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RESUMO 

 

Este estudo se propôs a analisar o teor da Lei nº 13.260/2016, Lei do Terrorismo, 

verificando sua abrangência, limitações e implicações sob a ótica das liberdades e garantias 

individuais. O estudo trouxe ao bojo da discussão uma ampla literatura sobre a 

conceituação do crime de terrorismo, apresentando a dificuldade de consenso. Foram 

apresentados alguns casos de atos terroristas em vários países, assim como apresentados 

casos de violência com características extremistas ocorridos no Brasil como forma de 

ilustrar a complexidade envolvida na análise e compreensão dos fatos. Cada artigo da Lei 

de Terrorismo foi pontuado, tendo sido descrito cada um dos tipos penais ali constantes. 

Finalmente, foi analisado o primeiro caso de condenações no Brasil, com base na nova lei, 

restando constatado que a lei, assim como ocorre em outros países, toca tenuamente os 

limites entre o exercício do poder regulatório e punitivo do Estado na promoção da 

segurança coletiva e as garantias e liberdades individuais consagradas na democracia 

moderna. A lei mostra-se adequada à realidade brasileira e convergente com dispositivos 

legais adotados em outros países, mas deve ser alvo constante de discussões legislativas a 

fim de ser adaptada para acompanhar as evoluções e tendências das práticas extremistas.  

  

 

 

Palavras-chave: Terrorismo. Lei Penal. Violência. Liberdades e garantias individuais 
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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the content of the Law No. 13.260 / 2016, the Brazilian 

Terrorism Law, verifying its scope, limitations and implications from the point of view of 

the individual freedom and guarantees. The study brought to the bulge of the discussion a 

wide literature on the conceptualization of the crime of terrorism, presenting the difficulty 

of consensus. Some cases of terrorist acts which occurred in several countries were 

presented, as well as cases of violence with extremist characteristics that occurred in Brazil 

as a way of illustrating the complexity involved in the analysis and comprehension of the 

facts. Each article of the Terrorism Law was punctuated and each of the criminal types 

contained therein were described. Finally, the first case of convictions in Brazil, based on 

the new law, was analyzed and it was noted that the law, as it happens in other countries, 

touches the limits between the exercise of the regulatory and punitive power of the State in 

the promotion of collective security, individual guarantees and freedom enshrined in modern 

democracy. The law is appropriate to the Brazilian reality and converges with provisions 

practiced in other countries, but it must be a constant target of legislative discussions in order 

to be adapted so it can follow the evolution and trends of extremist practices. 

Key words: Terrorism, Criminal Law, Violence, Freedom and Individual Guarantees 
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Introdução 

 

No Brasil, há registros, não muito distantes, de atos e fatos muito similares às práticas 

terroristas empregadas mundo a fora. De sequestro de aeronave, envio de bomba postal, 

tentativa de arremesso de aeronave contra alvo público, explosão de bomba em aeronave, 

ataques a instalações policiais e judiciárias, ataques a sistemas de transporte público, tiros 

aleatoriamente disparados contra estudantes, além de outros, são fatos ocorridos no Brasil já 

no período democrático pós Constituição de 1988, e que passam, muitas vezes, 

despercebidos como atos graves para a maioria dos brasileiros. 

A Constituição Federal de 1998 reconhece, explicitamente, que o terrorismo é um 

crime grave e hediondo, que não admitirá, sob os auspícios da lei, a anistia, indulto, graça 

ou fiança. Ademais, estabelece tratamento mais rigoroso quando aduz que um acusado por 

terrorismo não será beneficiado por liberdade provisória e, uma vez condenado, cumprirá a 

pena, integralmente, em regime fechado. 

No que se refere aos compromissos internacionais relacionados ao combate ao 

terrorismo, o Brasil é signatário de doze convenções das Nações Unidas, nove das quais se 

encontram devidamente ratificadas. No âmbito da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), o Brasil é signatário das três convenções que fazem menção ao assunto, restando, 

entretanto, serem ratificadas pelo Congresso Nacional. A Resolução 1.373, de 2001, das 

Nações Unidas, uma das importantes manifestações de combate ao terrorismo aprovada 

unanimemente pelos Países Membros da ONU, é também adotada na íntegra pelo Brasil.  

Adotando o princípio da universalidade, o Brasil segue as deliberações da 

Organizações das Nações Unidas (ONU) e reconhece como organizações terroristas somente 

aquelas definidas pelo colegiado. Dessa maneira, o Decreto nº 4.150 de 2003, que dispõe 

sobre a execução da Resolução nº 1.390 de 2002, estabelece o regime afegão Talibã e a Al 

Qaeda como organizações terroristas (BRASIL, Decreto nº 4.150, 2002). Mais 

recentemente, por meio do Decreto nº 8.799/166, o Brasil reconheceu e adotou o teor das 

Resoluções nº 2249/20152, nº 2253/20153 e nº 2255/20154 do Conselho de Segurança da 

ONU, acrescentando ao rol de grupos terroristas o Estado Islâmico do Iraque e do Levante 

('Al-Dawla Al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham'1), comumente denominado apenas 

como Estado Islâmico (EI).  

Havia, no entanto, séria lacuna no ordenamento jurídico pátrio em relação à prática 

de terrorismo, delitos considerados bem mais graves. A iminência da realização de grandes 

eventos desportivos no Brasil fez ressurgirem no país discussões sobre a necessidade urgente 
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de se definir e penalizar o crime de terrorismo. Eventos da magnitude da Copa do Mundo de 

Futebol e dos Jogos Olímpicos, sem dúvida, deveriam ensejar, no país anfitrião, 

preocupações com relação ao terrorismo, afinal, envolve a participação de milhares de atletas 

de diversos países, com ampla cobertura midiática, atrativos incontestes para indivíduos e 

grupos extremistas. 

Em março de 2016, foi promulgada a Lei nº 13.260 de 2016, que buscou 

regulamentar o inciso XLIII do Art. 5º da Constituição Federal de 1988 com o intuito de 

disciplinar o ato terrorista. A referida lei conceituou organizações terroristas, definiu 

disposições processuais e investigatórias e alterou as Leis nos 7.960 de 1989 (Lei da Prisão 

Temporária) e 12.850 de 2013 (Lei de Combate ao Crime Organizado). 

O conceito de terrorismo não é simples. Não há, no âmbito do Direito Internacional, 

uma definição que satisfaça às mais variadas formas de ocorrência de atos extremistas. No 

âmbito das legislações domésticas, cada país adota uma definição que mais se adéqua às suas 

realidades e às características de ataques já ocorridos. A pecha de terrorista já foi usada por 

governos para classificar os atos de seus opositores, sem que houvesse critérios bem 

definidos (JENKINS, 1974). Alguns autores situam o uso do terrorismo como direito de 

resistência às injustiças do Estado, situando-o como uma forma de manifestação política 

(PAMPLONA, 2011; SILVA FILHO, 2011). O conceito de terrorismo e de atos terroristas 

é de suma importância para o estudo em questão, porque residem nessas definições as 

demarcações que podem separar a manifestação de causas sócio-políticas legítimas de 

crimes graves. 

A relevância do estudo para o campo da Ciência Política se encontra no fato de o 

mesmo explorar assunto que se situa em uma demarcação incerta entre o poder regulatório, 

repressivo e de criminalização do Estado, bem como acerca do exercício de liberdades e 

garantias individuais, como a liberdade de expressão, de livre associação, de convicções 

próprias. O terrorismo e suas múltiplas formas de manifestação representam, para o Estado 

moderno, para seus governantes e para toda comunidade internacional, a complexa tarefa de 

equilibrar as ameaças à convivência coletiva com as liberdades, privacidade e 

inviolabilidade de direitos individuais. A facilidade de contatos proporcionada por meios 

eletrônicos de comunicação, por exemplo, incrementa a capacidade transnacional de 

propagação de ideais extremistas, de arregimentação de indivíduos radicais, de troca de 

meios e de valores capazes de permitir a organização de grupos e de ataques terroristas.  

Esse tem sido o dilema pelo qual passaram e têm passado vários outros países em 

relação às suas legislações domésticas. O direito à segurança coletiva é um princípio 
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constitucional, parte essencial da própria noção de Estado Democrático, havendo limites, 

algumas vezes, inexatos e flexíveis entre o exercício das liberdades e direitos individuais e 

o poder regulatório do próprio Estado, tanto em tempos de normalidades, quanto em períodos 

de instabilidades institucionais (FERNANDES, 2014). 

Até que ponto o direito à segurança coletiva e o poder do Estado de promovê-la 

podem avançar nas liberdades constitucionais? Essa tem sido a pergunta que muitas vezes 

leva o assunto a uma encruzilhada, quase sempre não solucionável, dada a falta de 

efetividade da legislação ou o desiquilíbrio de poder em que o Estado suprime ou redefine 

limites de direitos individuais. 

 O presente estudo se propõe a responder a seguinte pergunta de pesquisa: Quais as 

implicações (aplicabilidade e limitações) da Lei nº 13.260 de 2016 (Lei de Terrorismo) para 

o Brasil? O objetivo geral é analisar o teor da Lei de Terrorismo, explorando suas 

peculiaridades e aplicações no Brasil sob uma transversalidade conceitual, verificando, 

ainda, sua efetividade. Como objetivos específicos, têm-se: explorar os vários conceitos de 

terrorismo; comparar a legislação penal sobre terrorismo do Brasil, Estados Unidos, França 

e Argentina; analisar o primeiro caso concreto no Brasil enquadrado na Lei de Terrorismo. 

  A parte inicial do Referencial Teórico apresenta conceitos importantes para a 

compreensão do fenômeno do terrorismo, demonstrando a complexidade envolvida para se 

obter uma definição amplamente aceita na literatura. Em seguida, apresenta-se um apanhado 

sobre a psicologia do terrorismo, seu campo de interesse e seus principais achados sobre o 

tema. Na sequência, são apresentados alguns casos extremistas ocorridos mundo a fora e no 

Brasil, evidenciando a nocividade de ações violentas sob alegações políticas, religiosas ou 

sociais. Finalizando o referencial, en passant, é apresentada parte da legislação penal dos 

Estados Unidos, da França e da Argentina que trata do terrorismo, para que, a posteriori, se 

recorra a uma breve comparação com a lei brasileira. Esses três países não foram elegidos 

de maneira arbitrária. No caso dos Estados Unidos e da França, tratam-se de dois países 

historicamente assolados por atos terroristas e, por consequência, estão entre aqueles com 

maior engajamento na luta contra esses crimes, dentro e fora das suas fronteiras. Ademais, 

os Estados Unidos e França são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU 

e, com isso, têm nítida capacidade de influenciar nas decisões do organismo. Além disso, os 

Estados Unidos guardam em sua história contemporânea os fatídicos “Ataques do 11 de 

Setembro”, considerados os mais danosos já ocorridos na história da humanidade. Da mesma 

forma, a França registra os mais letais ataques terroristas perpetrados por integrantes do 

Estado Islâmico. Recorre-se também à legislação da Argentina por se tratar de um país 
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vizinho ao Brasil e que fora palco de dois graves atentados terroristas até hoje não 

solucionados, evidenciando-se ainda a ineficácia da legislação atual mesmo após recentes 

adaptações.  

O Capítulo 3 está divido em três sessões. A primeira apresenta um panorama geral 

do arcabouço jurídico brasileiro sobre terrorismo desde a Carta Magna, bem como da 

legislação ordinária, até o mais recente dispositivo, foco principal do presente estudo: Lei nº 

13.260. A segunda sessão se dedica a traçar parte do contexto no qual a Lei de Terrorismo 

foi elaborada, tramitada no Congresso Nacional e sancionada pelo Poder Executivo. Os 

artigos da Lei de Terrorismo brasileira são expostos um a um, buscando-se evidenciar suas 

peculiaridades, adequações e limitações aparentes. Na terceira sessão, apresenta-se o 

primeiro caso brasileiro em que se aplicou a Lei de Terrorismo. Nas Discussões, são feitas 

considerações a respeito de todo o assunto abordado ao longo do texto em que é retomado o 

primeiro caso concreto com o enquadramento e condenação com base na Lei de Terrorismo, 

além de se especular sobre casos e situações já ocorridos no Brasil. Por fim, na Conclusão, 

são feitas considerações finais em que se apresentam as impressões gerais sobre a Lei de 

Terrorismo, as implicações e a complexidade envolvida na sua aplicação. 

2. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo está subdividido em três subseções. A subseção 2.1 aborda o maior 

dilema existente nos estudos sobre terrorismo: sua conceituação. Essa subseção traz um 

apanhado da literatura em que se demonstra a dificuldade de se encontrar um conceito 

consensual. A subseção 2.2 traz um elemento bastante importante em relação aos 

indivíduos envolvidos com o extremismo e as práticas violentas, demonstrando a 

importância da compreensão de fatores psicológicos individuais e coletivos na 

investigação e explicação de atos terroristas. A subseção 2.3 apresenta uma série de atos 

terroristas de maneira não extensiva, mas enfatizando as motivações, os meios empregados 

e os danos resultantes da violência. A subseção, de certa maneira, apresenta a 

complexidade envolvida na definição e explicação do terrorismo, lançando bases para o 

que é apresentado a seguir, na subseção 2.4, em que são reunidos dispositivos legais de 

três países onde já se registraram ataques terroristas. Parte da legislação penal dos três 

países selecionados, como se constatará no Capítulo 3, é bastante conexa com a ótica 

adotada pelos legisladores brasileiros quando da elaboração da Lei de Terrorismo.  

 

 

2.1 O conceito de terrorismo: inconformidades e dilemas 

 

“The word [terrorism] has no precise or widely accepted definition an it is often used pejoratively. Some 
governments are prone to label as "terrorism" all violent acts by their opponents.”1  

 

Jenkins (1974, p. 1) 

 

O conceito de terrorismo não apresenta consenso na literatura. No âmbito do 

Direito Internacional, há uma tendência a se adotar um conceito mais condescendente, 

considerando o princípio da legalidade, sendo mais flexível quando algum país busca 

medidas para responder a anseios próprios. Por outro lado, países democráticos têm uma 

menor flexibilização no âmbito do direito penal interno quando a tipificação dos delitos 

considerados terroristas é insuficiente (CANÊDO, 2006). É de se esperar, contudo, que 

países já assolados por atos de violência extremista encarem o assunto com maior rigor em 

seus ordenamentos domésticos.  

                                                
1 “A palavra [terrorismo] não tem uma definição precisa e amplamente aceita e freqüentemente é usada 

pejorativamente. Alguns governos são propensos a rotular como "terrorismo" todos os atos violentos de seus 

oponentes”  - Livre tradução do autor 
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Schmid e Jongman (2005) fizeram um levantamento acerca dos conceitos de 

terrorismo e, nos 109 resultados que obtiveram, verificaram que: os elementos violência e 

uso da força eram mencionados em 83,5% dos estudos; política aparecia em 65%; medo 

estava presente em 51%; e ameaça, em 47% dos conceitos. 

Para Laquer (2007), a definição de terrorismo é complexa porque envolve, 

principalmente, acepções políticas com interesses e vieses que resultam em tendências, 

imprecisões e fragilidades conceituais nas esferas internacionais e domésticas. Laquer 

(2007) afirma que é preciso reconhecer que existe não um, mas vários tipos de terrorismo 

com diferentes motivações, formas de manifestação, ações e objetivos, o que dificulta uma 

definição refinada.  

Por sua vez, Hoffman (2007, p. 8) entende que o terrorismo é “a exploração 

deliberada do medo para obtenção de mudança política”. Depreende-se, para esse autor, 

que a exposição da causa defendida deve ser perpetrada pelo sensacionalismo e 

repercussões causados pelo medo. 

Para Jenkins (1974), terrorismo é um teatro que busca atrair e prender a atenção 

das pessoas com a intenção de provocar uma sensação de insegurança. Para o autor, o 

terrorismo é uma campanha de violência que, em geral, atinge civis (sem envolvimento em 

conflito armado), busca a máxima publicidade e difusão nos meios de comunicação e, 

comumente, tem uma demanda específica. Trata-se de um meio para se alcançarem fins e 

não um fim em si próprio. Em suma, para Jenkins (1974, p. 2), terrorismo é, 

essencialmente, uma forma de “violência contra o sistema, fora do sistema. Portanto, as 

regras do sistema não se aplicam”. 

 Crenshaw (2005) entende que terrorismo possui diversas vertentes e que pode 

estar, algumas vezes, ligado à atuação de movimentos sociais e, até mesmo, a partidos 

políticos, como no caso do Hamas e do Hezbollah. Para a autora, o uso de métodos de 

terror se justifica por questão de existência, sem os quais não perpetuariam suas ideias e 

extinguir-se-iam. Crenshaw (2005) conclui, semelhantemente a outros autores, que 

terrorismo possui um fim em si e é, na verdade, uma estratégia de sobrevivência de certos 

grupos e suas ideologias.  

Ferrajoli (2009) especulou sobre se terrorismo é uma forma de agressão de guerra 

ou um fenômeno criminal. O autor asseverou que, numa guerra, há, grosso modo, países, 

fronteiras, territórios, exércitos e inimigos envolvidos; contudo atos de terrorismo, 

comumente, envolvem violência cometida por pessoas e organizações clandestinas dentro 

de um país, contra pessoas e alvos civis, e cuja resposta estatal mais adequada gira em 
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torno de ações no âmbito da justiça criminal, com a aplicação de penas exemplares e 

severas aos responsáveis.  

Para Diniz (2004), o terrorismo se caracteriza pelo uso ou ameaça do uso da força 

física contra alvos escolhidos para atrair atenção. Os meios empregados e os fins almejados 

devem ser analisados para se diferenciarem atos terroristas de outros crimes que possam, 

eventualmente, empregar meios similares.  

Para Braizat (2005), existe a possibilidade de que a maior parte das pessoas mundo 

a fora, ocidentais ou não, cristãos ou mulçumanos, concordariam que terrorismo é algo 

ruim. No entanto, existiriam naturais divergências quanto ao que, de fato, seria terrorismo, 

pois reside, exatamente nessa questão, a dificuldade de se chegar a um consenso do que 

devam ser considerados organizações ou atos terroristas ou atos legítimos. Braizat (2005) 

entende que essas inconformidades decorrem do fato de que a compreensão do que venha 

a ser terrorismo ou não depende do contexto político em que o observador está inserido. 

Na mesma linha de pensamento, Thackah (1987) indica que seria impossível estabelecer 

uma definição geral de terrorismo porque o processo envolve conflitos de ideologias e 

objetivos políticos, o que remete à encruzilhada de que uma definição geral enseja, 

necessariamente, a determinação de características conceituais envolvidas no processo do 

ato de terrorismo. 

Sob a ótica da hermenêutica do Direito no Brasil, a caracterização de terrorismo 

flutuou em alguns momentos entre algo altamente repugnante e uma definição que o 

encarava como crime político (FRAGOSO, 1981). Fragoso (1981) definiu que uma ofensa 

aos interesses políticos da nação se caracterizaria como crime político e, ao mesmo tempo, 

entendeu que há forte carga subjetiva envolvida nessa compreensão, ao se afirmar que a 

resistência a um governo tirano é marca filosófica da liberdade iluminista.   

Do exposto nesta sessão, nota-se que, tanto no Brasil, quanto em âmbito 

internacional, há dificuldade latente em se conceituar terrorismo, o que dificulta o 

estabelecimento de uma definição geral e, amplamente, aceita. A Lei de Terrorismo, 

contudo, melhor diagnosticada no Capítulo 3, adotou uma definição que reflete a posição 

brasileira, sem, todavia, afastar completamente os dilemas. 
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2.2 Considerações sobre a psicologia do terrorismo: motivação e ‘legitimidade’ 

 

“O homem atravessa, por vezes fases de ceticismo, mas nelas não se detém longamente; sente a ânsia de ser 

guiado por um credo religioso, político ou moral que o domine e lhe evite o esforço de pensar. Os velhos 

credos religiosos que outrora escravizavam a multidão, são substituídos por credos socialistas ou 

anarquistas, tão imperiosos e tão 

pouco racionais como aqueles, mas não dominam menos as almas.” 

Le Bon (1922, p. 7) 

 

Um dos principais aspectos a ser considerado, quando se busca estudar o fenômeno 

do terrorismo, é a compreensão das motivações que levam um indivíduo ou grupo de 

indivíduos a cometerem ato de violência em nome de uma causa. Kruglanski e Fishman 

(2006) sugerem que existam pelo menos duas abordagens psicológicas sobre o terrorismo: 

uma que encara o fenômeno como síndrome e outra trata-se de abordagem instrumental. Na 

abordagem do terrorismo como síndrome, o fenômeno seria decorrente de uma construção 

psicológica sistemática e significativa com características identificáveis nos níveis de análise 

individual e de grupo. Na abordagem instrumental, o terrorismo seria um instrumento 

estratégico que qualquer grupo poderia utilizar contra aqueles que julgasse oponentes. Para 

esses autores, terroristas não parecem ser caracterizados por um conjunto único de traços 

psicológicos ou patologias e, tampouco, poder-se-ia afirmar que existiria uma causa 

particular para sua manifestação no nível individual. Por outro lado, existe vasta 

heterogeneidade nas características de indivíduos envolvidos com terrorismo, sugerindo que 

a abordagem instrumental possa fornecer explicações mais consistentes do fenômeno 

enquanto meios-fins que justificam as ações violentas. 

Para Horgan (2009), os processos piscológicos envolvidos na prática de atos de 

violência e fatores contextuais, no qual o indivíduo está inserido, como polícia, religião ou 

ideologia, são essenciais para compreensão do terrorismo. Via de regra, aduz o autor, esse 

processo envolve em maior ou menor grau analisar a estrutura organizativa de grupos 

radicais e as pressões psicológicas que impactam no comportamento de cada indivíduo. 

Horgan (2009) conclui que o comportamento de um terrorista é anormal, mas não se pode 

falar de ‘personalidade terrorista’, ainda que o termo possa trazer certo conforto na 

explicação de atos extremistas. Para o autor, caracterizar autores de atos extremistas de 

psicopatas nada mais é do que permitir uma racionalização incompleta que suprime uma 

série de fatores contextuais, externos ao indivíduos e que, cientificamente, fornecem maior 

sustentação explicativa do fenômeno da violência extremista.  

Horgan (2009) entende ainda que o ativismo político, o dogmático ou  o religioso aos 

quais os indivíduos, conscientemente, aderem, parecem, no nível grupal, fornecer melhores 
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explicações. Na mesma direção, McCauley e Segal (1987) defendem que a adesão de 

indivíduos às organizações terroristas é facilitada por um processo psicológico decorrente 

do compartilhamento de ideias comuns, no qual, progressivamente, o grupo e os indivíduos 

passam a se influenciar, mutuamente, reforçando, cada vez mais, a visão extremista uns dos 

outros. Essa interação social funcionaria como catalizador de tendências violentas 

previamente existentes, gatilhadas pela validação coletiva. 

Nesse contexto, interessa compreender o significado do chamado ‘lobo solitário’, um 

termo um tanto quanto difuso e arbitrário que, assim como a classificação do que é 

terrorismo, depende da compreensão legal atribuída. O termo lobo solitário é amplamente 

utilizado por agências de segurança e pela mídia para se referir a indíviduos que cometem 

atos de violência extrema, agindo sozinhos. O termo teria sido cunhado, na década de 90, 

quando uma investigação de agências de segurança dos Estados Unidos teria identificado, 

dentro de um grupo extremista racista, incentivos para que adeptos agissem por conta 

própria. Em geral, o termo refere-se à pessoa que planeja e executa atos de extremismo sem 

apoio material de grupos radicais, ainda que suas alegações possam remeter às ideologias 

por eles defendidas. 

 Spaaij (2010) conduziu estudos em 15 países e apontou que traços de perturbação 

psicológica e inépcia social são as principais características de um lobo solitário. Indivíduos 

assim classificados tendem a criar suas próprias ideologias que, combinadas com frustrações 

pessoais e aliadas a causas políticas, religiosas ou sociais atraentes, se transformam em um 

barril de violência sempre prestes a eclodir. Enquanto, em terroristas comuns, não existem 

psicopatologias identificáveis, a taxa de distúrbios psicológicos parece ser habitual entre 

lobos solitários. A esse respeito, Spaaij (2010) concluiu que uma combinação de fatores 

externos individuais e sociais são precursores da radicalização de um lobo solitário, mas que 

mecanismos e processos subjacentes ainda merecem estudos mais aprofundados.  

Como constatou Moghaddam (2005), indivíduos não nascem terroristas. Segundo o 

autor, eles se tornam terroristas, gradativamente, quando submetidos a certas condições 

psicológicas, como comprovam pesquisas sobre conformidade e obediência, as quais 

apontam que as formas de socialização se constituem no caminho que pode conduzir 

qualquer indivíduo à radicalização. Nesse sentido, a identidade é gradualmente modificada 

por meio de uma escalada simbolizada, metaforicamente, por Moghaddam (2005), numa 

pirâmide em que: no térreo, se encontra a identidade original; no primeiro andar, está o senso 

de injustiça e a percepção de que se pode agir sobre ela; no segundo andar, há a percepção 

de que ações violentas podem alterar a realidade; no terceiro andar, ocorre a adoção de 
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moralidades favoráveis a ações radicais; no quarto andar, ocorre a solidificação e legitimação 

das moralidades que conduzem ao quinto andar, no qual inimigos e causas são definidos, 

quando, finalmente, o processo está concluso e o indivíduo está aprisionado em sua própria 

visão radical de mundo, apto ao cometimento de violência extremista.  

Bandura (2004;2006) parece ter encontrado um processo similar ao anterior, ao 

afirmar que ocorre entre indivíduos extremistas um procedimento de desengajamento moral, 

um tipo de justificação gradual autovalidada das próprias ações em que o terrorismo é um 

meio para a consecução de objetivos. O desengajamento moral seria um processo pelo qual 

os indivíduos são gradualmente preenchidos com visões ideológicas de mundo que os 

permitem executar atos de extrema violência, sem ressentimentos ou remorsos, em que 

ocorreria, por exemplo, um processo de desumanização das vítimas. 

Grupos terroristas se valem, quase sempre, de justificações morais para a legitimação 

de seus atos de violência (BANDURA, 1990). Por outro lado, muitos países invocam 

também questões morais para a elaboração de leis mais severas e para a restrição de direitos 

individuais em nome da segurança coletiva, acarretando abusos que retroalimentam as 

convicções extremistas. 

Pesquisas sistemáticas sobre terrorismo tiveram início a partir dos anos 70 e, desde 

então,  enfrentam problemas persistentes como a conceituação, formas de coleta e análise 

empírica de dados, construção de teorias, bem como questões relacionadas à psicologia 

individual (traços prévios). Contudo, é largamente aceito que explicações psicológicas do 

terrorismo devam considerar múltiplos níveis de análise, prospectando conexões entre 

indivíduos, grupos e sociedade (CRENSHAW, 2000).  

 

2.3 Casos de terrorismo e violência extremista  

 

But there is no way we can destroy the System without hurting many thousands of innocent people—no way. 

It is a cancer too deeply rooted in our flesh. And if we don’t destroy the System before it destroys us—if we 
don’t cut this cancer out of our living flesh—our whole race will die.2 

Macdonald (1978, p. 16) 

2.3.1 Atos de extremismo: violência e morte 

 

Em 1995, em Oklahoma, nos Estados Univdos, Timoty McVeigh e seu comparsa, 

Terry Nichols, realizaram aquilo que seria o maior atentado terrorista em solo americano 

                                                
2 “Mas não há como destruir o sistema sem ferir milhares de pessoas inocentes - de jeito nenhum. É um câncer 

profundamente enraizado em nossa carne. E se não destruímos o sistema antes que ele nos destrua - se não 

cortarmos este câncer da nossa carne viva - toda a nossa raça morrerá.” – Livre tradução do autor 
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(fato superado apenas em 11 de setembro de 2001). McVeigh produziu uma bomba e a 

utilizou contra o edifício do Governo Federal Alfred P. Murrah, causando a morte de 168 

pessoas. Antes da sua execução por injeção letal, em 2001, em uma prisão em Indiana, 

McVeigh justificou seu ato, alegando que era uma represália contra a política do governo 

americano, tendo ainda se reportado a uma forma de represália, citando o caso das mortes 

em Waco, Texas, onde, em 1993, David Koresh, autoproclamado profeta e líder da seita 

religiosa Ramo dos Davidianos, teria sido morto, com mais outras 75 pessoas, por agentes 

federais, na fazenda Monte Carmelo, após um cerco de 51 dias e infrutíferas tentativas de 

negociação (DANFORTH, 2000). McVeigh teria se inspirado na obra de ficção de Willian 

Luther Pierce (sob o pseudônimo de Andrew Macdonald), intitulada “O Diário de Turner”. 

A referida obra descreve um cenário revolucionário violento nos Estados Unidos, marcado 

por questões raciais e de  extermínio em massa que teria se espalhado pelo mundo (MICHEL; 

HERBECK, 2001). Na obra, Macdonald (1978, p. 12) descreve um ataque detalhado com 

uso de explosivos improvisados a um prédio do FBI muito semelhante àquele realizado por 

McVeigh em Oklahoma.  

Em março de 1992, a Argentina foi sacudida por um ato terrorista contra a Embaixada 

de Israel que deixou um saldo de 29 mortos e centenas de feridos. O atentado foi assumido 

publicamente pelo Hezbollah (Partido de Deus) do Líbano, por meio de um comunicado 

televisionado, mas, apenas em 1998, um documento oficial argentino mencionou ter sido um 

atentado jihadista, o que foi referendado em 1999 pela Suprema Corte Argentina. O Governo 

de Israel, até hoje, atribui responsabilidade a conexões iranianas (ISOD, 2012). Mas a 

Argentina teve seu pior registro terrorista, em julho de 1994, quando a Associação Mutual 

Israelita Argentina (AMIA) foi sacudida por uma forte explosão que destruiu parte da sua 

sede, ceifou a vida de 85 pessoas e deixou pelo menos outras 300 feridas. Esse episódio 

nunca foi esclarecido, chegando o governo argentino a acusar formalmente funcionários da 

Embaixada do Irã, integrante do Hezbollah libanês e também cidadãos argentinos. A trama 

envolveu uma série de questões controversas, como retaliações por conta da não 

transferência de tecnologia nuclear argentina ao Irã (BRONFMAN, 2015). Para Botta 

(2012), ainda que os dois casos não tenham tido as autorias devidamente esclarecidas, o 

principal resultado se deu no campo político com uma ruptura nas relações Argentina-Irã e 

em um alinhamento argentino com a política externa dos Estados Unidos, o que perdura até 

os dias de hoje.  

No dia 20 de março de 1995, em cinco vagões do metrô de Tóquio, no Japão, cinco 

duplas de integrantes da seita religiosa “Verdade Suprema” espalharam gás sarim, um gás 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjGqfmWy_zSAhXIvJAKHeGGBCQQFgg4MAI&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FAssocia%25C3%25A7%25C3%25A3o_Mutual_Israelita_Argentina&usg=AFQjCNEn6Azwf_t7FrXtatAm9ze8_lys3A&sig2=VYJnFiQ-S3LbQoHPnbeUbQ&bvm=bv.151325232,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjGqfmWy_zSAhXIvJAKHeGGBCQQFgg4MAI&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FAssocia%25C3%25A7%25C3%25A3o_Mutual_Israelita_Argentina&usg=AFQjCNEn6Azwf_t7FrXtatAm9ze8_lys3A&sig2=VYJnFiQ-S3LbQoHPnbeUbQ&bvm=bv.151325232,d.Y2I
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tóxico incolor e inodoro que, inicialmente, causou grave irritação nos olhos, dificuldade de 

respirar, desorientação e vômitos em centenas de pessoas. Houve pânico e histeria em vários 

vagões, além de muitas pessoas terem sofrido convulsão e outras, perda de consciência. O 

ataque foi perpetrado por integrantes da Aum Shinrikyo (ou Verdade Suprema), 

originalmente, uma escola de yoga fundada em 1987 por Chizuo Matsumoto, um professor 

de yoga que, ao longo dos anos, atribuiu caracteres religiosos à escola, tendo trocado seu 

próprio nome para Shoko Asahara ou Luz Brilhante. O resultado final apontou entre 3500 e 

5000 mil pessoas contaminadas, centenas delas com traumas físicos e psicológicos e 13 

pessoas mortas (USA, 2007). Os tribunais japoneses processaram, pelo menos, 189 membros 

da seita Verdade Suprema, condenaram cinco pessoas à prisão perpétua e cerca de 13 pessoas 

foram condenadas à pena de morte. Apenas em 2012, a polícia japonesa conseguiu prender 

os últimos dois condenados: Katsuya Takahashi, de 54 anos, e Naoko Kikuchi, de 40 anos. 

Em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreriam o mais mortífero ataque 

terrorista já registrado na história da humanidade. Dezenove homens, membros do grupo 

terrorista islâmico al-Qaeda, chefiado por Osama Bin Laden, tomaram quatro aviões 

comerciais e realizaram ataques simultâneo aos edifícios World Trade Center, em Nova 

Iorque, e ao edifício do Pentágono em Washington. Um dos aviões caiu na Pensilvânia após 

passageiros tentarem retomar o comando da aeronave. Como resultado dessa ação, cerca de 

três mil pessoas perderam a vida (KEAN, 2004). 

Em 22 de julho de 2011, em Oslo, na Noruega, Anders Behring Breivik, contrariado 

com questões políticas, sobretudo, com a liberalidade norueguesa em relação ao islamismo 

e práticas migratórias, detonou uma bomba no centro da cidade e, em seguida, utilizou um 

fuzil para atingir, indiscriminadamente, participantes de um evento promovido por um 

partido político na ilha de Utoeya. O saldo final, de pelo menos 77 pessoas mortas, foi 

considerado a pior tragédia da Noruega.  

Em 07 de julho de 2016, cinco policiais foram mortos por um atirador e outros sete 

ficaram feridos na cidade de Dallas, Texas, nos Estados Unidos. Após tentativa frustrada de 

negociação, o atirador, identificado como Micah Johnson, sob o slogan “Black lives Matter”, 

alegou que seu ato foi uma forma de retaliação ao que chamou de ‘racismo policial’. 

Também em 2016, no dia 12 de junho, cerca de 49 pessoas foram mortas e  cerca de 50 

ficaram feridas por Omar Saddiqui Mateen, morto em seguida pela polícia local, após entrar 

em uma boate na cidade de Miami, Flórida, nos Estados Unidos, supostamente, motivado 

por ser contrário à homossexualidade. Essa versão não foi confirmada em função de 

informações posteriores apontarem que o autor era frequentador da boate e utilizava 
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aplicativo de busca para encontros homossexuais. Também foram apontados indícios de 

possível ligação com o extremismo religioso muçulmano.   

O ano de 2015 deixou profundas cicatrizes na história da França em virtude de dois 

graves ataques terroristas, ambos atribuídos a extremistas muçulmanos. Em janeiro desse 

mesmo ano, a sede da revista Charlie Hebdo foi alvo de atiradores, o que resultou em 

dezessete mortos. O motivo teria relação com publicações da revista envolvendo questões 

religiosas que teriam ofendido grande parte da comunidade mulçumana francesa. Em 

novembro de 2015, o mais grave ataque em território francês envolveu a explosão de bombas 

e  a ação de atiradores contra alvos civis aleatoriamente escolhidos, ocasionando em torno 

de 180 mortes e quase quatrocentos feridos. Sobre os agressores, verificou-se que alguns 

eram mulçumanos franceses simpatizantes do grupo Estado Islâmico e os motivos alegados 

eram a participação militar francesa na guerra civil da Síria. Como resposta, o presidente 

francês François Hollande recorreu à legislação francesa que lhe permitiu decretar estado de 

emergência, um período de excessão com toque de recolher, emprego de militares e a 

restrição de circulação nas fronteiras do país. 

 

2.3.2 Casos de violência extremista no Brasil 

 

No Brasil, existem casos que, de alguma forma, se assemelham aos já apresentados 

na subseção anterior. Em 29 de setembro de 1988, o vôo 375 da empresa VASP, com 98 

passageiros, foi tomado por Raimundo Nonato Alves da Conceição, o qual se encontrava 

desempregado. Ele alegou que a culpa, por seu infortúnio e pela crise econômica pela qual 

passava o Brasil, seria do então Presidente da República José Sarney. Na ação, ele invadiu a 

cabine dos pilotos, desferiu um tiro na cabeça do co-piloto e determinou ao piloto que a 

aeronave fosse conduzida em direção a Brasília onde deveria ser arremessada contra o 

Palácio do Planalto. Segundo Sant’anna (2000, p. 137), que relata, minuciosamente, o que 

ocorrera naquele fatídico dia, as palavras do tomador foram: “Nós vamos pra cima do Palácio 

do Planalto” e “Nós vamos jogar o avião no Palácio do Planalto”. Oito horas após a 

decolagem do aeroporto em Belo Horizonte, e após sobrevoar os céus da capital federal sob 

a escolta de um caça armado da Força Aérea Brasileira, o seqüestrador foi atingido por três 

tiros, vindo a ser dominado e levado ao hospital, onde faleceu alguns dias depois 

(SANT’ANNA, 2000).  

No dia 7 de abril de 2011, na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, Rio 

de Janeiro, Wellington Menezes de Oliveira matou a tiros 12 crianças com idades entre 12 e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande
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14 anos, alegando que já sofrera “bullyng” naquela mesma instituição. Em um dos vários 

videos divulgados em rede social, Wellington fez declarações confusas, vestindo 

indumentárias brancas e usando barbas longas, criticou questões religiosas, referiu-se aos 

“irmãos” que também sofrem preconceito, instigou-os a comprar armas, munições e 

explosivos, bem como a buscar sites na internet que ensinassem a fabricar bombas, 

manifestando, ainda, seu desejo de “que se formasse uma rede de combate aos infiéis”. No 

mesmo vídeo, Wellington apresentou justificativas que lhe isentavam da responsabilidade 

por seus atos, transferindo-as a outros: 

“Quero deixar bem claro que eu sou contra as guerras e atos de violência sem 

motivo justo. Também quero deixar bem claro que não sou o culpado por todas 

as mortes que ocorrerão, embora meus dedos serão responsáveis por puxar o 

gatilho Cada vez que vocês verem alguém ridicularizando uma pessoa por sua 

aparência física, vestimenta ou qualquer que seja o motivo, cada vez que verem 

alguém sofrendo preconceito ou sendo humilhado (...) lembrem-se que esse tipo 

de pessoa foi o responsável por todas essas mortes (...)” (Wellington em vídeo 

divulgado em rede social – grifo meu) 

 

Em novembro de 1999, o estudante de medicina da Santa Casa de Misericórdia, 

Mateus da Costa Meira, utilizou uma submetralhadora “Cobray 9mm” dentro de uma sala 

de cinema, no Morumbi Shopping, em São Paulo, para disparar aleatoriamente, matando três 

pessoas e ferindo outras cinco. Inicialmente, Mateus foi condenado a 110 anos de prisão pelo 

homicídio de três vítimas e pela tentativa de homicídio de quatro. Ficou preso no presídio 

de Tremembé, em São Paulo, tendo conseguido a redução da pena para 48 anos. Para isso, 

foram utilizadas manobras jurídicas e, atualmente, ele cumpre pena internado em hospital 

psiquiátrico na Bahia. Desde o início do processo, os advogados de Mateus tentaram 

comprovar o desequilíbrio mental e impetraram diversos recursos, tendo, apenas em 2011, 

conseguido a declaração de inimputabilidade no Tribunal de Justiça da Bahia, em razão de 

transtorno de personalidade esquizoide, mas não em relação ao crime cometido em 1999, 

mas por uma tentativa de homicídio ocorrida dentro do presídio (STJ, 2008). 

As explosões ocorridas na noite do dia 30 de abril de 1981, durante um evento 

artístico em alusão ao dia do trabalhador, o que ficou conhecido como o ‘Caso RioCentro”, 

denotam a complexidade das variáveis e contextos que devem ser considerados na análise 

dos casos. Para a Comissão Nacional da Verdade (2014), o caso Riocentro tratou-se de um 

ato de ‘terrorismo de estado’ perpetrado por agentes pró-governistas intencionados a manter 

o status quo e em imputar responsabilidade das explosões a grupos discordantes. Para a CNV 

(2014, p. 25), “as explosões no Riocentro foram fruto de um minucioso e planejado trabalho 

de equipe, que contou com a participação de militares, especialmente, de agentes ligados ao 
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I Exército (predominantemente do DOI-Codi e da 2ª Seção) e ao SNI”, o que teria sido ainda 

um dos últimos casos, deliberadamente, orquestrados para refrear a abertura política no 

Brasil. O episódio é controverso e, mais recentemente, a versão é a de que uma bomba 

explodiu dentro de um veículo, vitimando um militar do Exército. Outra bomba foi 

depositada, na casa de energia elétrica, que visava a causar um ‘apagão’. Além disso, outras 

duas bombas estariam sob o palco e teriam sido retiradas sem que elas fossem detonadas, 

bem como foi noticiado o que teria sido uma explosão acidental dentro de um veículo 

ocupado por agentes de inteligência. 

O caso Riocentro, por exemplo, ainda tramita na Justiça Federal brasileira e discute-

se, até hoje, sobre até que ponto teriam sido ações independentes, conduzidas por indivíduos 

pertencentes a órgãos estatais de segurança numa espécie de estrutura paralela, e o que, 

verdadeiramente, teria sido uma ação institucionalizada 

 

2.4 Legislação Penal sobre terrorismo nos Estados Unidos, na França e na 

Argentina 
 

Nesta seção, parte da legislação penal antiterrorismo de alguns países será exposta. Os 

Estados Unidos, por, teoricamente, ser o país que mais dedica sua política internacional ao 

enfrentamento ao terrorismo, e por registrar casos mais simbólicos como o atentado de 

Oklahoma e o do 11 de Setembro de 2001. A França, por ter tido um dos piores ataques 

terroristas recentes, e a Argentina, por ser um país vizinho ao Brasil.  

 

2.4.1 A legislação antiterror dos Estados Unidos 

 

Pouco tempo após os Estados Unidos sofrerem o que até hoje é considerado o maior 

ataque terrorista em solo norte-americano, em 11 de setembro de 2001, o então Presidente 

George Bush logrou sucesso em aprovar, com amplo apoio no Congresso, o USA Patriotic 

Act,, uma simplificação para Uniting and Strengthening Americ by Providing Appropriate 

Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA, 2001). A lei elaborada, 

emergencialmente, em apenas seis semanas, alterou cerca de pelo menos outras quinze leis 

federais e, dentre outras alterações, forneceu amplos poderes aos órgãos governamentais, 

que passaram a contar com autorização legal para executar atividades de espionagem, além 

de se utilizarem de ferramentas sob o pretexto de segurança nacional.  

https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3162
https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3162
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Elaborada em meio à forte comoção pública gerada pelo sequestro de aviões e 

ataques ao World Trade Center e ao Pentágono, a supramencionada lei tornou a pena do 

crime de terrorismo mais severa, tanto para quem executa, quanto para quem apoia. A 

referida lei trouxe consigo questões polêmicas, cujas principais discussões giram em torno 

da excessiva permissibilidade para as agências de segurança, as quais passaram a ter ‘carta 

branca’ para realizar procedimentos que, em essência, afrontavam liberdades e direitos 

civis dos cidadãos. Podem ser citados como exemplos a interceptação quase irrestrita de 

dados, a possibilidade de prender e manter incomunicáveis os suspeitos, bem como táticas 

furtivas de espionagem passaram a ferir direitos consagrados. O USA Patriot Act previa 

sua expiração dez anos depois, em 2011, tendo sido, no entanto, mantida por mais quatro 

anos pelo então Presidente Barack Obama. 

Em 2015, o USA Patriot Act foi substituído pelo USA Freedom Act, um acrônimo 

para Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and Ensuring Effective 

Discipline Over Monitoring Act of 2015 (USA, 2015a) foi sancionado, no governo Barack 

Obama, após tramitar pela Câmara dos Deputados, tendo obtido aprovação unânime, em 

13 de maio de 2015, por 338 deputados contra 88 contrários, bem como pelo Senado, em 

02 de junho de 2015, em sessão com 62 votos favoráveis (todos de Senadores do Partido 

Democrata) e 32 votos contrários (USA, 2015b). O USA Freedom Act manteve, em grande 

parte, o que era previsto em sua predecessora, destacando ainda a utilização de meios 

furtivos de captação de informações, vigilância digital e eletrônica, permitindo o uso de 

ferramentas de rastreamento e acesso a dados de pessoas físicas ou jurídicas, dentro e fora 

dos Estados Unidos, sob suspeita de envolvimento com atos de terrorismo. 

A nova lei manteve dispositivos da lei anterior, mas, aparentemente, é mais restritiva. 

A Seção 215, por exemplo, que permitia a coleta de metadados de comunicações telefônicas 

de cidadãos americanos, não está mais contemplada, assim como a autorização para 

interceptações telefônicas irrestritas, muitas vezes, utilizadas pela National Security Agency 

- NSA para captação de informações e acompanhamento da rotina financeira de pessoas 

suspeitas.  

A polêmica em torno da ofensa às liberdades individuais permanece com o USA 

Freedom Act, bem como a polêmica em torno de atividades secretas do governo em relação 

à coleta de dados de comunicação de indivíduos e de países sem que, necessariamente, haja 

indícios de qualquer tipo de envolvimento com atos de terrorismo.  
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2.4.2 A legislação penal francesa sobre terrorismo 

 

O Código Penal francês dedica o Título II do Livro IV que se refere aos crimes contra 

a nação e contra a paz pública. O Título II refere-se, especificamente, a delitos relacionados 

ao terrorismo, sendo os Art. 421-1 a 421-8 relativos aos atos terroristas e os Art. 422-1 a 

422-7 relativos a disposições específicas sobre o cometimento de atos terroristas. De início, 

o Art. 421-1 define como atos terroristas: aqueles intencionais cometidos contra a vida ou 

que exponham a integridade de uma pessoa; o sequestro e desvio de aeronaves, navios ou 

qualquer meio de transporte; o roubo, a extorsão, a destruição ou danos a bens; a ação de 

grupos separatistas; o uso de armas, explosivos ou materiais radioativos; a ocultação de 

produtos relacionados ao cometimento das ações já mencionadas; e o abuso de informações 

privilegiadas (FRANÇA, 2017, Código Penal, Art. 421-1). 

O Art. 421-2 também define como atos de terrorismo as ações cometidas, 

intencionalmente, para intimidar ou apregoar o terror pela introdução de qualquer tipo de 

substância na atmosfera, bem como em alimentos, nas águas (incluindo o mar territorial), 

que seja capaz de expor a perigo a saúde de pessoas ou animais. O Art. 421-2-1 acrescenta 

que estar envolvido com pessoas ou grupos intencionados a executarem as ações também se 

caracteriza como ato terrorista, ou seja, esse dispositivo capitula a mera preparação, 

enquanto o Art. 421-2-2 acrescenta ainda o financiamento dessas ações (FRANÇA, 2017, 

Código Penal, Arts. 421-2-1 e 421-2-2).  

Já o Art.  421-2-4 descreve como ato terrorista o assédio de outras pessoas mediante 

o oferecimento ou promessa de qualquer tipo de presentes, vantagens ou pelo uso de ameaças 

e pressões para que participe de grupos terroristas ou pratique os atos descritos nos artigos 

421-1 e 421-2, mesmo que esses atos não venham a ser praticados. 

O Art. 422-1, por sua vez, isenta de punição qualquer pessoa que desista de cometer 

atos de terrorismo e informe às autoridades detalhes que impeçam os comparsas de 

executarem essas ações. O Art. 422-6 prevê o arresto total ou parcial de propriedades de 

sujeitos ou grupos envolvidos com atos terroristas, e o Art. 422-7 aloca os bens arrestados 

em fundo de amparo às vítimas de atos terroristas. 

 

2.4.3 A legislação penal sobre terrorismo da Argentina 

 

A legislação penal argentina em relação ao terrorismo se materializa na Lei nº 25.241 

de 2000, a qual define atos de terrorismo como todas as ações cometidas por associações 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2DF460F65157ED2D13EF486722526837.tpdila16v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149845&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20170423
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ilícitas ou organizações que têm por finalidade provocar terror, que usem substâncias 

explosivas ou inflamáveis ou, ainda, armas que possam expor um número indeterminado de 

pessoas em perigo de vida (ARGENTINA, 2000, Ley nº 25.241, Art. 1º). No Código Penal 

de La Nación Argentina, há também a previsão do Artículo 41 quinquies e do Artículo 306 

incorporados pela Lei nº 26.734 de 2011, com repercussões processuais no Código Procesal 

de La Nación, como a definição de competência exclusiva apenas de juízes federais para o 

enquadramento de crimes de terrorismo. Antes, a lei penal argentina previa apenas os 

Artículos 213 ter e 213 quáter que se referiam aos delitos de associação ilítica terrorista e 

financiamento do terrorismo (ARGENTINA, ,1984, Código Penal). Ambos foram 

derrogados, em 2011, quando a Lei n ° 26.734 incorporou tais delitos no Art. 306, atribuindo 

a pena de prisão de 5 a 15 anos para o financiamento, a tentativa de cometimento ou qualquer 

participação nos delitos previstos no Art. 41, que prevê:  

 

Art. 41 quinquies - Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere 

sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las 

autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una 

organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se 

incrementará en el doble del mínimo y el máximo. 

 

 Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos 

de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o 

sociales o de cualquier otro derecho constitucional. (ARGENTINA, 2011, Ley nº 

26.734, Art. 41 quinquies)3 

 

Uma das maiores críticas ao projeto original de modificação do código penal argentino 

se referia à extrema liberdade interpretativa que os juízes teriam para enquadrar eventuais 

delitos como o terrorismo, razão pela qual teria sido acrescentada a parte final do Art. 41, 

excluindo feitos que fossem realizados por ocasião do exercício de direitos humanos, sociais 

ou qualquer outro direito constitucional. À época da votação do projeto de lei, líderes 

políticos demonstraram preocupação com o que eles alegaram ser um tipo de controle sobre 

movimentos sociais, indígenas, camponeses e estudantis, orquestrado pela presidente 

Cristina Kirchner e sua ampla maioria, no congresso argentino, que teria enviado o referido 

projeto horas antes de assumir seu segundo mandato presidencial. 

  

                                                
3 “Quando algum dos delitos previstos neste Código tiver sido realizado com a finalidade da aterrorizar a 

população ou obrigar as autoridades públicas nacionais ou governos estrangeiros ou agentes de uma 

organização internacional a realizar um ato ou abster-se de fazê-lo, a escala se incrementará no dobro do 

mínimo e o máximo.  

  As agravantes previstas neste artigo não se aplicarão quando ele ou os feitos de que se tratem tiverem lugar 

em caso de exercício de direitos humanos e/ou sociais ou de qualquer outro direito constitucional” – livre 

tradução. 
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3. A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE TERRORISMO 
  

 Por muitos anos, o Brasil não incluiu, em sua legislação pátria, dispositivos penais 

específicos que tratassem com a devida importância os atos de terrorismo, o que não significa 

que atos de violência extrema ficariam impunes, contudo, não se observava o devido rigor 

com que tais práticas deveriam ser tratadas. Este capítulo está dividido em duas subseções: 

a primeira refere-se às leis brasileiras relativas ao crime de terrorismo, desde a Carta Magna 

até as leis ordinárias; a segunda explora e comenta o conteúdo da Lei de Terrorismo 

sancionada no ano de 2016, além de expor o primeiro caso de condenação com base nos 

preceitos da referida lei. 

 

3.1 A legislação penal brasileira sobre terrorismo antes de 2016 
 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 4º, Inciso VIII, que trata do repúdio ao 

terrorismo, bem como no Art. 5º, Inciso XLIII, deixou claro que o terrorismo é um crime 

inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, acrescentando, no Inciso XLIV desse mesmo 

artigo, que a ação de grupos armados contra o Estado Democrático constitui crime 

inafiançável e imprescritível (BRASIL, 1988, Constituição Federal). 

No Código Penal brasileiro – CPB, desde 1940, estão positivadas condutas delitivas 

que, factualmente, abarcariam práticas de violência extremista, como: Art. 250 – incêndio; 

Art. 251 – explosão; Art. 252 - uso de gás tóxico ou asfixiante; Art. 253 - fabricação, 

fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante; Art. 

254 – inundação; Art. 255 - perigo de inundação; Art. 260 - desabamento e desmoronamento; 

Art. 261 - atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo; Art. 267 - 

epidemia (art. 267); e  Art. 288 - formação de quadrilha ou bando para a prática de crimes 

(BRASIL, 1940 – Código Penal Brasileiro). Dessa forma, verifica-se que não haveria 

impunidade para a prática de crime cuja natureza estivesse contemplada nos artigos citados, 

mas, ainda assim, não há qualquer menção específica à prática de atos como o terrorismo.  

No início da década de 80, foi promulgada a Lei nº 7.170/83, Lei de Segurança 

Nacional (LSN) que, por muito tempo, foi o dispositivo legal brasileiro que mais se 

aproximou de enquadrar com maior rigor a prática de delitos assemelhados ao terrorismo. 

Explicitamente, a LSN menciona a palavra ‘terrorismo’ no seu Art. 20: 

 

Art. 20 - Devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere 

privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos 
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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 (BRASIL, 1983, LSN, art. 20). 

 

A LSN foi concebida no regime militar brasileiro e refletia preocupações daquele 

período, prevendo, por exemplo, em seu Art. 1º, os crimes contra: “I - a integridade territorial 

e a soberania nacional; II - o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado 

de Direito; e III - a pessoa dos chefes dos Poderes da União” (BRASIL, 1983, LSN, art. 1º). 

O governo brasileiro alegava que a LSN era suficiente para se afirmar que, no seu 

ordenamento jurídico, havia previsão legal para a punição de atos de terrorismo e, ainda que 

apenas o Art. 20 mencionasse expressamente a palavra terrorismo, depreendia-se dos Artigos 

15, 19, 20 e 24 que as ações ali descritas poderiam abarcar atos terroristas. 

A LSN, ainda hoje, encontra-se em pleno vigor, embora traga previsões que a tornam 

confusa e questionável para a atual realidade brasileira como, por exemplo, o previsto no 

Art. 30, que dá competência à Justiça Militar para processar e julgar os crimes nela previstos, 

podendo com isso sujeitar o cidadão comum a um tribunal militar. Além disso, a lei prevê 

questões ambíguas, como as contidas nos artigos citados a seguir: 

 

Art. 22 - Fazer, em público, propaganda: 
I - de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social; 

II - de discriminação racial, de luta pela violência entre as classes sociais, de 

perseguição religiosa; 

III - de guerra; 

IV - de qualquer dos crimes previstos nesta Lei. 

Pena: detenção, de 1 a 4 anos. 

§ 1º - A pena é aumentada de um terço quando a propaganda for feita em local de 

trabalho ou por meio de rádio ou televisão. 

§ 2º - Sujeita-se à mesma pena quem distribui ou redistribui: 

a) fundos destinados a realizar a propaganda de que trata este artigo; 

b) ostensiva ou clandestinamente boletins ou panfletos contendo a mesma 
propaganda. 

§ 3º - Não constitui propaganda criminosa a exposição, a crítica ou o debate de 

quaisquer doutrinas. 

 

Art. 23 - Incitar: 

I - à subversão da ordem política ou social; 

II - à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou 

as instituições civis; 

III - à luta com violência entre as classes sociais; 

IV - à prática de qualquer dos crimes previstos nesta Lei. 

Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. (BRASIL, 1983, LSN, Arts. 22 e 23) 

 

A Lei nº 8.072 de 1990, Lei de Crimes Hediondos, capitula, em seu Art. 1º, os crimes 

hediondos, quais sejam: homicídio simples praticado por grupo de extermínio, o latrocínio, 
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a extorsão qualificada, a morte mediante sequestro, o estupro, o atentado violento ao pudor, 

a propagação de epidemia que resulte em morte, a falsificação, corrupção e adulteração de 

produtos medicinais ou terapêuticos e o genocídio. Em seu Art. 2º, a referida lei define que 

o terrorismo é insuscetível de anistia, graça, indulto ou fiança (BRASIL, 1990, Art. 2º, 

Incisos I e II).  

Contudo, sempre permaneceu pairando sobre todas as leis brasileiras a indefinição 

do que deveria ser considerado terrorismo. Como visto no referencial teórico, uma 

conceituação amplamente aceita é, em verdade, um imbróglio que permeia, até mesmo, a 

Organização das Nações Unidas (ONU), assim como a definição do que então seriam os 

crimes de terrorismo, como dito pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal José Celso de 

Mello Filho: 

(...) até hoje, a comunidade internacional foi incapaz de chegar a uma conclusão 

acerca da definição jurídica do crime de terrorismo, sendo relevante observar que, 

até o presente momento, já foram elaborados, no âmbito da Organização das 

Nações Unidas, pelo menos, 13 (treze) instrumentos internacionais sobre a 

matéria, sem que se chegasse, contudo, a um consenso universal sobre quais 

elementos essenciais deveriam compor a definição típica do crime de terrorismo 
ou, então, sobre quais requisitos deveriam considerar-se necessários à 

configuração dogmática da prática delituosa de atos terroristas (BRASIL, SFT, 

2010, Informativo nº 593, p. 11). 

 

 

 

 

3.2  Lei nº 13.260 de 2016, a Lei de Terrorismo brasileira 
 

Finalmente, em março de 2016, a Presidente da República Dilma Roussef sancionou 

a Lei nº 13.260, com vetos ao Art. 2º § 1º, incisos II e III; Art. 3º, §§ 1º e 2º, Art. 4º, Art. 8º, 

Art. 9º e Art. 11, Parágrafo único. Com essa lei, ocorreram alterações substanciais na Lei da 

Prisão Temporária - Lei nº 7.960 de 1989, na Lei do Crime Organizados - Lei nº 12.850 de 

2013, além de ensejar em uma série de outros incrementos. 

A Lei de Terrorismo foi fruto do Projeto de Lei nº 2016/2015, originário do Poder 

Executivo. A Mensagem nº 209, datada de 16 de junho de 2015, assinada pela então 

Presidente da República Dilma Roussef, solicitou urgência na tramitação do PL nº 

2016/2015, germinado do EM Interministerial nº 00125/2015 do Ministério da Justiça (MJ) 

e Ministério da Fazenda (MF). Dentre as justificativas, o EMI nº 00125/2015-MJ-MF 

mencionava que as ameaças aos direitos humanos e ao fortalecimento da democracia, por 

parte de grupos terroristas e de indivíduos isoladamente engajados em causar o medo, 

deveriam ser preocupações do governo brasileiro. Além disso, o texto mencionava que o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm
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Brasil, apesar de não ter registo de atos terroristas em seu território, enquanto um dos 

principais atores econômicos e políticos mundiais, deveria se preocupar também com a 

possibilidade de vir a se tornar alvo. 

Umas das principais inovações da lei refere à definição de organização terrorista e de 

ato terrorista. Terrorismo é a prática de atos terroristas intencionados a causar terror social 

ou generalizado motivado por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e 

religião e que tragam perigo à vida ou ao patrimônio e à paz ou incolumidade pública 

(BRASIL, 2016, Lei nº 13.260, Art. 2º, caput). Essa conceituação reflete o posicionamento 

sócio-político do governo brasileiro ao demonstrar grave repulsa ao cometimento de atos 

violentos por motivo de racismo, preconceitos étnicos e religiosos.  

A lei considerou atos terroristas em função dos meios empregados e dos locais 

atingidos. Quanto aos locais, a lei agrava o crime de terrorismo quando se atinjam escolas, 

hospitais, estádios desportivos, edifícios públicos, estações de transmissão elétrica, redes de 

petróleo e gás (BRASIL, 2016, Lei nº 13.260, Art. 2º, § 1º, Inciso I). Quanto aos meios, a lei 

recrudesce as penas para ataques cibernéticos, uso de armas químicas, nucleares ou 

explosivos (BRASIL, 2016, Lei nº 13.260, Art. 2 , § 1º, Inciso II). O Art.2º, portanto, 

descreve a conduta que define os atos terroristas: 

 

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 esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem 

serviços públicos essenciais, instalações 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 (BRASIL, 2016, Lei nº 13.260, Art. 2º - grifos meus) 

 

 

O § 2º do Art. 2º esclarece que manifestações com propósitos sociais ou 

reivindicatórios que busquem defender direitos e liberdades constitucionais não serão 

enquadrados como terroristas. Essa expressa previsão da lei reflete preocupação que 

acompanha a elaboração de lei penal antiterror em outros países, como visto nos casos dos 

Estados Unidos, França e Argentina. O objetivo precípuo de uma lei antiterror, de fato, é 

tornar severas as punições para crimes dessa natureza, bem como, no caso brasileiro, 

estabelecer meios preventivos e de investigação mais flexíveis, zelando para que o direito a 



32 

reivindicações, atributo de uma democracia, seja preservado. A isenção de enquadramento 

de ações em atos de terrorismo, eventualmente, cometidas por manifestações sociais, não as 

exime de investigação e de enquadramento em outras tipificações penais vigentes, como as 

descritas nos Art. 250 a 267 do Código Penal brasileiro, por exemplo. 

O Art. 3º dá continuidade à descrição dos crimes da Lei de Terrorismo, capitulando 

que a promoção, constituição, integração ou prestação de auxílio direto ou por outra pessoa 

a uma organização terrorista são crimes cuja pena de multa e de reclusão varia entre cinco a 

oito anos.  

O Art. 5º traz uma das principais novidades da lei e que acaba por implementar, no 

Direito Penal Brasileiro, um dispositivo antes, inequivocamente, inexistente quando 

descreve como crime a realização de atos preparatórios de terrorismo para o cometimento 

do delito. A lei, portanto, não exige a obrigatoriedade de que um ato terrorista se consuma 

para o enquadramento no crime de “ato preparatório”. Essa previsão parece conectar-se 

como complemento às medidas preventivas em que, mesmo sem a consumação dos atos de 

terrorismo, indivíduos e grupos são submetidos aos rigores da lei penal que baseará sua 

dosimetria de pena de um quarto à metade da pena do crime pretendido. O § 1º do Art. 5º dá 

continuidade à descrição de “atos preparatórios”, considerando como tal o recrutamento, a 

organização, o transporte ou o municiamento de indivíduos que busquem treinamentos em 

outros países (inciso I), assim como dar ou receber treinamento em outros países (inciso II) 

são crimes passíveis de punição supramencionada. O § 2º prevê que, se o treinamento ou 

viagem for para o próprio país de residência ou da nacionalidade do indivíduo, a pena será 

correspondente à do delito consumado, diminuída de metade a dois terços. 

Outra previsão preventiva diz respeito ao disposto no Art. 6º, que capitula como 

crime suscetível à pena de reclusão, de quinze a trinta anos, o recebimento, provisão, 

oferecimento, obtenção, guarda, solicitação e investimento em meios para planejamento, 

preparação e execução de atos terroristas.  

O Art. 7º define que, quando da prática de qualquer crime definido na Lei de 

Terrorismo, cuja descrição não envolva originalmente lesão ou morte, resultar em lesão 

corporal grave, a pena será aumentada de um terço e, ocasionando morte, aumentar-se-á a 

metade. O Art. 10 prevê que não é necessária a execução do crime de terrorismo, podendo 

serem aplicadas as disposições previstas no Art. 15 do  Código Penal. 

O Art. 11, seguindo a mesma tendência do direito penal francês, norte-americano e 

argentino, estabelece o enquadramento e processo de crimes de terrorismo como de 

competência de juízes federais, bem como atribui à Polícia Federal os encargos 
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investigativos. O Art. 12 e seu Parágrafo 1º preveem medidas assecuratórias em relação a 

bens, direitos ou valores ilícitos pertencentes a investigados ou acusados (ou a pessoas 

conexas a eles), que podem ser decretadas por juiz após solicitação do Ministério Público 

ou, ainda, pela representação do delegado de polícia, após consulta ao Ministério Público, a 

fim de garantir a reparação de danos e de custas.  

Há, ainda, previsão da nomeação, por juiz, de curador para a administração de bens 

de investigados ou acusados de crimes de terrorismo, de acordo com o Art. 13. Já o Art. 15 

assegura ao juiz a possibilidade de aplicar medidas assecuratórias sobre bens e direitos por 

atos de terrorismo cometidos fora do território brasileiro, em razão da existência de 

convenção internacional e mediante a solicitação de autoridade estrangeira competente ou, 

ainda, mesmo sem tratado ou convenção, caso exista reciprocidade do governo do país 

solicitante. Por sua vez, o Art. 16 adota a previsão da Lei do Crime Organizado no que se 

refere à investigação, processo e julgamento dos crimes previstos, além de ter alterado o § 

2º do Art. 1º, ao acrescentar a definição de organização terrorista, considerando como tal 

como já mencionado, aquela voltada para a prática de atos de terrorismo, isto é, cujos 

propósitos sejam de fato o cometimento de ações descritas como terrorismo.  

A Lei nº 7.960 de 1989, Lei da Prisão Temporária, também sofreu alterações. O inciso 

III do Art. 1º recebeu o acréscimo da alínea “p) crimes previstos na Lei de Terrorismo” 

(BRASIL, 2016, Lei de Terrorismo, Art. 18). 

 

3.2.1 – Vetos presidenciais à Lei de Terrorismo 

 

A proposta da Lei de Terrorismo foi de iniciativa do Poder Executivo, com pedido 

de tramitação urgente baseada no § 1º Art. 64 da CF/88. O Art. 66 da CF/88, contudo, 

estabelece que, após os trâmites regulamentares, no Congresso Nacional, o projeto de lei 

deve ser enviado para o Presidente da República que o apreciará e deliberará pela sanção ou 

pelo veto total ou parcial por razões de inconstitucionalidade ou por contrariedade ao 

interesse público (BRASIL, CF, 1988, Art. 66, § 1º). 

A Lei de Terrorismo teve parte de seu conteúdo vetado, encontrando-se as 

justificativas na Mensagem Presidencial n° 85/2016 (BRASIL, 2016, DOU, Seção 1, 2016 

– Edição extra, p.5), que, ponto a ponto, arrazoam as razões para o veto. 

Os incisos II e III do § 1º do Art. 2º, segundo o veto presidencial, apresentavam 

definições amplas e imprecisas, atribuindo penas desproporcionais às condutas cujos 

potenciais ofensivos são diferentes entre si. O teor dos referidos incisos é o que se segue: 
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"II - incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou 

qualquer bem público ou privado;  

III - interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou bancos de dados; 

(BRASIL, 2016, Lei de Terrorismo, Art. 2º, § 1º, Incisos II e III – vetados) 

 

 

O veto presidencial qualificou como amplo e impreciso o contido nos parágrafos 1º 

e 2º do Art. 3º, que diz respeito ao tipo penal de auxílio ao terrorismo, já descrito no caput 

do artigo, o que geraria insegurança jurídica: 

 

"§ 1º Nas mesmas penas incorre aquele que dá abrigo ou guarida a pessoa de quem 

saiba que tenha praticado ou esteja por praticar crime de terrorismo. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, não haverá pena se o agente for ascendente ou 

descendente em primeiro grau, cônjuge, companheiro estável ou irmão da pessoa 

abrigada ou recebida; essa escusa não alcança os partícipes que não ostentem 

idêntica condição." (BRASIL, 2016, Lei de Terrorismo, Art. 3º, §§ 1º e 2º - 

vetados) 

 

Para o veto do Art. 4º, que tratava, essencialmente, de apologia, as justificativas 

apontam ser esse um artigo muito amplo e com penas altas, sem que houvesse 

estabelecimento de parâmetros precisos sobre a liberdade de expressão:  

 

“Art. 4º.  Fazer, publicamente, apologia de fato tipificado como crime nesta Lei 

ou de seu autor:  
Pena - reclusão, de quatro a oito anos, e multa. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem incitar a prática de fato tipificado como crime 

nesta Lei.  

§ 2º Aumenta-se a pena de um sexto a dois terços se o crime é praticado pela rede 

mundial de computadores ou por qualquer meio de comunicação social." 

(BRASIL, 2016, Lei de Terrorismo, Art. 4º - vetado) 

 

O veto para o “Art. 8º. Se da prática de qualquer crime previsto nesta Lei resultar 

dano ambiental, aumenta-se a pena de um terço” (BRASIL, 2016, Lei de Terrorismo, Art. 

8º - vetado) é argumentado, considerando que legislação mais específica sobre meio 

ambiente poderia compor a dosimetria da pena em uma eventual condenação. O veto 

expressa: “Art. 9º. Os condenados a regime fechado cumprirão pena em estabelecimento 

penal de segurança máxima" teve seu teor vetado por, segundo as justificativas, violar o 

princípio da individualização da pena ao desconsiderar particularidades do crime praticado 

pelo condenado como sua exata culpa, seus antecedentes criminais e outros fatores que, em 

geral, no processo penal, o juiz se atém para a fixação da pena” (BRASIL, 2016, Lei de 

Terrorismo, Art. 9º - vetado).  
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O Parágrafo único do Art. 11 foi vetado sob a justificativa de que, ao estabelecer 

atribuições ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, 

seriam afrontados os termos do Art. 84, Inciso VI, alínea ‘a’ da CF/88. 

Dos dispositivos vetados, a supressão do Art. 4º aparenta ser a mais significativa, já 

que, de certa forma, enfraquece uma das vertentes preventivas da Lei de Terrorismo. No 

capítulo que trata da Discussão, essa situação é contextualizada com um exemplo real 

envolvendo a exposição e divulgação de conteúdo que, de certo modo, se enquadraria na lei, 

caso não tivesse sido vetado o Art. 4º. 

 

3.3  ‘Operação Hashtag’ e as condenações no primeiro caso concreto da Lei de 

Terrorismo 

 

Em 21 de julho de 2016, duas semanas antes do início dos Jogos Olímpicos Rio 2016, 

a Polícia Federal (PF) desencadeou a chamada Operação Hashtag, com o cumprimento de 

dez mandatos de prisão, em sete unidades federativas, e dezenove mandados de apreensão, 

em outras dezenove. A operação policial realizou duas conduções coercitivas e resultou na 

prisão de quatro pessoas em São Paulo, uma, no Paraná, uma, na Paraíba, uma, no Amazonas, 

uma, no Ceará, uma, no Rio Grande do Sul, e uma, no Rio de Janeiro.  

As ações policiais da Operação Hashtag foram as primeiras baseadas na Lei do 

Terrorismo, então, sancionada há pouco mais de quatro meses, tendo sido autorizadas pelo 

Juiz Federal Marcos Josegrei da 14ª Vara da Justiça Federal do Paraná. Os mandados de 

prisão foram expedidos com base nos Arts. 3º e 5º da Lei de Terrorismo por, 

respectivamente, integrar organização terrorista ou promovê-la e atos preparatórios para a 

prática de terrorismo.  

Divulgações feitas no dia da operação, pelo então Ministro da Justiça Alexandre de 

Moraes, esclareciam que os presos eram monitorados há alguns meses pela PF e que eles 

costumavam se comunicar por aplicativos de mensagens em que exaltavam o grupo 

extremista Estado Islâmico (EI). Segundo o Ministro, os indivíduos comemoraram ações 

terroristas realizadas em Paris, assim como o ataque com arma ocorrido em uma boate em 

Orlando, além de difundirem entre si vídeos de execuções atribuídas ao EI. Nas 

interceptações, os policiais encontraram menções à compra de armas no Paraguai e, dessa 

forma, os suspeitos se enquadraram no tipo penal de atos preparatórios (BOMFIM; 

MATOSO, 2016).  
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A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) e recebida pela 

Justiça Federal atribuiu a todos os oito presos as condutas previstas no Art. 3º da Lei de 

Terrorismo, ‘promoção de organização terrorista’, e Art. 288 do Código Penal, ‘associação 

criminosa” (art. 288 do Código Penal). A cinco desses indivíduos foram atribuídas condutas 

previstas no Art. 244 do Estatuto da Criança e Adolescente, qual seja, ‘incentivo de crianças 

e adolescentes à prática de atos criminosos’. A um deles foi imputado o crime previsto no 

Art. 5.º, §1º, Inciso I cominado com o § 2º da Lei de Terrorismo, que é o ‘recrutamento para 

organização terrorista’ (MPF, 2017). 

O processo conduzido na 14ª Vara Federal do 4º Tribunal Federal Regional do 

Paraná, pelo Juiz Federal Marcos Josegrei, sob o número 5045477-02.2016.4.04.7000, é 

mantido sob segredo de justiça, mas parte de suas peças processuais podem ser consultadas. 

Para o Juiz Josegrei, a principal argumentação da defesa, de que as postagens em redes 

sociais e as conversas entre os réus eram apenas o exercício da liberdade de expressão e de 

liberdade religiosa, ou ainda, meras bravatas e brincadeiras, não exclui a tipicidade penal 

prevista na lei. Para o Juiz, ficou claro que houve a incidência nos crimes descritos na Lei 

de Terrorismo e que o tipo penal específico no qual foram enquadrados, como se vê no 

Quadro I, não exige uma ação violenta, mas sua simples promoção (4º TRF, 2017). 

 

Quadro 1 - Dados sobre a primeira condenação com base na Lei de Terrorismo (Lei nr. 13.260/2016) 
Condenado Nascimento Local de Prisão Enquadramento 

legal 

PENA 

Leonid El Kadre de Melo 1983 Mato Grosso Art.3º e Art. 5º§1º, 

Inc I, c/c § 2 º  

15 anos de 

reclusão 

Hortencio Yoshitake 1986 São Paulo Art.3º 6 anos de reclusão 

Israel Pedra Mesquita 1989 Rio Grande do Sul Art.3º 6 anos de reclusão 

Alisson Luan De Oliveira 1997 Rio de Janeiro Art.3º 6 anos de reclusão 

Levi Ribeiro Fernandes De Jesus 1995 Paraná Art.3º 6 anos de reclusão 

Luis Gustavo de Oliveira 1989 São Paulo Art.3º  

Oziris Moris Lundi dos Santos 

Azevedo 

1989 Amazonas Art.3º 6 anos de reclusão 

Fernando Pinheiro Cabral 1994 São Paulo Art.3º 5 anos de reclusão  

Fonte: Elaborado pelo autor - sentença condenatória do Processo nr. 5046863-67.2016.404.7000 (4º TRF, 

2017) 

 

Aduz-se da sentença que Leonid e Alisson tinham papel proeminente de atração e 

convencimento de novos integrantes da organização criminosa da qual faziam parte e que 

ambos divulgavam, promoviam e incentivavam ações violentas do grupo EI junto aos demais 

membros. Na dosimetria da pena, o magistrado considerou o papel de liderança de Leonid, 

atribuindo-lhe ainda uma “personalidade eloquente e persuasiva” (4º TRF, 2017, p. 89). 

Além disso, comprovadamente, Leonid teria feito juramento formal de lealdade ao EI, 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBzueAmpLPAhXLjZAKHf5hApcQFggeMAA&url=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm&usg=AFQjCNFbMJBSOFE9orFJjAtqMatUsAHR4g&sig2=Zi9-_tGhQrGWluhoXAwJsA
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ocasião em que havia manifestado desejo de migrar para a área conflagrada a fim de lutar 

sob as ordens dos líderes islâmicos desse grupo. Leonid teria ainda estimulado os demais 

membros condenados a cometerem crimes para obtenção de verbas para o financiamento de 

ações terroristas, sugerindo a formação de célula terrorista no Estado do Mato Grosso para 

treinamento armado dos integrantes e apontando, ainda, formas para a compra de armas. 

 Alisson Luan teria feito juramento ao EI e seria aquele que teria sugerido, por 

diversas vezes, durantes as trocas de informações, um ataque no decorrer dos Jogos 

Olímpicos. Alisson teria feito ainda contatos com uma loja de armas, no Paraguai, em que 

perguntava sobre a compra de um fuzil e as formas de entrega.  

A sentença condenatória atribuiu a Leonid El Kadre de Melo a pena de 15 anos de 

reclusão pelos crimes de atos preparatórios de terrorismo com a intenção de consumação do 

delito, conforme previsto na Lei de Terrorismo, e de integração de organização criminosa, 

tendo ainda, segundo o Juiz Marcos Josegrei, um papel central diante dos demais 

condenados. Na dosimetria da pena de Leonid, foi considerado que ocorreu um crime de 

homicídio e outro de roubo já cometido por ele em outra ocasião, além de se argumentar 

sobre sua periculosidade. Aos demais condenados, com exceção de Fernando Pinheiro 

Cabral, condenado a 5 anos de reclusão pelo crime de atos preparatórios, foram imputados 

os crimes de atos preparatórios e de crime de organização criminosa, com penas de 6 anos 

de reclusão (4º TRF, 2017). 

Os condenados Leonid, Alisson Luan, Luis Gustavo e Fernando Pinheiro foram 

mantidos em prisão preventiva, com base no Art. 312 do Código de Processo Penal, afim de 

se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Já Hortêncio Yoshitake, Israel Pedra, 

Levi Ribeiro e Oziris Moris têm o direito de recorrer da condenação em liberdade. 
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4.  DISCUSSÃO  

 

Hoje, ser "violento" ou um "terrorista" é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, 

porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar 

e suas atrocidades. 

Carlos Marighella (1969) 

 

A violência é a marca do convívio coletivo. A radicalização individual ou coletiva 

assola e preocupa a todos os países. A definição de terrorismo sempre foi controversa e 

imprecisa. Não é comum indivíduos ou grupos autointitularem-se terroristas, aliás, ao 

contrário, é habitual que se percebam como mártires, heróis ou combatentes a serviço de 

uma causa nobre, acreditando serem legítimas suas ações (HORGAN, 2009).  

De outra feita, é insipiente buscar explicações psicológicas para atos terroristas a 

partir da psicopatologia individual, sendo, em grande parte das vezes, apropriado analisar, 

sob as lentes da psicologia social, a identidade coletiva que se sobrepõe à individualidade, 

(POST, 2007). Explicações sustentadas apenas em traços individuais são desprovidas de 

rigor metodológico. Sugerir causas situacionais ou ainda culturais são também 

insuficientes se essas externalidades não são claramente extraídas a partir dos próprios 

indivíduos envolvidos. Traços de personalidade, como o narcisismo ou a paranoia, podem, 

sim, ser encontrados em indivíduos envolvidos com terrorismo, mas a adoção de normas 

sociais conexas com uma causa (individual ou grupal) ou a inconformidade com regras 

gerais de convivência parecem representar melhor a realidade. A ausência de sentimento 

de culpa ou a indiferença com o sofrimento alheio nem sempre são traços da personalidade, 

mas resultantes de justificativas em torno da admissão de responsabilidade sob a alegação 

de que os meios empregados, a destruição, as mortes e a dor causada são legítimos. 

No afã de realização de grandes eventos desportivos, nos anos de 2014 e 2016 

(Copa do Mundo de Futebol e Jogos Olímpicos), o Brasil aprovou, em 2016, a Lei nº 

13.260. Possivelmente, os grandes eventos e as naturais preocupações com segurança que 

devem acompanhar o planejamento e a execução de esquemas de segurança, bem como os 

planos de emergência e medidas contingenciais em eventos dessa natureza, influenciaram 

a urgência com que foi apresentada, tramitada e sancionada a lei. A presença de milhares 

de atletas de centenas de países, aliada à enorme cobertura midiática, poderia ser um grande 

atrativo para grupos radicais agirem, mas a inexistência de dispositivos legais capazes de 

permitir ações policiais preventivas, bem como uma aplicação judicial eficaz, eram mais 

preocupantes.  
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 A lei brasileira veio preencher uma lacuna que, há muitos anos, preocupava as 

autoridades brasileiras por expor o país ao risco de ser, ocasionalmente, alvo de 

organizações ou pessoas extremistas sem que houvesse dispositivos adequados que 

pudessem ser acionados como prevenção ou reprimenda. Uma análise das legislações de 

três países já assolados por ataques terroristas mostrou que a lei brasileira não deixa muito 

a desejar. Espera-se que o Brasil continue isento do flagelo do terrorismo, mas, caso venha 

a ocorrer, a Lei nº 13.260 permitirá às autoridades um tratamento mais severo das condutas.   

Na elaboração da Lei de Terrorismo, percebe-se que houve um cuidado e isso fica 

evidente no veto presidencial quanto à inaplicabilidade dos seus dispositivos às ações de 

movimentos políticos, sociais, sindicais e religiosos. A Lei de Terrorismo brasileira excluiu 

explicitamente a possibilidade de classificação de organizações terroristas, bem como de 

atos terroristas, as manifestações com propósitos sociais ou reivindicatórios que almejem 

apoiar ou protestar, criticar ou contestar em busca de direitos, garantias e liberdades 

individuais. Trata-se de salvaguardar garantias e liberdades democráticas consagradas, 

contudo, deve-se atentar que não significa que atos lesivos ou violentos ficariam totalmente 

isentos, visto que existem outras leis, como o próprio Código Penal brasileiro, que abarca 

uma série de condutas que seriam submetidas à investigação e à apreciação das autoridades 

competentes.  

As situações de violência devem ser cautelosamente analisadas para que se 

enquadrem corretamente como ato de terrorismo. Entretanto, nesse sentido, as dificuldades 

são enormes em virtude da variabilidade de casos e de contextos.  

O que dizer do caso de Carlos Marighella que apregoou e militou na luta armada 

entre as décadas de 30 e 60 no Brasil? E sobre o Minimanual do Guerrilheiro Urbano 

difundido, frequentemente, como uma obra literária revolucionária, mas que preconiza ações 

que muito se assemelham às condutas criminosas descritas na Lei de Terrorismo? De acordo 

com Magalhães (2012), Marighella se declarava um marxista-lenilista não ortodoxo e 

defendia abertamente o recurso do terrorismo revolucionário como meio para se alcançarem 

objetivos político-ideológicos. De fato, Marighella (1969) enumera diversas ações de que 

um ‘guerrilheiro urbano’ deve dispor a fim de atingir objetivos, dentre elas, emboscadas, 

expropriações de armas, munições e explosivos, execuções, sequestros, sabotagem, 

terrorismo e propaganda armada, além de outros, como incêndios de instalações. Para as 

perguntas iniciais, não há respostas absolutas, mas o projeto de lei original, que resultaria na 

concretização da Lei de Terrorismo, mencionava o crime de apologia ao terrorismo em seu 
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Art. 4º, o qual foi vetado sob a alegação de se basear em conceito muito amplo e, com isso, 

gerar insegurança jurídica, podendo chocar-se ainda com o direito de liberdade de expressão. 

Outra discussão que pode ser suscitada a partir da Lei de Terrorismo refere-se à anista 

de pessoas que praticaram crimes durante o Regime Militar brasileiro, no período 

compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. A Comissão Nacional 

da Verdade explorou episódios em que agentes públicos civis e militares teriam praticado 

atos de violência, apontando-os como ‘terrorismo de estado”. Contudo é compreensão 

definitiva da Suprema Corte brasileira que a Lei 6.683/1979, Lei de Anistia, estendeu suas 

concessões aos delitos praticados tanto pelos que alegavam estar lutando contra, quanto aos 

que praticaram em nome do regime. Em Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, o Ministro Eros Grau afirmou que os efeitos da Lei de Anistia deveriam ser 

mantidos e que isso não afrontaria a Constituição Federal (CF) de 1988, primeiramente, 

porque a Lei de Anistia se referia especificamente a um tipo de anistia, que não era o conceito 

contemplado na letra da Carta Magna, que encerrava uma e reintroduzia outra realidade 

histórico-social no país. A anistia criminal a que a Lei nº 6.683 se referia era de natureza 

política pactuada para o período específico que antecedeu a transição democrática que ali se 

iniciava e que não se estenderia para atos futuros. Ao justificar seu voto, o Ministro ainda 

recorreu à Emenda Constitucional 26/1985, a qual convocava a Assembleia Nacional 

Constituinte e que resultaria na CF de 1988, Art. 4º que, expressamente, refere-se a todos os 

servidores públicos civis e militares, punidos por atos de exceção e institucionais, como 

também aos autores de crimes políticos ou conexos (STF, 2010, ADPF nº 153).  

O dever do Estado de prestar a segurança aos seus cidadãos, em alguns aspectos, 

pode chocar-se com direitos e liberdades fundamentais que, por sua vez, não devem ser 

considerados como plenos e absolutos (princípio da relatividade), já que encontram suas 

limitações nos demais dispositivos previstos na CF/88 (MORAES, 2003). Para Fernandes 

(2014), não se pode afirmar que, no ordenamento constitucional brasileiro, existam garantias 

ou direitos absolutos pelo motivo óbvio de que o relevante interesse público exige que as 

liberdades individuais sejam disciplinadas pelo Estado a fim de assegurar a própria 

sobrevivência da democracia e do convívio social e harmonioso. A própria CF/88 relativiza 

o direito à vida (BRASIL, CF, 1988, Art. 5º, XLVII) e o direito de ir e vir em situações de 

excepcionalidade, como no “estado de defesa” (BRASIL, CF, 1988, Art. 136) ou “estado de 

sítio” (BRASIL, CF, 1988, Art. 138). 
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Conclusões  
 

A presente pesquisa discorreu sobre o conceito de terrorismo, apresentou casos 

internacionais de atos terroristas, casos de violência extremista ocorridos no Brasil para, na 

sequência, fazer uma análise da Lei nº 13.260 de 2016, a Lei de Terrorismo brasileira. O 

percurso envolveu o levantamento bibliográfico nacional e internacional sobre o tema, bem 

como a análise não aprofundada da legislação penal dos Estados Unidos, França e Argentina. 

Da sua concepção à promulgação, a Lei nº 13.260 não ficou isenta de polêmicas e 

incertezas. A tramitação do Projeto de Lei nº 2016/2015 ocorreu em caráter de urgência, 

tendo sofrido várias modificações e sido alvo de críticas quanto à sua eficácia e, 

principalmente, quanto à sua abrangência. Foi notória a preocupação em impedir que a lei 

abarcasse ações que não se enquadrassem exatamente nas descrições de atos terroristas, 

sendo nítido o objetivo de excluir dessa pecha manifestações políticas, sociais e sindicais 

que vislumbrem expor apoio, mera opinião, crítica ou protesto que enfoque garantias, 

direitos e liberdades individuais. A colaboração premiada, a aplicação de mecanismos de 

investigação, as medidas de acesso e o registro de informações e documentos foram também 

preocupações que ornaram a proposta original da lei. 

O Brasil passou a explicitar formalmente sua compreensão sobre o que deveria ser 

tido como ato terrorista, considerando os meios empregados (Art. 2º, § 1º, Inciso I) e os 

locais atingidos (Art. 2, § 1º, Inciso II). A lei apresenta como um dos principais incrementos 

à legislação penal pátria a caracterização de organização terrorista baseada em três elementos 

de análise: o fundamento da ação, a forma como é praticada e o fim desejado.  

A Lei de Terrorismo brasileira foi concebida dentro de um contexto político-social 

específico e representa, portanto, anseios e expectativas desse contexto. Enquanto o Brasil 

não é assolado por atos terroristas aos moldes dos que vêm ocorrendo, principalmente, em 

países europeus, essa lei representa, pelo menos, uma positivação penal condizente com a 

gravidade inerente ao terrorismo. Em grande parte, o Brasil passa a atender, em sua 

legislação, recomendações de se penalizarem com maior severidade os atos terroristas, não 

estando, assim, destoante do que, geralmente, preveem leis penais de outros países, como os 

analisados neste trabalho. A Lei nº 13.260/2016 apontou como principais efeitos a definição 

e a penalização do crime de terrorismo. A mencionada lei alterou a Lei da Prisão Temporária, 

Lei nº 7.960 de 1989, e a Lei do Crime Organizados, Lei nº 12.850 de agosto de 2013, que 

dispôs aos órgãos policiais, judiciários e de inteligência brasileiros dispositivos mais 

apropriados para prevenção, persecução e punição para atos terroristas, com a previsão de 



42 

medidas investigativas e processuais próprias e mecanismos de repressão específicos. 

Aparentemente, parece existir razoável equilíbrio entre seus pressupostos legais, tendo em 

vista seu endurecimento em relação ao terrorismo, e direitos e garantias, assegurando rigor 

e liberdade dentro do Estado de Direito. 

As leis penais francesa e norte-americana sobre terrorismo foram flexibilizadas e 

readaptadas ao longo dos anos, acompanhando a evolução de ameaças e de casos concretos 

de terrorismo. Os casos ocorridos na década de 90 na Argentina, por sua vez, não fizeram a 

lei penal argentina avançar de maneira eficaz, existindo, atualmente, discussões no 

parlamento daquele país no sentido de refinar ainda mais a legislação em vigor. Dessas 

observações, é importante que discussões a respeito da lei penal brasileira sobre terrorismo 

integrem constantemente as pautas de discussões no Congresso Nacional, acompanhando as 

tendências e ameaças. As discussões devem sempre considerar as questões sobre como 

prevenir e punir atos terroristas, ao mesmo tempo em que se asseguram direitos e liberdades 

individuais consagradas. 

No dia 04 de maio de 2017, a Justiça Federal condenou oito réus por delitos previstos 

na Lei de Terrorismo a penas que variam entre 5 e 15 anos. Os condenados foram presos em 

2016, na Operação Hashtag da Polícia Federal, às vésperas dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Não faltaram polêmicas a respeito das restrições de direitos, bem como sobre os meios 

utilizados pela polícia para a quebra dos sigilos de comunicação dos presos. O Ministério 

Público Federal ofereceu uma denúncia bastante detalhada dos delitos e das provas colhidas, 

o que convenceu o juiz acerca do caso, o qual entendeu como procedente a maior parte dos 

apontamentos, tendo condenado os réus em 1ª instância.  

Da sentença de condenação, abstrai-se que o crime de promoção organização 

terrorista, Art. 2º da Lei nº 12.850/2013, teria tanto o sentido de ser a causa, quanto o sentido 

de propiciar meios para que algo ocorra, dando impulso para sua realização, abarcando, 

ainda, segundo consta na sentença, o ato de fazer propaganda. Sobre esse caso, ainda cabem 

recursos da condenação. 
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Anexo I – Lei nº 13.260, de 16 de Março de 2016 

Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, 

disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e 

processuais e reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as 

Leis nºs 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 

2013.  

     A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 

     Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 

     Art. 1º Esta Lei regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, 

disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o 
conceito de organização terrorista.  

     Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, 

por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando 
cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, 

patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. 

     § 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;  

     II - (VETADO);  
     III - (VETADO);  

     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 esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem 

serviços públicos essenciais, instalações 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.  
     § 2º O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em 

manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria 

profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, 

protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem 
prejuízo da tipificação penal contida em lei.  

     Art. 3º Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a 

organização terrorista:  
     Pena - reclusão, de cinco a oito anos, e multa.  

     § 1º ( VETADO).  

     § 2º ( VETADO). 
     Art. 4º ( VETADO).  

     Art. 5º Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal 

delito:  

     Pena - a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a metade.  
     § 1º Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo:  

 

     I - recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele 
de sua residência ou nacionalidade; ou  

     II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade.  

     § 2º Nas hipóteses do § 1º, quando a conduta não envolver treinamento ou viagem para país 

distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, a pena será a correspondente ao delito 
consumado, diminuída de metade a dois terços. 
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     Art. 6º Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir, de 

qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de 

qualquer natureza, para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes previstos nesta Lei:  
     Pena - reclusão, de quinze a trinta anos.  

     Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem oferecer ou receber, obtiver, guardar, mantiver 

em depósito, solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a obtenção de ativo, bem ou 
recurso financeiro, com a finalidade de financiar, total ou parcialmente, pessoa, grupo de pessoas, 

associação, entidade, organização criminosa que tenha como atividade principal ou secundária, 

mesmo em caráter eventual, a prática dos crimes previstos nesta Lei.  
     Art. 7º Salvo quando for elementar da prática de qualquer crime previsto nesta Lei, se de algum 

deles resultar lesão corporal grave, aumenta-se a pena de um terço, se resultar morte, aumenta-se a 

pena da metade.  

     Art. 8º (VETADO). 
     Art. 9º (VETADO).  

     Art. 10. Mesmo antes de iniciada a execução do crime de terrorismo, na hipótese do art. 5º desta 

Lei, aplicam-se as disposições do art. 15 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.  

     Art. 11. Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta Lei são praticados 

contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal, em sede de inquérito 
policial, e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento, nos termos do inciso IV do art. 109 

da Constituição Federal.  

     Parágrafo único. (VETADO).  

     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.  

     § 1º Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que 

estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade 
para sua manutenção.  

     § 2º O juiz determinará a liberação, total ou parcial, dos bens, direitos e valores quando 

comprovada a licitude de sua origem e destinação, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e 
valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, 

multas e custas decorrentes da infração penal.  

     § 3º Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou 
de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos 

necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no § 1º.  

     § 4º Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação 

do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de 
prestação pecuniária, multa e custas.  

     Art. 13. Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará 

pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a 
medidas assecuratórias, mediante termo de compromisso. 

     Art. 14. A pessoa responsável pela administração dos bens:  

     I - fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita preferencialmente com o 
produto dos bens objeto da administração; 

     II - prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua 

administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos 

realizados.  
     Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens serão levados ao conhecimento do 

Ministério Público, que requererá o que entender cabível. 

  
     Art. 15. O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e  
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por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou 

valores oriundos de crimes descritos nesta Lei praticados no estrangeiro.  

     § 1º Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, 
quando houver reciprocidade do governo do país da autoridade solicitante.  

     § 2º Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores sujeitos a medidas 

assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da 
sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, 

ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.  

     Art. 16. Aplicam-se as disposições da Lei nº 12.850, de 2 agosto de 2013, para a investigação, 
processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei. 

     Art. 17. Aplicam-se as disposições da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, aos crimes previstos 

nesta Lei. 

     Art. 18. O inciso III do art. 1º da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar 
acrescido da seguinte alínea p: 

"Art. 1º ..................................................................................... 

III - ..........................................................................................  
p) crimes previstos na Lei de Terrorismo." (NR) 

     Art. 19. O art. 1º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte 

alteração:  
"Art. 1º ....................................................................................  

§ 2º .........................................................................................  

II - às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de 

terrorismo legalmente definidos."(NR)  
     Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 16 de março de 2016; 195º da Independência e 128º da República. 

 
DILMA ROUSSEFF 

Wellington César Lima e Silva 

Nilma Lino Gomes 

 
Publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 - Edição Extra - 17/3/2016, Página 1 (Publicação 

Original)  
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Anexo II – Mensagem nº 85, de 16 de março de 2016 (Mensagem de Veto) 

 
Senhor Presidente do Senado Federal,  

 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi 
vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade, o Projeto de Lei 

nº 2.016, de 2015 (nº 101/15 no Senado Federal), que "Regulamenta o disposto no inciso XLIII do 

art. 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e 
processuais e reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as Leis nºs 7.960, de 21 de 

dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 2013".  

Ouvidos, os Ministérios da Justiça e das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos 
Humanos manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos:  

 

Incisos II e III do § 1º do art. 2º  

"II - incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem 

público ou privado;  

III - interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou bancos de dados;" 

Razões dos vetos  
"Os dispositivos apresentam definições excessivamente amplas e imprecisas, com diferentes 

potenciais ofensivos, cominando, contudo, em penas idênticas, em violação ao princípio da 

proporcionalidade e da taxatividade. Além disso, os demais incisos do parágrafo já garantem a 
previsão das condutas graves que devem ser consideradas 'ato de terrorismo." 

 

§§ 1º e 2º do art. 3º  

"§ 1º Nas mesmas penas incorre aquele que dá abrigo ou guarida a pessoa de quem saiba que 

tenha praticado ou esteja por praticar crime de terrorismo. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, não haverá pena se o agente for ascendente ou descendente em 

primeiro grau, cônjuge, companheiro estável ou irmão da pessoa abrigada ou recebida; essa 

escusa não alcança os partícipes que não ostentem idêntica condição." 

Razões dos vetos  

"Os dispositivos ampliam o conceito de auxílio, já criminalizado no caput do artigo, tratando de 

forma imprecisa a situação na qual o tipo penal se aplicaria e não determinando com clareza quais 
atos seriam subsumidos à norma, gerando insegurança jurídica incompatível com os princípios 

norteadores do Direito Penal. Além disso, as condutas descritas já estão previstas no Código Penal." 

 

Art. 4º   

"Art. 4º Fazer, publicamente, apologia de fato tipificado como crime nesta Lei ou de seu autor:  

Pena - reclusão, de quatro a oito anos, e multa. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem incitar a prática de fato tipificado como crime nesta Lei.  

§ 2º Aumenta-se a pena de um sexto a dois terços se o crime é praticado pela rede mundial de 

computadores ou por qualquer meio de comunicação social." 

Razões do veto  
"O dispositivo busca penalizar ato a partir de um conceito muito amplo e com pena alta, ferindo o 

princípio da proporcionalidade e gerando insegurança jurídica. Além disso, da forma como previsto, 

não ficam estabelecidos parâmetros precisos capazes de garantir o exercício do direito à liberdade de 
expressão." 

 

Art. 8º   
"Art. 8º Se da prática de qualquer crime previsto nesta Lei resultar dano ambiental, aumenta-

se a pena de um terço." 

Razões do veto  

"O dispositivo não estaria em conformidade com o princípio da proporcionalidade, já que eventual 
resultado mais gravoso já pode ser considerado na dosimetria da pena. Além disso, o bem jurídico 

tutelado pelo artigo já conta com legislação específica." 
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Art. 9º   

"Art. 9º Os condenados a regime fechado cumprirão pena em estabelecimento penal de 

segurança máxima." 
Razões do veto  

"O dispositivo violaria o princípio da individualização da pena pois, ao determinar o estabelecimento 

penal de seu cumprimento, impediria que a mesma considerasse as condições pessoais do apenado, 
como o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade e os fatores 

subjetivos concernentes à prática delituosa." 

 

Parágrafo único do art. 11  

"Parágrafo único. Fica a cargo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República a coordenação dos trabalhos de prevenção e combate aos crimes previstos nesta Lei, 

enquanto não regulamentada pelo Poder Executivo." 
Razões do veto  

"O dispositivo trata de organização e funcionamento da administração federal, matéria que compete 

privativamente ao Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso VI, alínea 'a', da 
Constituição." 

 

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima 
mencionados do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros 

do Congresso Nacional.  

 

Publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 - Edição Extra de 17/03/2016.  

 


