crescente escala de atentados. 

Neste aspecto, no Brasil, é a Lei n 13.260/2016 que disciplina o terrorismo, tratando das 

disposições investigatórias e processuais, além de reformular o conceito de organização 

terrorista. 

Diante disso, o Estado brasileiro se encontra em meio ao forte desafio de 

regulamentar tal matéria sem perder de vista a necessidade de assegurar todas as garantias 

constitucionais que se deve impor a um Estado Democrático de Direito. Ademais, convém 

ressaltar que a forte pressão internacional sob o discurso do risco das redes terroristas, a 

exemplo da Convenção Interamericana contra o Terrorismo (2002), além dos compromissos 

internacionais firmados pelo país no que concerne à organização de megaeventos esportivos, 

como as Olimpíadas e Paraolimpíadas Rio 2016, foram de grande relevância para justificar a 

celeridade do processo legislativo da supracitada Lei. 

No entanto, o referido instrumento legal vem sofrendo diversas críticas de juristas 

e da comunidade acadêmica, dentre elas a de que diverge do sistema penal acusatório, visto que 

prevê atuação do órgão julgador de ofício em diversas fases da investigação e/ou na ação penal.  
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Neste aspecto, a Lei nº 13.260/2016 traz expressamente a autorização para a atuação 

do magistrado como um juiz de instrução, podendo decretar de ofício medidas cautelares, tanto 

na fase de investigação criminal quanto no curso do processo, podendo vir a comprometer a 

garantias constitucionais do sistema acusatório. Portanto, de qual forma a previsão da atuação 

do juiz de ofício, constante no art. 12 da Lei nº 13.260/2016, fere o sistema penal acusatório 

consagrado na Constituição Federal? 

 Diante deste contexto, o presente trabalho teve como objetivos: i) refletir sobre a 

necessidade de criação de uma lei antiterrorismo no Brasil a partir da discussão da temática no 

plano do direito internacional; ii) caracterizar o sistema penal acusatório adotado pelo Brasil e 

suas implicações na atuação do juiz; e iii) demonstrar que a previsão do art. 12 da Lei nº 

13.260/2016 se contrapõe ao sistema penal acusatório brasileiro. 

A pesquisa partiu de uma revisão bibliográfica realizada nas áreas do direito 

internacional público e do garantismo processual penal. Em seguida, fez-se uma análise de 

julgados provenientes do Supremo Tribunal Federal com o fito de demonstrar como esta Corte 

tem se posicionado acerca da atuação jurisdicional no sistema penal acusatório brasileiro. 

Assim, este trabalho foi estruturado em três momentos: i) foi inicialmente pontuada 

a questão do terrorismo internacional, sua abordagem nas convenções estabelecidas nos 

organismos internacionais, a participação brasileira e a necessidade de criação de uma lei 

antiterrorismo no plano interno; ii) analisou-se as características garantidoras do sistema 

acusatório adotado pela Constituição Federal de 1988, bem como suas implicações na atuação 

dos órgãos jurisdicionais no processo penal; e i) demonstrou-se de que modo a Lei n 

13.260/2016 atenta contra o sistema penal acusatório, a partir da análise do entendimento 

jurisprudencial da Suprema Corte brasileira. 

Diante disso, passa-se a observar como esse fenômeno tem evoluído ao longo da 

história, desaguando na sua atual concepção e nas convenções internacionais que visam sua 

prevenção e seu combate. 

 

2. O TERRORISMO COMO FENÔMENO COMPLEXO E O SEU MARCO 

NORMATIVO INTERNACIONAL E NACIONAL 

 

Embora o combate ao terrorismo seja um dos principais desafios da segurança 

global, no âmbito dos órgãos internacionais não tem sido tarefa fácil definir um conceito que 

se adeque aos interesses dos Estados que os integram. É oportuno afirmar que a dificuldade 
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inicial para formular um conceito internacionalmente aceito passa pela necessidade de se 

diferenciar uma definição de um mero julgamento de valor. 

Neste aspecto, Brant (2005, p. 208), assevera que a atual lacuna existente abre 

margem para uma interpretação variável e, desse modo, “aberta ao jogo da política internacional 

em que os Estados tendem a qualificar determinado comportamento ou ação como sendo 

terrorista quando este lhe é hostil, ao passo que evitam tal definição para os regimes aos quais 

são favoráveis”. Portanto, observa-se que o termo terrorismo não é analisado de forma neutra, 

sendo interpretado a partir de alto conteúdo de caráter político e ideológico (SOUKI, 2007).   

Para Luts (2014, p. 74), nossa visão de mundo é criada através da linguagem que 

usamos em nosso processo de “interação constante e dinâmica entre indivíduos e instituições”. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, a linguagem é infundida e misturada com o poder, fazendo 

com que atores sociais e políticos disputem no sentido de normatizar sua visão em detrimento 

dos outros. Desse modo, a linguagem do terrorismo é observada como uma construção, não 

havendo conceituação universal e objetiva capaz de oferecer padrões do que é o terrorismo, 

tampouco capaz de identificar quem os são. Pelo contrário, a palavra é, em muitos casos, 

utilizada para “deslegitimar a posição daqueles que não fazem parte dos grupos sociais 

dominantes”. 

Portanto, a ausência de definição para a expressão em estudo, embora tenham 

ocorrido diversas tentativas de conceitua-la no âmbito da Organização das Nações Unidas 

(ONU), demonstra a dificuldade de se obter consenso perante a sociedade internacional acerca 

de sua abrangência. Falta, assim, uma definição teórica que consiga conter as vertentes desse 

complexo fenômeno que atingiu contornos diferentes na contemporaneidade, sem cair no erro 

de enumerar situações e atos terroristas (GUERRA, 2008). 

Não obstante tal dificuldade,será apresentada a caracterização do terrorismo trazida 

pela comunidade acadêmica, sem a menor pretensão de demonstrá-lo como um conceito 

fechado ou pronto, dada sua complexa teia de relações e transformações ao longo da história, 

conforme se demonstrará mais adiante. 

Mazzuoli (2015) assevera que por terrorismo se entendem os atos violentos 

praticados por uma pessoa ou grupo de pessoas contra inocentes ou alvos sem interesses 

militares com o fito de demonstrar insatisfação para com os poderes constituídos na tentativa 

de substituir ou modificar o regime político existente. Pode também ser praticado para chamar 

a atenção da opinião pública acerca de um interesse determinado, ou, ainda, para manter um 

regime vigente, em vias de ser alterado (comumente nos regimes antidemocráticos).  
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Galito (2013) aponta que o terrorismo se diferencia do simples homicídio 

justamente por estar envolto em forte componente político. Neste sentido, a violência (ou 

ameaça) objetiva alterações de regime ou a obtenção de mais autonomia, enquanto confere 

efeitos psicológicos imprimindo publicidade negativa capaz de pressionar a comunidade local 

e global a alterar seu comportamento. 

Para tanto, as estratégias se valem de alvos que possuem forte apelo simbólico no 

sentido de transmitir ao mundo mensagens de cunho ideológico, político ou religioso, 

convertendo-se em um método de comunicação e controle social (CAVALCANTI e GOMES, 

2016). 

Trata-se, portanto, de uma ação política extrema, em grande parte ligada a interesses 

regionais, muito embora a configuração atual do terrorismo não tenha um território definido, 

apresentando-se em muitos casos de modo difuso, como é o exemplo do cyberterrorism1 

(FERNANDES, 2015).  

De acordo com Medeiros (2002), o fenômeno social em estudo tem utilizado redes 

de simpatizantes ou diásporas étnicas para disseminação de suas ideias. Além do mais, são 

frequentemente aparelhados e financiados por Estados que deles se utilizam para pressionar 

outros Estados não alinhados aos seus interesses políticos e econômicos. 

 Outra importante fonte de financiamento advém das organizações criminosas por 

meio de contas nos chamados “paraísos fiscais” (MEDEIROS, 2002). Ademais pode-se apontar 

ligações com o tráfico de entorpecentes, armas, pessoas, exploração sexual e contrabando, 

formando uma imbricada teia de relações ilícitas cada vez mais indissociáveis e difíceis de 

serem combatidas 

Diante do exposto, o direito internacional continua sem definição uniforme do 

fenômeno em estudo a ser aplicado nas discussões presentes nos fóruns multilaterais mais 

emblemáticos. Entretanto, tal dificuldade se deve, em parte, pela transformação que a noção de 

terror e terrorismo atravessou ao longo da história. Dessa forma, é necessário observar, ainda 

que brevemente, a transformação histórica do fenômeno em estudo para tentar compreender a 

complexa teia de relações que interfere diretamente em suas dificuldades conceituais na 

contemporaneidade.  

O termo terrorismo decorre da palavra de origem latina terror (terreur), que 

originalmente se referia a uma ansiedade extrema em decorrência de um medo ou ameaça 

                                                 
1 Esta forma de terrorismo se caracteriza pelo uso das tecnologias da informação como instrumento capaz de gerar 

terror, seja com o objetivo de causar danos aos sistemas e equipamentos ou mesmo na forma de disseminar o terror 

psicológico por meio da rede mundial de computadores. 
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vagamente percebida, pouco familiar ou imprevisível (MAZZUOLI, 2015). Logo, o terror 

poderia estar associado tanto à ação humana quanto a fenômenos naturais adversos, como 

terremotos, erupções vulcânicas, tempestades, dentre outros.  

Muito embora estudos demonstrem que, no século I D.C., grupos tenham atuado 

utilizando-se do terrorismo em suas ações, é com o advento da Revolução Francesa que o terror 

passa a ganhar um novo sentido, se aproximando da concepção atual que se empreende ao 

termo. 

Na citada revolução, o terrorismo passou a ser utilizado como instrumento de poder 

do governo, como exercício de violência política em nome da revolução, com fito de 

desenvolver no território francês o sentimento de solidariedade nacional, sob o comando de 

Robespierre (MAZZUOLI, 2015). 

Esse período foi marcado pela forte radicalização jacobina, cuja finalidade era 

promover uma justiça severa e inflexível. Para tanto, uma das maneiras de dar continuidade à 

revolução foi incutir o terror sobre o povo, de modo que qualquer um poderia ser acusado de 

praticar atos contrários à revolução, resultando num alto número de cidadãos franceses 

guilhotinados em praça pública, quando opositores ao regime promovido pela autoridade 

revolucionária instituída. Assim, a expressão terrorismo passa a demonstrar uma abusiva 

violência política praticada em nome do próprio Estado. 

Mas se até então a concepção do supracitado termo se remetia a uma violência 

perpetrada em nome de dado Estado, no final do século XIX se observará um novo contorno, 

de modo que o terror organizado passa a ser praticado contra o Estado. Percebe-se pelo menos 

dois importantes contextos com tais características, os atos praticados na Rússia pelos nihilistas 

(1880) e na Europa pelos anarquistas (1890). 

Para, Brant (2005), nestes dois últimos casos, o terror passa a se transformar em 

uma verdadeira técnica de ação política, se apresentando como um mecanismo eficiente para 

destruir as instituições e convenções estatais.  

Já no século XX, são marcos importantes os movimentos nacionalistas e com 

reivindicações autonômicas na Europa. Neste diapasão, dois grupos se destacam: o ETA 

(Euskadi Ta Askatasuna), no País Basco (Espanha), com motivações econômicas, mas 

sobretudo políticas e autonômicas; e o IRA (Irish Republican Army), na Irlanda do Norte, cujas 

ações eram usadas na tentativa de eliminar o domínio da Grã-Bretanha sobre Irlanda do Norte 

(GALITO, 2013).  

Fora da Europa, no século XX também é observado o fortalecimento de grupos 

armados que de algum modo também atuavam por meio da prática do terror. A década de 1950 
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marca os movimentos de descolonização, acompanhados de violentos conflitos, apontados 

pelas potências imperialistas como terroristas. Na América Latina, merece destaque as FARC 

(Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), que nos anos de 1960 passam a se organizar 

como guerrilheiros armados que tinham sua origem vinculada à tradição das guerras civis 

colombianas, da contestação da legitimidade do poder e das lutas campesinas, desaguando na 

tese da “combinação de todas as formas de luta”. O mais longo conflito da América Latina 

resultou em situações locais desastrosas no plano humanitário, como a migração em massa, 

chacinas e desaparecimentos das populações locais (PÉCAUT, 2010). 

Já no século XXI, embora diversos outros acontecimentos tenham evidenciado o 

risco de ataques terroristas, foi o ocorrido em 11 de setembro de 2001, tendo como alvo 

símbolos do império americano capitalista e de toda a ideologia que representa para o Ocidente, 

responsável por trazer ao fenômeno real destaque nos órgãos internacionais e nas agendas de 

governos em todo o mundo. Nesta ocasião, o terrorismo deixa de ser “um fenômeno local e 

periférico, tornando-se, ao contrário, um fenômeno globalizado e transnacional” (GUERRA, 

2008, p. 35). 

Para Maluf (2014), os acontecimentos desse período foram propulsores da 

elaboração de novas convenções com o intuito de estabelecer cooperação entre os Estados no 

combate ao terrorismo, com determinação de medidas específicas de adequação e 

recrudescimento de normas internas. 

Com relação a estas últimas, diversos Estados passaram a aprovar legislações com 

alto teor de restrição aos direitos humanos e com predomínio do uso da violência e 

discriminação. Neste aspecto, algumas relevantes alterações incorporadas pelos Estados Unidos 

e pelo Reino Unido merecem destaque, respectivamente o USA Patriot Act e o Terrorism Act 

2000 e 2006 (GUERRA, 2008). 

O USA Patriot Act, dividido em dez títulos, representou o esforço do Congresso 

norte-americano em elaborar uma legislação eficaz no combate ao terrorismo. As maiores 

críticas ao instrumento normativo se referem ao fato de ter sido aprovado em momento 

oportunista, em decorrência dos atentados de 11 de setembro de 2011, sem um debate amplo 

envolvendo o parlamento e sociedade civil organizada (GUERRA, 2008).  

Além disso, as restrições de direitos e liberdades individuais na busca da segurança 

nacional, o aumento da restrição da política migratória e o fortalecimento de leis penais 

serviram de combustível para as críticas à política de segurança nacional adotada pelos Estados 

Unidos. Em se tratando do endurecimento adotado pela legislação penal, o United State Code 

passou a trazer previsões referentes ao terrorismo doméstico, ataques a sistemas de transporte 
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de massa, abrigo e ocultação de terroristas, bem como apoio material ao terrorismo. Já o 

preceito secundário dos tipos penais deixou de se limitar a vinte anos, sendo admitida inclusive 

a prisão perpétua (GUERRA, 2008).  

De igual modo, o Terrorism Act 2000 estabeleceu restrições aos direitos individuais 

do seu povo, tendo sido conferido às autoridades maiores poderes na busca da prevenção, 

controle e investigação de grupos praticantes do terror. No âmbito do direito penal, foram 

criadas diversas condutas incriminadoras permitindo a prisão de indivíduos em práticas 

suspeitas.  Por sua vez, o Terrorism Act 2006 procurou instrumentalizar medidas necessárias 

para que as instituições de segurança nacional pudessem combater e julgar os perpetradores de 

atos terroristas. 

De acordo com Guerra (2008, p. 199), utilizou-se a ótica do fortalecimento da 

violência no combate ao terror e ao terrorismo, com o objetivo de “dificultar a ação e o abuso 

de liberdades por parte dos grupos extremistas, desencorajando outros grupos a cometerem atos 

terroristas”. 

Em se tratando das convenções, os registros históricos apontam que a primeira a se 

preocupar com a abordagem desta agenda advém do ano de 1937, qual seja a Convenção para 

Prevenção e Repressão de Terrorismo, mas que não entrou em vigor por não ter atingido o 

número mínimo necessário de ratificações (MAZZUOLI, 2015). O citado tratado definiu atos 

de terroristas como sendo os fatos criminosos praticados contra um Estado e com o objetivo de 

provocar o terror em determinadas personalidades, grupos de pessoas ou no público.  

Contudo, Guerra (2008) aponta que é na década de 1960 que se intensificam as 

preocupações internacionais acerca do tema, motivadas diretamente pelo sequestro de 

aeronaves. Tal problemática culminou, no âmbito nas Nações Unidas, em tratados específicos 

sobre a matéria, como a Convenção relativa a infrações e a certos outros atos praticados a bordo 

de aeronaves (1963). 

Ainda de acordo com o mesmo autor, outras convenções foram desenvolvidas sob 

a égide da Organização das Nações Unidas, bem como de suas agências especializadas, e se 

encontram abertas à assinatura e ratificação dos Estados-membros e procuram fazer face ao 

terrorismo que a comunidade internacional testemunhava à época de sua elaboração. 

Pode-se citar ainda as seguintes convenções: Supressão de sequestro de aeronaves 

(1970); Supressão de atos ilícitos contra a segurança da aviação civil (1971); Protocolo 

adicional sobre a supressão de atos de violência ilegais em aeroportos que servem de aviação 

civil internacional; Proteção e punição de crimes contra pessoas protegidas internacionalmente, 

incluindo agentes diplomáticos (1973); Convenção Internacional contra a tomada de reféns 



14 

 

(1979); Proteção física de material nuclear (1979); Supressão de atos ilícitos contra a segurança 

da navegação marítima (1988); Protocolo para cerceamento de atos ilegais contra a segurança 

de plataformas fixas localizadas na plataforma continental, complementar ao ato anterior; 

Marcação de explosivos plásticos para o propósito de detecção (1991); Convenção 

internacional para supressão de bombardeios terroristas (1998); Convenção internacional sobre 

a supressão do financiamento ao terrorismo (2000); Convenção internacional sobre o crime 

organizado transnacional (1999); Convenção internacional sobre a supressão de atos de 

terrorismo nuclear (2005). 

As normas mencionadas buscam tipificar as ações terroristas de acordo com a 

conduta delituosa perpetrada. Ademais, é consagrado o princípio da competência universal para 

a punição de atos terroristas, de modo que “qualquer Estado, independentemente de onde tenha 

ocorrido o crime, da nacionalidade das vítimas, jugar-se-ia competente para processar e julgar 

um atentado terrorista” (MEDEIROS, 2002, p. 65).  

No âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA), merece destaque a 

Convenção Interamericana de Combate ao Terrorismo, aprovada em Barbados, no dia 03 de 

junho de 2002, tendo entrado em vigor em 10 de junho do mesmo ano. O Brasil promulgou 

internamente tal convenção por meio do Decreto n. 5.639/2005. 

      Esta visa prevenir, combater e erradicar o financiamento do terrorismo,dispõe sobre 

o embargo e o confisco de fundos e outros bens, delitos prévios de lavagem de dinheiro, 

cooperação nas fronteiras e entre autoridades competentes para aplicação da lei, mútua 

assistência jurídica, dentre outras normas.  

Assim como as citadas anteriormente, aprovadas no âmbito da ONU, a Convenção 

Interamericana não apresenta uma definição conceitual acerca do tema; no entanto, faz 

referência aos delitos previstos em dez dos instrumentos internacionais apresentados.  

Outro aspecto que merece observação é que, em seu art. 152, fica demonstrada a 

preocupação de que a luta no combate ao terror só pode se desenvolver na observância dos 

preceitos do direito internacional dos direitos humanos, “em uma visão integral, indivisível, 

inter-relacionada e interdependente dos Direitos Humanos, unindo o Direito Internacional dos 

                                                 
2  Art. 15 - Direitos Humanos 1. As medidas adotadas pelos Estados Partes em decorrência desta Convenção serão 

levadas a cabo com pleno respeito ao Estado de Direito, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. 2. 

Nada do disposto nesta Convenção será interpretado no sentido de desconsiderar outros direitos e obrigações dos 

Estados e das pessoas, nos termos do direito internacional, em particular a Carta das Nações Unidas, a Carta da 

Organização dos Estados Americanos, o direito internacional humanitário, o direito internacional dos direitos 

humanos e o direito internacional dos refugiados. 3. A toda pessoa que estiver detida ou com relação à qual se 

adote quaisquer medidas ou que estiver sendo processada nos termos desta Convenção será garantido um 

tratamento justo, inclusive o gozo de todos os direitos e garantias em conformidade com a legislação do Estado 

em cujo território se encontre e com as disposições pertinentes do direito internacional. 
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Direitos Humanos ao Direito dos Refugiados e ao Humanitário, com observância [...] do 

princípio da não discriminação” (GUERRA, 2008, p. 116).  

Convém ressaltar que o Brasil é parte em todos os instrumentos normativos citados 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2017). Observa-se que o Estado brasileiro tem reiterado 

seu repúdio às formas de manifestações e atos terroristas, em consonância com o que prescreve 

a própria Constituição Federal de 19883, quando apresenta o repúdio ao terrorismo como uns 

dos princípios que regem suas relações internacionais (MEDEIROS, 2002). A Constituição 

Federal ainda considera o terrorismo inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 

No plano infraconstitucional, os atos terroristas eram previstos apenas no art. 204 

da Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/83); entretanto, no dia 17 de março de 2016, foi 

sancionada a Lei n. 13.260/2016, que passou a tratar sobre a matéria, elaborada e avaliada pelo 

Congresso Nacional em caráter de urgência tendo em vista a proximidade das Olimpíadas e 

Paraolimpíadas Rio 2016. 

Diante da problematização que se desenvolverá sobre tal norma, convém 

inicialmente indagar: o Brasil atualmente encontra-se concretamente ameaçado por algum 

grupo terrorista? De fato, necessita-se aqui de uma Lei específica de combate ao terrorismo? 

Para Lasmar (2015), a resposta curta seria não, de modo que o Brasil está, em tese, 

associado a uma conduta pacifista em sua política externa e, embora internamente sofra graves 

problemas decorrentes do crime organizado, não há registro de ataques terroristas de destaque, 

pelo menos nos últimos 30 anos. Entretanto, o mesmo autor chama atenção para o fato de que, 

muito embora o terrorismo esteja frequentemente associado à execução de atos que causam o 

terror, como mortes em decorrência de ataques de armas de fogo e explosões, o fenômeno ocupa 

uma cadeia muito mais extensa e complexa, sendo o ataque apenas uma pequena fase dentro do 

que podemos chamar de ciclo da atividade terrorista.  

Logo, este ciclo deve englobar atividades conectadas como planejamento, 

recrutamento, radicalização e difusão de ideias, financiamento, treinamento, logística, 

administração de recursos materiais e humanos, vigilância e após o ataque a fuga e evasão dos 

envolvidos sobreviventes, disseminação e propaganda de fatos e ideias, exploração política e 

ideológica dos atentados. Assim, apesar de parte dos governos brasileiros terem assumido uma 

                                                 
3 Art. 4º - A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 

[...] VII – repúdio ao terrorismo e ao racismo. 
4 Art. 20 - Devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, 

provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo político ou para obtenção 

de fundos destinados à manutenção 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. 
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postura de “negacionismo”, há crescente evidência documental apontada pela Polícia Federal 

americana (FBI) alertando sobre suposta ocorrência de algumas dessas atividades em solo 

brasileiro (LASMAR, 2015). Ademais, “uma apreciação atenta de várias investigações da 

Polícia Federal brasileira e depoimentos de autoridades evidenciam a existência de atividades 

ligadas ao terrorismo internacional em território brasileiro” (LASMAR, 2015, p. 14). 

Noutro pórtico, Santos Neto (2014), chama atenção para a situação da Tríplice 

Fronteira, localizada entra as cidades de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este, divisa 

territorial respectivamente entre Brasil, Argentina e Paraguai. A região possui significativa 

quantidade de atividades ilícitas, crime organizado, passando, inclusive, segundo o autor, a 

contar com células terroristas islâmicas.  

Nesta região viveriam diversas famílias sírias, libanesas e palestinas, e nela 

funcionaria um importante “centro de financiamento do terrorismo de matriz islâmica do 

Hezbollah, assim como cartéis de máfia com atividades ilegais à lavagem de capitais, 

contribuindo para o exercício e implantação de células desses grupos na região” (SANTOS 

NETO, 2014, p. 65). Entretanto, afirma o autor que estudo realizado pela Argentina em 2005 

aponta que nenhuma atividade operacional terrorista foi encontrada no local.  

Convém esclarecer que, embora esta região fronteiriça possa propiciar a obtenção 

de recursos para organização e financiamento destes grupos ou qualquer outra atividade 

criminosa organizada, a existência por si só da forte presença de comunidade muçulmana não 

pode ser considerada indício da atuação de células terroristas. Uma observação superficial neste 

sentido só abriria margem para o fortalecimento do estigma generalizado que tem se criado 

acerca dessas populações, fato com que não se compactua em nenhum momento.  

Com relação a até então inexistência de um instrumento normativo específico, são 

diversos os fatores que poderiam ser apontados como determinantes, dentre eles o fato de que 

vários políticos da cúpula governamental estiveram de algum modo ligado a grupos que fizeram 

uso da violência política no período da ditadura militar, chegando, muitos deles, a serem 

torturados. Outra preocupação era o temor de que grupos ligados a movimentos sociais 

pudessem ter suas condutas associados à prática do terror (LASMAR, 2015).  

O fato é que “não há dúvidas de que qualquer legislação de prevenção e combate 

ao terrorismo é complexa, possui alto custo social e institucional de implementação e, 

certamente, levará oposição” (LASMAR, 2015, p. 56). É nesta medida que o terrorismo acaba 

demonstrando um problema para os Estados democráticos, de modo que, “por medo, o cidadão 

em prol da segurança, permite a restrição de seus direitos humanos fundamentais” 

(CAVALCANTE e GOMES, 2016).  
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Contudo, a não existência de um aparato legal específico também poderia trazer 

sérios problemas, muito embora qualquer conduta pudesse recair sobre outras tipificações 

presentes no direito penal brasileiro, como, por exemplo, homicídio, lesão corporal, sequestro, 

destruição de bens públicos etc. Muito embora já mencionado acima, as atividades terroristas 

não se limitam aos ataques e seu modus operandi se distinguem das práticas criminais comuns, 

demonstrando verdadeiro desafio para as normas penais até então existentes (LASMAR, 2015). 

Embora passível de muitas críticas, a lei brasileira que trata de tal matéria se demonstra 

necessária, sem, no entanto, perder de vista que devem ser observadas as garantias fundamentais 

e processuais presentes no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

 

3. O SISTEMA ACUSATÓRIO BRASILEIRO E AS GARANTIAS PROCESSUAIS 

CONSTITUCIONAIS 

 

Antes de iniciar diretamente a discussão acerca do sistema acusatório, carece 

observar que a Constituição Federal traz em seu bojo espécies de princípios gerais, que 

funcionam como pedras tocantes da fundamentação e das características de um Estado 

Democrático de Direito, sendo o ponto de partida de qualquer análise que busque observar o 

sistema penal por ela adotado. Neste aspecto, a Carta Maior ocupa ponto central no sistema 

vigente, capaz de irradiar efeitos que precisam ser captados na edição e aplicação de leis 

infraconstitucionais, funcionando como lei ordenadora e dirigente (FISHER, 2011). 

Para Canotilho (2011, p. 11), a noção de vinculação à norma constitucional é 

simples e indiscutível, de modo que “no Estado de Direito Democrático-Constitucional todos 

os poderes e funções do Estado estão juridicamente vinculados às normas hierarquicamente 

superiores da Constituição”.  Cumpre destacar que tal vinculação afeta todos os poderes e 

cidadãos, não se limitando apenas a quem cabe legiferar.  

Um dos aspectos desta vinculação é o garantismo trazido à lume pela Constituição 

Federal de 1988 consistente na necessidade de se fazer observar os direitos fundamentais dos 

cidadãos, valorando os princípios gerais ali estampados, sendo capaz de irradiar efeitos no plano 

da legislação infraconstitucional. Nesta senda, de acordo com Ferrajoli (2014), as garantias 

devem se apresentar como técnicas presentes no ordenamento que têm por finalidade reduzir a 

distância estrutural entre a normatividade e a efetividade, contribuindo, assim, para a máxima 

eficácia dos direitos fundamentais, segundo determinado pela Constituição.  

Diante disso, é importante que o legislador brasileiro tenha o cuidado de observar 

que o propósito de prevenir o fortalecimento de grupos paraestatais terroristas em território 
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nacional, por si só, não pode justificar o desenvolvimento de legislações que vão de encontro 

às garantias processuais presentes na Constituição Federal de 1988, o que de fato se entende ter 

ocorrido no caso do art. 12 da Lei n. 13.260/2016. Logo, “é preciso lembrar que a busca 

incessante por segurança cidadã não pode representar a supressão ou limitação de direitos e 

liberdades individuais arduamente conquistados” (CAVALCANTI e GOMES, 2016, p. 384). 

Convém observar que a Carta da República de 1988, elaborada em um período pós-

ditadura, tratou de fazer previsões expressas  de institutos jurídico processuais claramente 

garantistas, que podem ser compreendidos sob a ótica da teoria do garantismo penal estudada 

por Ferrajoli (2014). Para este jurista, sua teoria liga-se às garantias tanto do direito penal 

quanto do direito processual penal e está alicerçada em dez princípios bases, que devem ser 

vistos de forma harmônica e sistemática na busca de evitar o livre arbítrio e o erro estatal na 

hora de punir quem infringiu as normas de convivência social passíveis da sanção penal. 

Outrossim, não se pode perder de vista que a  referida teoria , embora em menor discussão por 

quem a desenvolveu diretamente, não deve se alicerçar apenas no aspecto negativo do não fazer 

estatal, sendo necessário também a observância do dever de proteção do cidadão, também 

desaguando em uma prestação positiva por parte do Estado.  

Portanto, os princípios trazidos por Ferrajoli, no bojo da citada teoria, são os 

seguintes: i) Princípio da Retributividade ou da consequencialidade da pena em relação ao 

delito; ii) Princípio da Legalidade; iii) Princípio da Necessidade ou da economia do Direito 

Penal; iv) Princípio da Lesividade ou da ofensividade do evento; v) Princípio da Materialidade 

ou da exterioridade da ação; vi) Princípio da Culpabilidade ou da responsabilidade pessoal; vii) 

Princípio da Jurisdicionariedade; viii) Princípio Acusatório ou da separação entre juiz e 

acusação; ix) Princípio do Ônus da prova; e x) Princípio do Contraditório ou da defesa.  

Seria impossível esgotar a abordagem acerca de todos eles, sendo o de número oito, 

princípio acusatório ou separação entre juiz e acusação, o que se pretende analisar a partir de 

então, por ser este um dos principais elementos caracterizadores do sistema penal acusatório.  

Para Prado (2005), um sistema penal pode ser entendido como sendo o conjunto de 

instituições estatais e suas atividades, que intervêm na criação e aplicação de normas penais, 

concebidas em seu sentido mais extenso, tanto as disposições substantivas quanto 

procedimentais. É oportuno frisar que o sistema penal não deve ser investigado exclusivamente 

sob a ótica das pretensões normativas e das regras programáticas, sendo necessário lançar um 

olhar sobre as ações institucionais dos organismos que atuam na repressão criminal, de modo 

que suas atuações também refletem escolhas de política criminal, em muitos casos na contramão 

de normas e princípios garantidores expressos ou implícitos na normatização constitucional. 
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Não é tarefa das mais simples considerar a existência de dois sistemas processuais 

puros, quais sejam, inquisitório e acusatório, uma vez que, muito embora cada um deles 

assumam suas feições preponderantes, é possível observar que um traz em si elementos do 

sistema oposto. Inobstante tal consideração, a construção dos sistemas processuais se deu 

claramente por opção política, conquanto possam existir outros motivos que culminaram em 

sua criação (COUTINHO, 2009).  

O sistema inquisitório aparece no âmbito da Igreja Católica, tendo como marco o 

IV Concílio de Latrão, em 1215, numa clara demonstração do pensamento hegemônico imposto 

por tal religião, principalmente no mundo ocidental e mais tarde disseminado pela Europa nos 

governos antidemocráticos (COUTINHO, 2009). A literatura processualista apresenta esse 

conjunto de regras como sendo dotado de concentração das funções processuais penais nas 

mãos de um único sujeito (acusação, defesa e julgamento), desaguando em “um processo 

unilateral de um juiz com atividade multiforme, relegando ao acusador privado uma posição 

secundária e proporcionando o princípio do processo [...] independentemente da manifestação 

da pessoa distinta da do juiz” (PRADO, 2005, p. 149).  

Ainda devem ser demonstradas outras características desse sistema como o 

predomínio do procedimento secreto, escrito e sem observância do contraditório, forte presença 

da prisão provisória e desigualdade de poderes entra o juiz acusador e acusado e fortemente 

marcado pelo emprego da tortura com fito de buscar a confissão dos réus; além disso, “a ideia 

de justiça é substituída por uma concepção autoritária e despótica do Estado de polícia” 

(BARROS, 2008, p. 32). 

 Por sua vez, o sistema acusatório nasce na Inglaterra após a invasão normanda, 

levada a efeito por Guilherme, o Conquistador, embora possa ser afirmado que foi no reinado 

de Henrique II, entre os anos de 1154 e 1189, que este sistema ganhou maior relevo 

(COUTINHO, 2009). Em linhas gerais, cronologicamente esse modelo perdurou até por volta 

do século XII, sendo posteriormente substituído de forma gradual pelo inquisitório, que 

sobreviveu até o final do século XVIII, sendo que em alguns países perdurou até o século XIX, 

quando a pressão encabeçada por movimentos sociais e políticos, na busca de assegurar direitos 

fundamentais inerentes ao processo, contribuíram para mudanças de rumo (LOPES JR., 2016). 

No Brasil, parte considerável dos processualistas penais considera que vigora um 

sistema misto (inquisitório na fase pré-processual e o acusatório na processual). Na acepção de 

Lopes Jr. (2016, p. 144) esta consideração se prende a um “reducionismo ilusório, até porque 

não existem mais sistemas puros (são tipos históricos), todos são mistos”.  
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A questão central é a necessidade de identificar o princípio geral formador de cada 

sistema para, em seguida, classifica-lo, de modo que a definição do seu núcleo duro é de grande 

relevância, uma vez que passa a determinar o papel de cada sujeito processual, impedindo o 

abuso do poder estatal e assegurando direitos fundamentais dos acusados de afrontar bens 

jurídicos tutelados pelo direito penal em vigor. Isto posto, filia-se aqui à corrente que reconhece, 

por parte do Brasil, a adoção do modelo acusatório, já que, ao se fazer uma interpretação 

conforme à Constituição, esta apresenta princípios gerais que asseguram a adoção do referido 

sistema por parte da ordem jurídica local.  

                   Em sua atual concepção, pelo menos em uma situação idealizada, as principais 

características da forma acusatória são (LOPES JR, 2016, p. 147):  

 
a) Clara distinção entre as atividades de acusar e julgar; b) a iniciativa probatória deve 

ser das partes (decorrência lógica da distinção entre as atividades); c) mantém-se o 

juiz como um terceiro imparcial, alheio ao labor da investigação e passivo no que se 

refere à coleta de prova, tanto de imputação como de descargo; d) tratamento 

igualitário das partes (igualdade de oportunidades no processo; e) procedimento é em 

regra oral (ou predominantemente); f) plena publicidade de todo o procedimento (ou 

de sua maior parte); g) contraditório e possibilidade de resistência (defesa); h) 

ausência  de uma tarifa probatória, sustentando-se a sentença pelo livre 

convencimento motivado do órgão jurisdicional; i) instituição, atendendo a critérios 

de segurança jurídica [...] da coisa julgada; j) possibilidade de impugnar as decisões e 

o duplo grau de jurisdição. 

 

De acordo com Luz (2011), a opção política brasileira por um sistema processual 

acusatório foi feita pela atual Constituição Federal5. Contudo, passados mais de 25 anos de sua 

promulgação, o Estado brasileiro ainda encontra resistência para lograr êxito em sua efetivação. 

Parte das dificuldades reside no fato de ainda vigorar no país um Código Processual de caráter 

autoritário e inquisitório, inspirado no código italiano criado no regime fascista, que, dentre 

outras características, privilegia a legislação infraconstitucional em detrimento da Constituição.  

Para Lopes Jr. (2016), é necessário observar que o núcleo fundante do sistema não 

pode se restringir apenas à separação inicial das atividades de acusar e julgar. Assim, não é 

possível deixar de levar em conta a complexa fenomenologia do processo, de modo que a 

divisão das funções processuais também implica na gestão e iniciativa das provas, o que deve 

ser atribuído às partes. Assim, a falta dessa separação aproxima o órgão julgador do embate das 

partes e cria sérios empecilhos à “atuação imparcial” do magistrado.  

Logo, se estaria aderindo a um pensamento reducionista ao se ponderar que basta a 

existência de um órgão acusador distinto do julgador para a formação de um processo 

                                                 
5 Art. 129 – São funções institucionais do Ministério Público: I – Promover privativamente, a ação penal pública, 

na forma da lei; [...] 
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acusatório. Além do mais, não se pode olvidar da importância do contraditório, sobretudo em 

períodos de estabilidade institucional/democrática, e em sua forma plena ele somente é 

assegurado em um processo em que a posição equidistante do juiz seja capaz de assegurar 

tratamento equânime às partes.  

Outra questão permeada de divergência é a possibilidade de iniciativa probatória 

do julgador e sua relação com o modelo acusatório assumido pelo Brasil. Neste caso, os poderes 

instrutórios clássicos conferidos ao juiz se relacionariam com o caráter público e a função social 

do processo, de modo que a busca por uma suposta verdade real possibilitaria uma postura ativa 

do julgador, não violando a imparcialidade decisória (VASCONSELLOS, 2015).  

No entanto, considera-se que o caráter público do processo não pode legitimar a 

participação instrutória do juiz. Essa justificativa só poderia ser aceita se a regra geral fosse da 

acusação proveniente da iniciativa privada; no entanto, a regra é que as ações penais são de 

iniciativa pública, existindo, inclusive, órgão oficial para realizar a persecução penal e 

resguardar os interesses públicos.  

Em se tratando da previsão trazida pela Lei n. 13.260/2016, que autoriza a atuação 

do magistrado como um juiz de instrução, podendo decretar de ofício medidas cautelares, tanto 

na fase de investigação criminal quanto no curso do processo, observa-se que o legislador 

seguiu uma tendência assumida por vários Estados de combater o terrorismo indo de encontro 

a várias garantias antes conquistadas.  

Guerra (2008) assevera que diversos Estados passaram a aprovar legislações com 

alto teor de restrição aos direitos humanos e, inclusive, com predomínio do uso da violência e 

discriminação. O autor cita como exemplo algumas relevantes alterações incorporadas pelos 

Estados Unidos e pelo Reino Unido destacando, respectivamente, o USA Patriot Act e o 

Terrorism Act 2000 e 2006. 

No entendimento de Lopes Jr. (2016, p. 172-173), atribuir poderes 

instrutórios/investigatórios de ofício ao magistrado em qualquer fase é acarretar a “destruição 

completa do processo penal democrático”. Neste sentido, dar ao juiz a prerrogativa para a 

colheita de provas é antecipar a formação do juízo, pois este ao ter essa iniciativa estará ciente 

do que pretende encontrar e de que consequências essa prova trará ao seu julgamento, de modo 

que “nessa matéria, não existe investigador parcial, seja ele juiz ou promotor”.  

O Supremo Tribunal Federal (STF) também tem se inclinado neste sentido. Na 

relatoria do HC n. 105.015, o Ministro Teori Zavascki observou claramente a adoção do sistema 

acusatório, sendo a característica mais marcante deste modelo a “separação orgânica das 

funções concernentes à persecução penal, de modo a impedir que o juiz adote qualquer postura 
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tipicamente inerente à função investigatória”. Para o Ministro, não há dúvida de que a 

Constituição brasileira adotou a acusatoriedade como princípio a nortear o processo penal, 

cabendo ser observado irrestritamente pelas legislações infraconstitucionais. 

Desse modo, o entendimento adotado no julgado acima exposto vai totalmente de 

encontro à previsão de atuação jurisdicional de ofício na fase de investigação trazida pelo art. 

12 da Lei Antiterrismo brasileira. O posicionamento do Ministro Roberto Barroso, ao relatar a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5104, também foi no sentido de que a 

Constituição de 1988 não deixa dúvidas acerca da opção pelo sistema penal acusatório, com o 

objetivo principal de assegurar a imparcialidade do Judiciário. 

Para Barroso, quando uma lei atribui ao julgador a possibilidade de atuar em fase 

estranha ao processo, instituir-se-á a ele uma “modalidade de controle judicial prévio sobre a 

condução das investigações, em aparente violação ao núcleo essencial do princípio acusatório”. 

Assim, não resta dúvida de que há uma “imposição normativa prevista na 

Constituição brasileira – a qual estrutura um modelo com feições quase que pacificamente 

descritas pela doutrina como aderentes a um sistema acusatório” (VASCONCELLOS, 2015, p. 

192). No mesmo sentido tem se posicionado reiteradamente o STF. 

Portanto, considera-se que o exercício do poder de punir deve considerar o 

poder/dever de apuração, mas sem perder de vista a posição de um órgão julgador não 

participante diretamente da gestão das provas, pois quando o magistrado é visto como o “senhor 

plenipotenciário do processo – ou quase – e pode buscar e produzir a prova que quiser a 

qualquer momento [...] não só tende sobremaneira para a acusação como, em alguns aspectos, 

faz pensar ser despiciendo o órgão acusatório” (COUTINHO, 2009, p.111). 

 

4. A LEI ANTITERRORISMO BRASILEIRA (N. 13.260/2016) E AS SUAS 

IMPLICAÇÕES NO SISTEMA PENAL ACUSATÓRIO 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe expressamente alguns mandados de 

criminalização, dentre eles a determinação para que o legislador infraconstitucional editasse 

norma prevendo o crime de terrorismo6. Antes cabia ao art. 207 da Lei n. 7.170/1973, que trata 

dos crimes contra a segurança nacional, tipificar a citada conduta. 

                                                 
6 Art. 5º […] XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, 

o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 

respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 
7 Art. 20 - Devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, 

provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo político ou para obtenção 

de fundos destinados à manutenção 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. 
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No dia 17 de março de 2016, foi sancionada a Lei n. 13.260/2016, que passou a 

tratar sobre a matéria. Sua elaboração pelo Congresso Nacional deu-se em caráter de urgência 

por força da proximidade das Olimpíadas e Paraolimpíadas Rio 2016. Entretanto, tal 

instrumento normativo vem sofrendo críticas da academia por trazer uma conceituação ampla 

para o terrorismo e por ferir garantias constitucionais do ordenamento pátrio, além de 

acompanhar uma tendência mundial de restringir direitos humanos na justificativa do “combate 

ao terror”.  

O fato é que legislações de prevenção e combate ao terrorismo são complexas, e 

sua implementação comumente acarreta altos custos social e institucional motivados pelos 

desafios que qualquer Estado terá de enfrentar ao legislar sobre este assunto.  É nesta medida 

que o terrorismo acaba demonstrando um problema para os Estados democráticos, de modo 

que, por medo de suas consequências nefastas, o cidadão, em certa medida, mesmo diante de 

todas as críticas, acaba por aceitar a restrição a seus próprios direitos fundamentais 

(CAVALCANTE e GOMES, 2016).  

Contudo, a falta de um instrumento legal específico também poderia trazer sérios 

problemas, muito embora qualquer conduta terrorista pudesse ser subsumida perante outros 

tipos penais, como, por exemplo, homicídio, lesão corporal, sequestro, destruição de bens 

públicos etc. No entanto, as atividades praticadas por esses grupos paraestatais não se limitam 

ao ataque propriamente dito e seus modos de agir se distinguem das práticas criminais comuns, 

demonstrando verdadeiro desafio para as normas penais até então existentes (LASMAR, 2015).  

Neste aspecto, embora passível de muitas considerações, a referida lei se demonstra 

necessária, sem, no entanto, perder de vista que devem ser observadas as garantias fundamentais 

e processuais presentes na Constituição Federal de 1988. 

     Partindo disso, no que tange ao aspecto da justiça criminal, pode-se destacar três 

importantes pilares para análise da Lei Antiterrorismo brasileira: o bem jurídico tutelado, a 

teoria da pena e o sistema acusatório. O foco aqui tratado será sobre este último. 

     O art. 12 da Lei n. 13.2608 traz a autorização para a atuação do magistrado como 

um juiz de instrução, podendo decretar de ofício medidas assecuratórias de bens, direitos ou 

valores do investigado ou acusado, tanto na fase de investigação criminal quanto no curso do 

processo, indo diretamente de encontro ao sistema acusatório. O referido artigo trata de maneira 

                                                 
8 Art. 12.  O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de 

polícia, ouvido o Ministério Público em vinte e quatro horas, havendo indícios suficientes de crime previsto nesta 

Lei, poderá decretar, no curso da investigação ou da ação penal, medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores 

do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou 

proveito dos crimes previstos nesta Lei. 
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confusa um elemento básico do sistema acusatório, qual seja: a separação da atuação dos 

agentes que formam a tríade processual, e dá plenos poderes para órgão julgador atuar sem 

provocação na fase de inquérito policial.  

      Ora, não há dúvida que o juiz é o destinatário da prova no processo; no entanto, 

dotá-lo de poder para atuar de ofício numa fase em que ainda não existe contraditório e ampla 

defesa é desequilibrar demais a relação processual e principalmente a gestão das provas, que, 

nesta fase pré-processual, compete ao Ministério Público e às polícias judiciárias. Esta 

possibilidade descaracteriza demasiadamente o que Ferrajoli (2014) considera como o mais 

importante elemento constitutivo do modelo teórico acusatório: a separação entre juiz e 

acusação. 

     O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca dessa impossibilidade quando 

julgou a ADI n. 1570, ao apreciar a constitucionalidade do art. 3º da já revogada Lei nº 

9.034/19959, que trazia expressa previsão da atuação de ofício do magistrado na investigação 

criminal. Nesta senda, o Plenário da Corte, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do 

dispositivo, especialmente na parte que se refere à quebra de sigilos fiscal e eleitoral.  

      A ADI foi ajuizada pela Procuradoria Geral da República sob o argumento de que 

o dispositivo havia transformado o juiz em investigador, dando-lhe claros poderes 

inquisitoriais, além de violar o princípio do devido processo legal e, principalmente, violar a 

imparcialidade do órgão julgador, prejudicada pela atuação direta na coleta de provas. Além 

disso, sustentava que o referido dispositivo criava um sistema processual inquisitivo, 

divergindo totalmente das previsões constitucionais.  

      O ministro relator do processo, Maurício Correia, entendeu que o dispositivo 

conferia ao juiz competência para diligenciar pessoalmente em busca de provas inerentes à 

persecução penal de atos de organizações criminosas, com ou sem auxílio da polícia e do 

Ministério Público. Ainda, para o relator da ADI, não seria possível dissociar a relação de causa 

e efeito entre as provas colhidas pelo juiz e sua atuação no momento de proferir sua sentença. 

Em suas palavras: “ninguém pode negar que o magistrado, pelo simples fato de ser humano, 

após realizar pessoalmente as diligências, fique envolvido psicologicamente com a causa, 

contaminando sua imparcialidade”.  

                                                 
9 Art. 3º Nas hipóteses do inciso III do art. 2º desta lei, ocorrendo possibilidade de violação de sigilo preservado 

pela Constituição ou por lei, a diligência será realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo 

de justiça. § 1º Para realizar a diligência, o juiz poderá requisitar o auxílio de pessoas que, pela natureza da função 

ou profissão, tenham ou possam ter acesso aos objetos do sigilo. 
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      O dispositivo revogado havia criado o juízo de instrução nunca observado na 

legislação brasileira, sendo a realização do inquérito reservada à polícia, conforme previsão 

constitucional.  

     Ao se fazer uma comparação entre o dispositivo tido como inconstitucional e o art. 

12 da Lei n. 13.260/2016, pode-se inferir que, embora este não traga expressa previsão de que 

o juiz possa diligenciar diretamente, o simples fato de dar a ele competência para atuar sem 

provocação na fase pré-processual já contamina sua atuação como julgador do processo. Isso 

se deve ao fato de que, ao tomar a iniciativa de determinar alguma medida acautelatória, seja 

na supressão de bens ou direitos de investigados, o julgador já estabelecerá um juízo de valor 

que pode comprometer sua atuação ao proferir futuras decisões.  

       Além do mais, muito embora o magistrado deva ouvir o Ministério Público no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sua decisão de determinar medidas assecuratórias de bens, 

direitos e valores do acusado não está adstrita à opinião do órgão acusador. Poderá inclusive o 

Ministério Público ser contrário à medida e ainda assim o juiz entender pela sua necessidade.  

     Neste aspecto, surge uma situação problemática tratada com naturalidade pela 

legislação: o mesmo órgão jurisdicional pode atuar de ofício na fase de investigação e na 

processual, produzir provas e, em seguida, julgar o processo. Tal postura parece violar a 

paridade de armas10 necessária ao procedimento. 

                    Dessa forma, não deveria caber ao julgador garantir efetividade à acusação atuando 

de ofício em fase investigativa. Se, na fase processual, perdurar dúvidas sobre a 

autoria/materialidade, compete a este absolver o réu com fulcro no princípio da presunção de 

inocência.  

    Ainda com relação à temática do modelo processual acusatório, o STF já se 

posicionou em outras oportunidades. 

                  No Agravo Regimental referente ao Inquérito n. 2.913, de relatoria do Ministro Dias 

Toffoli, em 01 de março de 2012, com relatoria do voto realizada pelo Ministro Luiz Fux, foi 

observada a acusação do crime de peculato em sede de foro por prerrogativa de função 

parlamentar. A investigação preliminar da suposta conduta criminosa foi trancada de ofício por 

membro do Poder Judiciário, sem observância da manifestação do órgão competente.  

                                                 
10 A paridade de armas do processo penal é tratada pela doutrina nacional como igualdade das partes na relação 

processual de um sistema publicístico, de modo que as partes precisam se encontrar em posições justapostas e 

equilibradas, entregando-lhes condições paritéticas para a participação e formação da prova a fim de influenciar 

no resultado que esteja albergado pelo sistema acusatório dentro do conteúdo do justo processo. A paridade passa 

a ser elemento concretizador do processo penal de partes inserido no contexto do sistema acusatório escolhido 

pelos valores constitucionais que atualmente estão inseridos na Constituição Federal do Brasil (ROBERTO, 2011). 
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                Embora tenha havido divergência ao voto do relator, a maioria do colegiado entendeu 

que o processo acusatório, em especial na fase de investigação preliminar, apresenta como 

característica a posição inerte do órgão julgador, devendo ser respeitada a formação da opinião 

do Ministério Público. Ademais, explicitou que, mesmo nos inquéritos concernentes a 

autoridades com foro por prerrogativa de função, deve o Judiciário atuar apenas quando 

provocado e limitando-se a coibir ilegalidades manifestas. 

   Nas palavras do relator, “um processo penal justo [...], instrumento garantístico que 

é, deve promover a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, como forma de 

respeito à condição humana do sujeito passivo”. Logo, o trancamento do inquérito policial só 

se justifica em situações excepcionais em que não esteja presente a existência de um crime nos 

fatos apresentados; caso contrário, deve prosseguir a investigação preliminar11.  

                  Por seu turno, no Habeas Corpus n. 115.015, apreciado pela Segunda Turma do STF 

em 27 de agosto de 2013, cuja relatoria pertenceu ao Ministro Teori Zavascki, analisou-se o 

caso em que supostamente teria ocorrido crime contra a ordem tributária, de modo que ocorreu 

requisição de indiciamento pelo magistrado já na fase processual, após o recebimento da 

denúncia oferecida pelo Ministério Público. 

                   Como o indiciamento policial tem o fito de fazer com que o delegado formalize sua 

convicção de que um agente investigado em sede de inquérito policial é suspeito de ser autor 

de determinado delito, o juiz não pode determinar, após aberta a ação penal, o indiciamento 

formal de um dos réus. De acordo com o entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal 

Federal, ao determinar o indiciamento, o juiz passa a assumir a função que pertence a quem 

investiga, ou seja, a autoridade policial. 

                  Ainda de acordo com o Ministro, a ordem de indiciamento realizada pelo juiz afronta 

diretamente o sistema acusatório, pois “[ao] impor à autoridade responsável pelas investigações 

quem ela deve considerar como autor de crime, o órgão judiciário se sobrepõe, em tese, as suas 

conclusões [...] sendo essa [...], atribuição estranha à atividade jurisdicional”. 

                 Por último apresenta-se o entendimento da maioria do Pleno da Suprema Corte no 

julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.104/DF, sob 

relatoria do Ministro Roberto Barroso, que deferiu a suspensão do art. 8º da Resolução n. 

23.396, de 2013, do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelecia que o inquérito policial 

                                                 
11 Precedentes: RHC n.º 96.713, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 

07/12/2010; HC n.º 103.725, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010; HC n.º 

106.314, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; RHC n.º 100.961, 

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010. 



27 

 

eleitoral somente poderia ser instaurado por meio de determinação da Justiça Eleitoral, com 

exceção das hipóteses de prisão em flagrante. 

    A ação foi proposta pelo Procurador-Geral da República, fundamentada na 

incompatibilidade com os princípios da legalidade, do sistema acusatório e da inércia 

jurisdicional.  O ministro relator da ação fundamentou seu voto explicando que o sistema 

acusatório no Brasil permite que exista a necessária preservação do Estado-juiz, buscando evitar 

o risco de “pré-compreensões acerca da matéria que futuramente virá a ser julgada”. Além 

disso, é exigida a chamada paridade das armas, também chamado de equilíbrio de forças na 

relação entre acusação e defesa, devendo o julgador quedar-se equidistante.  

                   Portanto, no entendimento da Corte Constitucional, até mesmo no que tange à 

Justiça Eleitoral, permeada de peculiaridades, deve o juiz manter-se distante dos procedimentos 

investigatórios. 

                   Assim, ficou demonstrado que o STF tem estabelecido largo entendimento no 

sentido de que o órgão jurisdicional não deve atuar na fase pré-processual, sob o risco de se 

contaminar com as provas desencadeadas ao longo da fase investigatória e comprometer suas 

decisões ao longo do processo. Neste sentido, entende-se que o art. 12 da Lei Antiterrorismo 

brasileira se apresenta com os mesmos vícios encontrados nas normas julgadas pela Corte 

Constitucional brasileira demonstrados anteriormente.  

 Entretanto, tendo em vista se tratar de um diploma normativo muito recente, a Suprema 

Corte ainda não foi instada a se manifestar acerca da constitucionalidade da Lei nº 13.260/2016. 

Ademais, observou-se que há apenas a tramitação de um processo nos tribunais federais 

brasileiros com fulcro na lei em estudo, tratando-se da Ação Penal n. 5046863-

67.2016.4.04.7000/PR. 

 No dia 04 de maio de 2017, o juiz federal Marcos Josegrei da Silva, titular da 14ª Vara 

Federal de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, usou pela primeira vez a Lei Antiterrorismo 

para condenar oito acusados de praticar atos preparatórios de terrorismo.  

 Os condenados em primeira instância foram presos temporariamente pela Polícia 

Federal no dia 21 de julho de 2017, no âmbito da denominada Operação Hashtag. De acordo 

com o Ministério da Justiça (2017), foi a primeira operação policial após a publicação da Lei 

n. 13.260/2016, tendo sido decretada pelo juiz da 14º Vara Federal de Curitiba 10 (dez) prisões 

temporárias, duas conduções coercitivas e 19 (dezenove) buscas e apreensões nos estados do 

Amazonas, Ceará, Paraíba, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Parará e Rio 

Grande do Sul. 
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 Ainda de acordo com o citado Ministério, as investigações se iniciaram em abril de 

2016 com o acompanhamento de redes sociais pela Divisão Antiterrorismo da Polícia Federal 

(DAT). De acordo com as apurações realizadas, os envolvidos, supostamente, planejavam 

adquirir armamentos para o cometimento de crimes no Brasil e no exterior. 

 Nas pesquisas realizadas do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta 

Região, bem como em veículos de comunicação, o único documento que se teve acesso foi a 

sentença condenatória dos oito réus. 

 A decisão proferida nos autos do processo n. 504686367.2016.4.04.7000/PR em 

nenhum momento faz menção à autorização conferida aos magistrados para decretar, de ofício, 

medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores dos investigados e acusados, conforme 

previsão do art. 12 da Lei n. 13.260/2016. 

 Neste aspecto, ainda será necessário aguardar a aplicação da norma em outros 

processos judiciais para que se permita desenvolver análises mais concretas acerca da utilização 

do supracitado artigo, tanto no âmbito dos inquéritos policiais quanto nas instruções processuais 

dos crimes enquadrados na lei em questão. Ainda se espera que o STF seja provocado a se 

manifestar pela incongruência que o art. 12 apresenta com relação ao sistema acusatório 

adotado pela Constituição Federal e com o seu largo entendimento acerca da impossibilidade 

da atuação jurisdicional sem provocação, conforme julgados anteriormente apresentados.  

 No entanto, é possível esperar que o diploma legal em estudo venha a sofrer a cada dia 

mais críticas da comunidade acadêmica, sobretudo porque traz em seu bojo a previsão de 

políticas preventivas e repressivas muito sensíveis no plano nacional e internacional. Trata-se 

de um desafio enfrentado por todos os Estados Democráticos de Direito, qual seja, prevenir ou 

punir os que cometem atos terroristas sem perder de vista as garantias processuais 

constitucionais.  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo estudo da presente pesquisa se pôde vislumbrar que as políticas de prevenção 

e combate ao terrorismo são desafios inerentes a todos os Estados que integram os órgãos 

internacionais e diversos fatores justificam essa afirmação. Inicialmente, pode-se apontar como 

um dos elementos a inexistência de um conceito que possa ser aceito internacionalmente, pois 

os Estados dão dimensões diferentes a tal fenômeno, de acordo com suas concepções 

ideológicas e interesses políticos. 

Outro aspecto observado é que a ausência de uma definição também se deve ao fato 

de que o terrorismo, ao longo da história, assumiu formas de atuação diferentes, tornando-se 
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um fenômeno permeado de complexidades. Sua concepção atual ganhou forma com o advento 

da Revolução Francesa, apresentando-se como instrumento de poder em nome do próprio 

Estado, e em seguida seu uso foi se desenvolvendo contra o Estado, como é o exemplo dos 

movimentos anarquistas da Europa e dos movimentos separatistas do século XX.  

Mas foi no século XXI, sobretudo com os atentados ocorridos nos Estados Unidos 

em 11 de setembro de 2001, que o terror passa a ser encarado como um fenômeno globalizado 

e transnacional, muito influenciado pela velocidade dos meios de transporte e fluxo de 

informações. Neste sentido, esses acontecimentos promoveram preocupação e amplo debate na 

comunidade internacional, influenciando a criação de diversas convenções tratando da 

problemática, muito embora as primeiras preocupações neste sentido datem da década de 1960. 

No plano interno dos Estados, diversas foram as legislações de cunho 

administrativo, penal e processual penal no sentido de prevenir, processar e punir ações 

praticadas por grupos terroristas. Neste sentido, o Brasil editou a Lei n. 13.260/2016, que 

disciplina a matéria tratando das disposições investigatórias e processuais penais. 

Muito embora o Brasil não esteja diretamente na rota dos países mais ameaçados 

de ataques terroristas, considera-se positiva a existência de um instrumento normativo 

específico acerca do tema, já que seria um desafio para as normas de direito penal anteriormente 

existentes conseguir enquadrar tais condutas em seus tipos penais.  Entretanto, não se pode 

deixar de observar que a referida lei vai de encontro à escolha constitucional pelo modelo 

garantista do sistema acusatório.  

É que o referido diploma normativo fere a separação entre os órgãos que integram 

a relação processual (acusador, defesa e julgador) e a gestão e iniciativa das provas. Assim, o 

dispositivo cria uma espécie de juízo de instrução, nunca observado na legislação brasileira, 

uma vez que a atividade do inquérito cabe às polícias judiciárias, diretamente ou com auxílio 

do órgão competente para oferecer denúncia.  

No mesmo direcionamento vem sendo observado o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal em diversos julgados discutidos nesta pesquisa, nos quais preponderou o 

entendimento de ser estranha à atuação jurisdicional a participação ativa na fase pré-processual, 

sob o risco de contaminar a convicção do juiz no momento de proferir suas decisões, 

desequilibrando a paridade de armas e atentando contra a acusatoriedade, regra do processo 

penal brasileiro à luz das normas constitucionais.  

Portanto, considera-se que, muito embora o fenômeno do terrorismo requeira uma 

posição efetiva dos Estados, seu combate não pode atentar contra os princípios do Estado 
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Democrático de Direito, sob pena de infringir direitos fundamentais conquistados a duras penas 

ao longo da evolução da humanidade. 
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