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RESUMO 

 

Elisa Leonesi Maluf. Terrorismo e prisão cautelar: eficiência e garantismo. 2014. 207p. 

Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, dezembro de 2014. 

 

Nas últimas décadas, a questão do terrorismo encontra-se em crescente debate, 

especialmente no âmbito jurídico. O tema apresenta aspectos tortuosos, a começar pela 

dificuldade em conceituar e tipificar o fenômeno. Partindo da premissa de que o terrorismo 

é um crime grave, com amplitude internacional, pretende-se nesse estudo abordá-lo sob um 

enfoque processual. A tarefa não seria possível sem antes buscar conceitos para o 

terrorismo, classificá-lo como um crime internacional e identificar a posição do terrorista, 

como criminoso, tanto em contexto de conflito armado quanto em situações de paz. A esse 

aspecto, enfatiza-se a necessidade de aplicação das normas protetivas de Direitos Humanos 

e de Direito Humanitário, afastando a denominação de combatente inimigo e, com isso, o 

limbo jurídico a que estaria reservado o terrorista. Essas questões preliminares 

contextualizam o debate central de nosso trabalho: a prisão cautelar de terroristas, à luz da 

eficiência e garantismo. Para a abordagem do tema, especial atenção é dada às mudanças 

ocorridas nas legislações e jurisprudências dos Estados Unidos, Reino Unido e Espanha, 

Estados fortemente afetados por atos terroristas, especialmente após os atentados de 11 de 

setembro de 2001. A apresentação é feita com base nos julgamentos de casos 

paradigmáticos, envolvendo prisões cautelares de terroristas, com enfoque nas violações de 

direitos e garantias do devido processo legal, também à consideração da jurisprudência de 

cortes internacionais de direitos humanos. A prisão cautelar é aqui entendida como a prisão 

anterior ao julgamento, cujo caráter instrumental visa a garantir a eficácia dos 

procedimentos penais. Em seguida, os direitos e as garantias do devido processo legal 

aplicáveis à prisão cautelar, principalmente nos casos de terrorismo, são analisados de 

forma mais detida, com o intuito de demonstrar a necessidade de se compatibilizar a busca 

de eficiência na persecução penal do terrorismo com as garantias do processo penal. 

Quanto a isso, ressalta-se a importância da presunção de inocência, do direito de defesa e 

da proibição da tortura. Ao fim do trabalho, a análise se volta a uma abordagem nacional 

do tema, averiguando o tratamento das prisões cautelares de terrorismo no Brasil. 

 

Palavras-chave: prisão cautelar, terrorismo, eficiência e garantismo, devido processo legal, 

direitos e garantias 
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ABSTRACT 

Elisa Leonesi Maluf. Terrorism and provisional detention: efficiency and guaranteeism. 

2014. 207p. Master‟s Degree. Law School of the University of São Paulo, December 2014. 

 

In the past few decades, the question of terrorism has been the object of 

increasing debate, especially within the legal scope. This topic presents some complex 

aspects, beginning with the problem of conceptualizing and defining this phenomenon. 

Beginning with the premise that terrorism is a serious crime, with an internationals scope, 

in this study we intend to approach it from a procedural focus. This would not be possible 

without first seeking definitions for terrorism, classifying it as an international crime and 

identifying the position of the terrorist, as a criminal, both within the context of armed 

conflict and in situations of peace. In this regard, we emphasize the need to apply the 

protective rules of Human Rights and Humanitarian Law, avoiding the use of the term 

enemy combatant, and thus, the legal limbo that would be reserved for terrorists. These 

preliminary questions place the central debate of our work in context: the provisional 

detention of terrorists, from a standpoint of efficiency and guaranteeism. In the discussion, 

special attention is paid to the changes that took place in the legislation and judicial 

precedent of the United States, the United Kingdom and Spain, States strongly affected by 

terrorist acts, especially after the attacks of September 11, 2001. The presentation is based 

on the judgments of paradigmatic cases, involving provisional detentions of terrorists, with 

a focus on the violations of due process rights and guarantees, as well as on the 

jurisprudence of international human rights courts. Here, provisional detention is 

understood as imprisonment before the judgment, whose instrumental nature is to 

guarantee the effectiveness of criminal proceedings. Next, the rights and guarantees of due 

process applicable to provisional detention, principally in cases of terrorism, are analyzed 

more carefully, in order to show the need to make criminal prosecution of terrorism 

compatible with the guarantees of criminal procedure law. In this regard, emphasis is 

placed on the importance of the assumption of innocence, the right to defense and the 

prohibition of torture. At the end of the work, the analysis returns to the national approach 

to this topic, verifying the treatment of provisional detentions for terrorism in Brazil. 

 

Key-words: provisional detention, terrorism, efficiency and guaranteeism, due process, 

rights and guarantees 
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INTRODUÇÃO 

 

O terrorismo representa atualmente um dos fenômenos político-sociais mais 

envolventes e polêmicos dentro da ordem jurídica. Os atos de terrorismo têm sido cada vez 

mais frequentes em diversas partes do mundo, o que tem por consequência a união dos 

Estados em torno do combate a essa nova forma de criminalidade. 

Observamos, em notícias diárias, suspeitos de terrorismo sendo presos em 

prisões distantes, onde a mídia não consegue alcançar e a população e o Poder Judiciário 

não podem fiscalizar eventuais violações de direitos humanos. 

A partir de um fenômeno tão complexo e polêmico, visamos, nesse trabalho, 

trazer uma abordagem contextualizada ao tema, tratando de questões nas áreas de Direitos 

Humanos, Direito Penal, Direito Internacional e, especialmente, tratando da área de 

direitos e garantias do Direito Processual Penal. 

O foco de nosso trabalho permanecerá no contexto dos direitos e garantias 

processuais do terrorista preso cautelarmente. A observação deve ser feita a partir dos 

princípios de eficiência e garantismo do processo penal e da forma como compatibilizá-los. 

Nesse sentido, cabe-nos questionar como poderá haver maior eficiência da persecução 

penal contra o terrorismo, enquanto delito diferenciado, resguardando-se ainda garantias 

básicas do homem. 

Para fins didáticos, o trabalho será dividido em quatro partes. 

Na primeira parte, será analisado o terrorismo como fenômeno político, social 

e jurídico, buscando identificar um possível conceito, a partir de seus elementos básicos e 

de seu contexto histórico. Para tanto, é preciso diferenciá-lo de outros fenômenos 

assemelhados, cuja dificuldade para identificação deve-se a aspectos políticos, como é o 

caso de guerrilhas e rebeliões armadas com fins de libertação de governos despóticos. 

Ainda na parte introdutória, cabe analisar o terrorismo enquanto tipo penal e, a 

partir dessa premissa, classificá-lo dentro da ordem normativa internacional. Após a 

ocorrência de atos terroristas em escala mundial, afetando, de modo semelhante, diversos 

Estados, será o terrorismo um crime internacional? Pretendemos dar alguma luz à questão 

tomando como base algumas classificações doutrinárias do Direito Internacional.  

Em um segundo momento, haverá uma discussão acerca do regime normativo 

aplicável ao terrorista enquanto criminoso. A investigação seguirá em torno da doutrina do 
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Direito Penal do Inimigo e sua aproximação com o discurso político de alguns Estados 

sobre a questão do combate ao terrorismo. 

Na segunda parte de nosso trabalho, especial atenção é dada à regulamentação 

legislativa do terrorismo nos ordenamentos internos de Estados selecionados (Estados 

Unidos, Reino Unido e Espanha), que foram bastante afetados recentemente por atos 

terroristas. 

Naturalmente, a análise se intensificará na conceituação do terrorismo e 

tratamento prisional dos terroristas, naquilo que tange à restrição de direitos e garantias 

processuais. Sendo assim, especial atenção é dada às normas editadas após os eventos de 

11 de setembro de 2001, pois entendemos ser este um marco histórico que repercutiu no 

meio legislativo, mesmo fora dos Estados Unidos. 

Nesse contexto, o estudo do tema no âmbito do ordenamento jurídico 

internacional, em resoluções, diretivas e decisões-quadro de organismos internacionais, 

faz-se necessário a fim de possibilitar a cooperação jurídica entre Estados. Dessa forma, o 

terrorismo é percebido como fenômeno que atinge os mais diversos cantos do planeta, 

havendo um interesse especial dos países em colaborarem para obtenção de um combate 

mais efetivo a essa criminalidade. 

Na terceira parte, aprofundamos a análise do tema em questões práticas, a 

partir de estudo de casos paradigmáticos, envolvendo prisões cautelares, decididos pelo 

Poder Judiciário dos Estados escolhidos. Verificamos não apenas a aplicação das 

legislações mais rígidas como também a adoção das políticas extremas de combate ao 

terrorismo. Sugerimos ao leitor uma observância especial das garantias violadas e/ou 

afastadas pelo próprio Judiciário. A isso, questionamos, o guardião da lei se torna seu 

próprio ofensor? 

Algumas soluções também são apresentadas na jurisprudência de cortes 

internacionais. Como intérpretes de convenções de direitos humanos, a serem observadas 

pelos países que as ratificaram, tais cortes podem trazer valiosas respostas para o combate 

ao terrorismo, resguardando-se garantias processuais. No entanto, igualmente não se 

livram de críticas quanto à aplicação do direito aos atos de terrorismo. 

Na quarta e última parte, arrematamos o tema com uma abordagem de direitos 

e garantias processuais que giram em torno das prisões cautelares. Considerando o binômio 

eficiência e garantismo, procuramos verificar como proteger as garantias fundamentais do 
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indivíduo preso, sem comprometer a busca pela eficiência dos procedimentos criminais e 

pela efetivação da justiça.  

Para tanto, temos como premissa que, mesmo em casos de graves crimes, 

algumas garantias são invioláveis, entre elas, o direito à vida, à integridade física e o 

devido processo legal. Isso porque o importante é que o terrorista seja julgado e, 

eventualmente, condenado por seus pares, com observância plena das garantias do devido 

processo legal, como forma de legitimação da justiça. 

Fechando esse ciclo de estudos, faremos uma breve abordagem da questão no 

Brasil, levantando temas como a conceituação de terrorismo no nosso ordenamento e a 

regulação da prisão cautelar de terroristas. Ainda que não tenhamos um histórico de 

ataques terroristas semelhantes a europeus e americanos, o tema do terrorismo encontra-se 

em discussão nas mais altas esferas jurídicas, não podendo ser ignorado pelo legislador 

brasileiro. Da mesma forma que outros países, o Brasil também deve estar preparado para 

esse fenômeno. 

Por fim, traremos algumas linhas conclusivas do que pudemos observar nesse 

singelo trabalho. 
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PARTE I – TERRORISMO: ASPECTOS CONCEITUAIS 
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Capítulo I – Terrorismo: delimitação conceitual 

 

 

1. Considerações iniciais 

 

Em nosso trabalho, propomo-nos a estudar as prisões cautelares no contexto do 

terrorismo, à luz da eficiência e do garantismo. Antes de adentrar ao tema das prisões, é 

necessário, portanto, analisar o terrorismo, buscando identificar o contexto em que se 

insere, suas características e uma definição para essa forma de criminalidade. 

O terrorismo como fenômeno político, social e, principalmente, criminal 

passou por várias formas ao longo da história. Dos primeiros casos que se aproximavam da 

noção de terrorismo, como o terror na França da Idade Média até os mundialmente 

famosos atentados em solo americano em 11 de setembro de 2001, é certo que não houve 

apenas uma única forma de expressão de terror, mas esta esteve, sobretudo, relacionada 

com o contexto social e político. Sendo assim, a análise dessa evolução histórica permite-

nos colher características comuns para a construção de uma definição mais precisa. 

 

 

2. Contexto histórico do fenômeno terrorista 

 

2.1. Origens do termo terror 

 

Historicamente, a palavra terror apareceu em 1335 na França, como terreur, 

derivada do latim terrere
1
, que designava um “medo ou uma ansiedade extrema 

correspondendo, com mais frequência, a uma ameaça vagamente percebida, pouco familiar 

e largamente imprevisível”
2
. 

Já na Revolução Francesa, o termo “terror” adquiriu feição mais próxima da 

atual caracterização de terrorismo de Estado e por esse termo foi designado o período 

despótico do governo revolucionário, que ocorreu de maio de 1793 a julho de 1794 

(conhecido como Período do Terror, sob domínio de Robespierre). Esse período foi 

                                                           
1
 BOLZ Jr., Frank; DUDONIS, Kenneth J.; SCHULZ, David P. The Counterterrorism Handbook: Tactics, 

Procedures and Techniques. 3rd ed. [S.l.]:Taylor and Francis Group, 2005, p. 3. 
2
 GUILLAUME, Gilbert. Terrorism and International Law. International and Comparative Law 

Quarterly, Cambridge, v. 53, Issue 03, p. 537-548, jul. 2004, p. 537. 
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marcado por truculência política e barbáries na perseguição de opositores ao regime 

político que então se formava
3
. 

Com a Lei 22 prairial do ano II do calendário republicano francês, criou-se um 

tribunal revolucionário e, assim, foi instituído o terror: privavam-se os acusados de 

defensores, suprimia-se a audição de testemunhas e decretava-se somente a pena de morte, 

sem possibilidade de apelação ou recurso. Por fim, a nova política foi abolida e 

Robespierre foi guilhotinado sob acusação de terrorismo
4
. 

 

2.2. Origens e evolução histórica do termo terrorismo 

 

2.2.1. Do terrorismo de Estado da Revolução Francesa ao terrorismo político do 

início do século XX 

 

O fenômeno sob denominação “terrorismo” teve, portanto, suas origens no 

período despótico de terror de Robespierre, na Revolução Francesa entre 1793 e 1794. O 

termo era marcadamente relacionado com a forma de atuação do déspota, que impunha um 

regime de medo e opressão aos subordinados
5
.  

No século XIX e início do século XX, o termo terrorismo renasce associado à 

atividade dos anarquistas na Europa e niilistas na Rússia. Conforme relata Sarah Pellet, “o 

terrorismo era então utilizado por agrupamentos políticos como um meio de ação cujo 

objetivo era derrubar o poder vigente em um determinado país.
6
” Consistia, assim, em um 

atentado contra a ordem interna. 

Como ressalta Castilho, esse período foi marcado por atentados contra chefes 

de Estado e figuras notórias do regime em vigor, pretendendo os terroristas alcançar a 

simpatia da opinião pública. Assim, o terrorismo realçou-se como fenômeno criminal 

                                                           
3
 TILLY, Charles. Terror, terrorism, terrorists. Sociological Theory, Theories of Terrorism: a symposium. 

American Sociological Association, vol 22, n. 1, p. 5-13, mar. 2004, p. 8-9. 
4
 Ibid., p. 9. 

5
 Ibid., p. 9. Cf. também KUSHNER, Harvey W., Encyclopedia of terrorism. [S.l.]: SAGE Publications, 

2003, p. 360. 
6
 PELLET, Sarah. A ambiguidade da noção de terrorismo. In: BRANT, Leonardo Nemer Caldeira 

(Coord.) Terrorismo e direito: os impactos do terrorismo na comunidade internacional e no Brasil. Rio 

de Janeiro: Forense, 2003, p. 11. 
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levado a cabo por motivações políticas e esteve associado a atentados criminosos mais 

precisos, envolvendo autoridades públicas
7
.  

Alguns exemplos de atos terroristas, como foram caracterizados pelas 

autoridades do início do século anterior, merecem ser destacados: o homicídio de 

Francisco Ferdinand da Iugoslávia por um rebelde croata, em 1914; o assassinato do czar 

Alexander I da Iugoslávia por um rebelde da Macedônia e, na mesma ocasião, do estadista 

francês Louis Barthou em 1934
8
. 

Nas décadas seguintes, surgiram diversos focos de lutas de libertação nacional, 

em razão da descolonização tardia de alguns Estados. Ao mesmo tempo, apareceram 

grupos de rebeldes que, com sua atuação violenta durante os anos posteriores à sua 

formação, foram caracterizados como terroristas, tais como o Irish Republican Army 

(IRA), criado em 1919, e do Euskadi ta Askatasuna (ETA), traduzido como Pátria e 

Liberdade Basca, criado em 1959
9
. 

 

2.2.2. Terrorismo moderno: das Olimpíadas de 1972 ao terrorismo do século XXI 

 

À medida que a sociedade se desenvolvia ao longo do século XX, também as 

técnicas dos acusados de terrorismo tornaram-se mais modernas e criativas. As vítimas dos 

atos terroristas deixaram de ser figuras notórias e estadistas e passaram a ser pessoas 

comuns da sociedade e o terrorismo se tornou uma estratégia escolhida por grupos 

nacionalistas
10

.  

Em 1972, o mundo presenciou um ataque terrorista durante as Olimpíadas que 

ocorriam em Munique, na Alemanha. Devido à internacionalização do evento, o medo se 

                                                           
7
 CASTILHO, Antônio W. Gonçalves. Terrorismo no Brasil: ocorrência, prevenção e combate. Revista 

Criminal: ensaios sobre a atividade policial, São Paulo, v. 2, n. 5, p.165-223, out-dez. 2008, p. 183. 
8
 Conforme menciona Jescheck, como resposta imediata ao atentado contra o rei Alexander I e o assassinato 

de Louis Barthou em 1934, foi realizada a Conferência para combate ao Terrorismo, na qual  foram  

elaboradas a Convenção para Prevenção e Punição do Terrorismo e a Convenção para Criação de uma Corte 

Penal Internacional em 1937, que, no entanto, não chegaram a entrar em vigor. JESCHECK. Hans-Heinrich. 

Die Verantwortlichkeit der Staatsorgane nach Völkerstrafrecht. Eine Studie zu den Nürnberger 

Prozessen. Bonn: Ludwig Röhrscheid Verlag, 1952, p. 117. Cf. também DUGARD, John. International 

terrorism: problems of definition. Royal Institute of International Affairs, London, v. 50,  n. 1, p. 67-81,  

jan. 1974, p. 68; LEAL, João José. Crimes hediondos. Aspectos político-jurídicos da lei 8.072/90. São 

Paulo: Atlas, 1996, p. 38. 
9
 DOUGLAS, William A.; ZULAIKA, Joseba. On the interpretation of terrorism violence: ETA and the 

Basque political process. Comparative Studies in Society and History, Cambridge University Press, v. 32, 

n. 2, p. 238-257, abr. 1990, p. 238.  
10

 KUSHNER, Harvey W., 2003, p. 360-361. 
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propagou a diversas nações, alardeando a comunidade ocidental para um perigo em escala 

mundial
11

. 

Desde então, os ataques terroristas passaram a ser ocorrências frequentes em 

países Ocidentais. Surgiram, no contexto da Guerra Fria, novos grupos terroristas como a 

Facção Exército Vermelho (a Rote Armee Fraktion - RAF, também conhecida como 

Baader-Meinhof) na Alemanha Ocidental
12

, as Brigadas Vermelhas na Itália, entre outros, 

que atentavam contra a ordem estabelecida, mas tinham atuação preponderantemente 

interna
13

. 

Após o fim da invasão soviética no Afeganistão (1979-1989), já na década de 

90, houve a reorganização de diversos movimentos mujahidin, grupos islâmicos voltados à 

realização da jihad, que se engajaram na luta contra os considerados “pecadores”: 

americanos, regimes árabes moderados e o Estado de Israel
14

. 

Desde então, tais grupos têm sido apontados como responsáveis pelos 

principais ataques terroristas ocorridos em solo ocidental. Utilizam-se de ataques de alta 

visibilidade midiática para eliminar vítimas inocentes e disseminar o medo, colocando em 

xeque os valores ocidentais, contra os quais pretendem lutar.  

Assim, o início do século XXI não só foi marcado pela expansão da tecnologia 

digital, como também pelos graves atentados criminosos ocorridos nos Estados Unidos em 

11 de setembro de 2001, na Espanha, em 11 de março de 2004, e na Inglaterra, em 7 de 

julho de 2005, que tão logo foram designados como terroristas.  

Ao mesmo tempo, a onda de violência terrorista, envolvendo os países mais 

afetados pelo medo da ameaça desconhecida, impulsionou-lhes a realizar reformas e 

acréscimos legislativos com intuito de criar leis mais rigorosas na prevenção e combate a 

essa forma de criminalidade. Nos capítulos seguintes, tais reformas legislativas serão 

analisadas com mais apuro, assim como a reação jurisprudencial diante das novas leis. 

 

                                                           
11

 O ano de 1972 foi, de fato, marcado por atentados terroristas, pois, além dos ataques em Munique, que 

resultaram na morte de 17 pessoas, também ocorreram: massacre em Tel-Aviv (Aeroporto Lod), morte de 38 

pessoas por um ataque suicida de uma esquadra japonesa e a onda de cartas-bomba direcionadas a diplomatas 

israelenses. DUGARD, John, 1974, p. 72. 
12

 LIMBACH, Jutta. Direitos Humanos em tempos de terror. A segurança coletiva é a inimiga da liberdade 

individual? Revista Direitos Fundamentais e Justiça. Porto Alegre, v. 6, n.19, abri-jun. 2012, p. 21. 
13

 HOFFMAN, Bruce. Is Europe soft on terrorism? Foreign Policy. Washingtonpost Newsweek Interactive 

LLC, n. 115, p. 62-76, summer 1999, p. 65.  
14

  SILVA, Francisco Carlos T., O terrorismo de massas na nova ordem mundial: em busca de uma nova 

estratégia de segurança e defesa. Encontro de Estudos: Terrorismo. Brasília, Secretaria de Acompanhamento 

e Estudos Institucionais, 2006 apud CASTILHO, Antonio W. Guimarães, 2008, p. 187.  
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2.2.3. Definição e características do terrorismo moderno 

 

Conforme relatado acima, ao longo da história, diversas manifestações de 

violência e barbárie foram caracterizadas como atos de terrorismo, bem como organizações 

de luta contra o poder dominante também foram denominadas grupos terroristas. Com isso, 

a doutrina jurídica enfrentou, nas últimas décadas, dificuldades para delinear uma 

definição consensual para o terrorismo
15

. 

Segundo o Departamento de Estado americano, o termo terrorismo significa 

“violência premeditada e politicamente motivada perpetrada contra alvos não combatentes 

por grupos subnacionais ou agentes clandestinos, normalmente com a intenção de 

influenciar uma audiência”
16

. 

Na doutrina, destaca-se ainda a definição elaborada por Antonio Cassese, 

segundo o qual é “ato de terrorismo qualquer ato violento contra pessoas inocentes com a 

intenção de forçar um Estado ou qualquer outro sujeito internacional para seguir uma linha 

de conduta que, de outro modo, não seguiria”
17

. 

Antoine Sottile entende que o terrorismo é um “ato criminal perpetrado 

mediante terror, violência ou grande intimidação, tendo em vista a alcançar um objetivo 

determinado”
18

. 

Muitos autores entendem que a busca pela definição do terrorismo envolve o 

tratamento de questões morais, como afirma Saavedra
19

, além de questões políticas e 

sociais. De fato, como se observou na evolução histórica do terrorismo, a expressão da 

violência praticada e a forma de intimidação variavam conforme o contexto político-social 

em que os terroristas estavam inseridos e conforme a ordem social que buscavam 

desestabilizar. 

Outro fator que dificulta o consenso em torno de um conceito de terrorismo é a 

aproximação das noções de terrorista e de “freedom fighter”, que se refere ao combatente 

                                                           
15

 GUILLAUME, Gilbert, 2004, p. 539; UNITED STATES DEPARTAMENT OF STATE. Patterns of 

global terrorism, p. xvi. Disponível em: http://www.state.gov/documents/organization/10286.pdf. Acesso em: 

25 jun. 2013.  
16

 UNITED STATES DEPARTAMENT OF STATE, op. cit., p. xvi. No relatório, também se definiu 

terrorismo internacional como terrorismo envolvendo cidadão ou território de mais de um país. 
17

 CASSESE, Antônio. Terrorism, Politics and Law: the Achille Lauro Affair. Princeton University Press, 

Princeton, New Jersey, 1990, p .6. 
18

 SOTTILE, Antoine. Le terrorisme international, RCADI, vol 65, n. II, 1938, p. 96 apud PELLET, Sarah, 

2003, p. 17.  
19

 SAAVEDRA, Boris. Confronting terrorism in Latin America: Latin America and United States policy 

implications. Security and Defense Studies Review, v.3, n. 2, 2003 apud CASTILHO, Antônio W. 

Guimarães, 2008, p. 167. 

http://www.state.gov/documents/organization/10286.pdf
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que luta por libertação nacional e autodeterminação de um povo
20

. Cassese relata que, após 

a Segunda Guerra Mundial, discutiu-se a necessidade de punir atos de terrorismo, 

seguindo-se a infrutíferos acordos, haja vista que os Estados em desenvolvimento 

buscavam excepcionar, na definição de terrorismo, os atos violentos cometidos pelos 

freedom fighters no exercício do direito à autodeterminação
21

. 

Das definições de terrorismo apresentadas, sobressaem alguns elementos 

comuns, tais como, a violência, o medo e a ameaça vindos de um autor normalmente 

desconhecido, porém nenhum deles é fator diferencial do terrorismo
22

. A violência, por 

exemplo, não pode ser aspecto determinante para diferenciar o terrorismo de outras 

expressões de criminalidade, pois muitas espécies delitivas já pressupõem um ato de 

violência.   

Para alguns autores, a instigação do medo na população em geral é a intenção 

de todo terrorista e pode ter finalidade política ou meramente criminosa
23

. Hoffman 

entende que o objetivo terrorista é instilar o medo interno e assim intimidar ou afetar o 

comportamento do público-alvo, produzindo além de vítimas da violência imediata, 

também efeitos psicológicos na comunidade
24

. 

Em interessante análise, Woloszyn apresenta algumas características do 

terrorismo, tais como a natureza indiscriminada do atentado, uma vez que há indiferença 

em relação às vítimas; a imprevisibilidade e arbitrariedade dos atos; a gravidade dos 

atentados, segundo mensuração do inconsciente coletivo, e o caráter amoral e de anomia
25

. 

                                                           
20

 Distinção das categorias segundo Harvey W. Kushner: “Freedom fighters and terrorists can be 

distinguished from each other by taking into consideration the targets of their operations. Freedom fighters 

predominantly concentrate on military targets, whereas terrorists deliberately target civilians; for terrorists, 

inspiring fear in a general population is as important as, if not more important than, the particular 

individuals killed or injured. Most terrorists view themselves as freedom fighters, especially those who are 

fighting for national liberation or some other worthy goal.” KUSHNER, Harvey W., 2003, p. 200. 
21

 CASSESE, Antônio. Terrorism as an international crime. In: BIANCHI, Andrea. (Ed.). Enforcing 

international law norms against terrorism. Studies in international law, v. 4. Portland: Hart Publishing, 

2004, p. 214.  
22

 ARNOLD, Roberta, Terrorism in International Humanitarian Law and Human Rights Law. In: ARNOLD, 

Roberta; QUÉNIVET, Noëlle (Edit.). International Humanitarian Law and Human Rights Law. Towards 

a new merger in International Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. 478: “„Acts of terrorism‘ 

are referred to in Article 33, Geneva Convention IV, Article 51(2) Additional Protocol I and Articles 3 and 

14 Additional Protocol II (…). This definition contains the same elements of the definition commonly used: 

innocent victims (civilians) as targets, a violent act as conduct and a political end as triggering reason 

which, however, in contrast with Machiavellian motto, does not justify the means”.  
23

 BOLZ JR, Frank; DUDONIS, Kenneth J.; SCHULZ, David P., 2005, p. 3-4. 
24

 HOFFMAN, Bruce. Uma forma de guerra psicológica. Departamento de Estado dos EUA, Agenda de 

Política Externa, v. 12, n. 5, mai. 2007 apud CASTILHO, Antônio W. Guimarães, 2008, p. 179. 
25 

WOLOSZYN, André Luis, Aspectos gerais e criminais do terrorismo e a situação no Brasil, ago. 2006, 

p.12. Disponível em: www.defesanet.com.br. Acesso em: 25 ago. 2014. 

http://www.defesanet.com.br/
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Em outro estudo, contendo uma análise de 140 definições de terrorismo, havia 

quatro elementos comuns: a violência, o objetivo político, um ato que cause terror e a 

ameaça
26

. De fato, a violência, o medo, o terror, a ameaça são elementos significativos 

para a determinação do terrorismo.  

Em outras palavras, houve inúmeras tentativas de definição e caracterização do 

terrorismo pela doutrina nos últimos tempos, sem uma aceitação universal de uma 

definição de terrorismo
27

. Em algumas convenções internacionais, buscou-se tipificar o 

terrorismo, sem muito sucesso, como será visto no próximo capítulo. Para contornar a 

dificuldade, sem deixar de punir os agressores, outras convenções foram assinadas com 

intuito de criminalizar condutas específicas ligadas a atos terroristas
28

.  

Muito embora haja um esforço efetivo de órgãos nacionais e internacionais em 

definir o fenômeno para possibilitar a persecução penal, o maior obstáculo para alcançar 

esse objetivo consiste na falta de consenso em torno dos elementos determinantes do 

                                                           
26

 TUCKER, David, United States and international terrorist, London: Praeger, 1997, p.53. Disponível 

em: http://terroremescala.blogs.sapo.pt/3553.html#_ftn2. Acesso em: 25 mai. 2013. 
27

 Cf. ARNOLD, Roberta, 2008, p. 478. Cf. ainda comentário do governo americano sobre o artigo 24 do 

Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind: “Moreover, given the unsuccessful history 

of past attempts to achieve a universally acceptable general definition of terrorism, the United States is 

skeptical about the possibility of reaching consensus on a such a provision. In response to the difficulty in 

reaching consensus on a general definition of terrorism, the international community has instead concluded 

a series of individual conventions that identify specific categories of acts that the entire international 

community condemns, regardless of the motives of the perpetrators, and that require the parties to 

criminalize the specified conduct, prosecute or extradite the transgressors and cooperate with other States 

for the effective implementation of these duties.” BASSIOUNI, M. Cherif (Edit.). Commentaries on the 

international law commission´s 1991 draft code of crimes against the peace and security of mankind. 

Nouvelles études pénales. Association Internationale de Droit Pénal. Toulouse: Editions Érès, 1993, p. 283. 
28

 Lista das convenções no original em inglês: 1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed 

On Board Aircraft (1963); 2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (1970); 3. 

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (1971); 4. Convention 

on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (1973); 5. 

International Convention against the Taking of Hostages (1979); 6. Convention on the Physical Protection of 

Nuclear Material (1980); 7. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving 

International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against 

the Safety of Civil Aviation (1988); 8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 

Maritime Navigation (1988); 9. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed 

Platforms Located on the Continental Shelf (1988); 10. Convention on the Marking of Plastic Explosives for 

the Purpose of Detection (1991); 11. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings 

(1997); 12. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999); 13. 

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (2005); 14. Protocol of 2005 to 

the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (2005); 15. 

Protocol of 2005 to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms 

Located on the Continental Shelf (2005); 16. Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to 

International Civil Aviation (2010); 17. Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to 

International Civil Aviation (2010); 18. Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of 

Unlawful Seizure of Aircraft (2010) 

http://terroremescala.blogs.sapo.pt/3553.html#_ftn2
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv1-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv1-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-7.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-7.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-5.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-5.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv6-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv6-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv7-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv7-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv7-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv9-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv9-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-9.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-11.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-15.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-15.pdf
https://www.unodc.org/tldb/en/2005_Protocol2Convention_Maritime%20Navigation.html
https://www.unodc.org/tldb/en/2005_Protocol2Convention_Maritime%20Navigation.html
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Protocol%20Fixed%20Platforms%20EN.pdf
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Protocol%20Fixed%20Platforms%20EN.pdf
http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_Convention_EN.pdf
http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_Convention_EN.pdf
http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_Convention_EN.pdf
http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_Convention_EN.pdf
http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_protocol_EN.pdf
http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_protocol_EN.pdf
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terrorismo, em razão, principalmente, de divergências de opiniões políticas dos diversos 

Estados. 

 

3. Distinção entre terrorismo, guerrilha e luta de libertação nacional 

 

3.1.  Terrorismo e luta de libertação nacional 

 

O liame entre o terrorismo e as lutas de libertação nacional ou resistência 

armada contra a ordem político-jurídica institucionalizada, porém opressora, pode ser bem 

estreito. Tanto é que, muitos Estados divergem quanto à necessidade de excepcionar, 

dentre os atos cominados como terroristas, os atos cometidos com finalidade de 

autodeterminação de um povo
29

. 

O terrorismo não se confunde com a luta de libertação nacional. O primeiro 

configura um crime, a ser punido pela ordem jurídica vigente, enquanto a resistência 

armada, como a própria denominação revela, configura um direito de a sociedade se 

rebelar contra um regime político tirano, não mais reconhecido por ela
30

. 

Historicamente, a luta de libertação representou a forma mais efetiva para se 

obter a libertação nacional de diversos povos que se encontravam sob o jugo das antigas 

colônias e, mais recentemente, para se derrubar governos tiranos e autocráticos e se 

implantar democracias
31

.  

Nesse sentido, a luta de libertação revela-se, normalmente, como um 

movimento social violento, que atua orientada por uma ideologia legítima, visando atingir 

alvos bem definidos. Os autores dos atos violentos, em geral, atacam autoridades e 

instituições que representam a própria tirania, o abuso da autoridade, que desejam 

combater ou eliminar.  

                                                           
29

 CASSESE, Antônio, 2004, p. 214. 
30

 Decorrente do direito à autodeterminação dos povos: Art. 1º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos: “Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente 

seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural.”  
31

 Cabe destacar as palavras de Yasser Arafat, sobre a distinção entre o terrorismo e as lutas de libertação 

nacional, em discurso na Assembleia Geral da ONU em novembro de 2004: “A diferença entre 

revolucionário e terrorista está no motivo pelo qual um deles luta. Isso porque quem quer que assuma a 

posição por uma causa justa e batalhe pela liberdade e pela libertação de sua terra no jugo de invasores, 

assentadores e colonizadores, não pode de modo algum ser chamado de terrorista”. CASTILHO, Antônio W. 

Guimarães, 2008, p. 169. 
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Dessa forma, os ataques não são direcionados contra a sociedade; pelo 

contrário, busca-se atrair a sociedade para apoiar a causa que os rebeldes consideram 

legítima. O uso da violência é moderado e proporcional aos fins a que se destina, quando 

comparado à opressão das autoridades sofrida pela sociedade
32

. A insurgência torna-se 

legítima, a partir do momento em que não se encontram outros meios de resistir 

pacificamente ao autoritarismo imposto à sociedade. 

Por outro lado, não se pode falar em legitimidade da prática de atos terroristas. 

O terrorismo implica uma violência desmedida, desproporcional e que, normalmente, é 

direcionada não apenas contra autoridades e instituições, mas também contra a própria 

sociedade, que se pretende intimidar. A disseminação do medo na população constitui, na 

verdade, uma das principais armas terroristas e por isso, não há um apoio popular em torno 

da causa
33

. 

De acordo com Márcio Luis de Oliveira, podem ser apontadas duas dimensões 

básicas do terrorismo: a violência, desproporcional e desmedida, conforme mencionado; e 

o fundamentalismo, como a intolerância à diversidade e à oposição, que direciona a 

violência até mesmo a vítimas inocentes. Essas dimensões, somadas ao desespero da causa 

e necessidade de auto-afirmação e auto-imposição proporcionam a difusão dos ideais 

radicais dos terroristas e a imposição destes por meio da mais absoluta coação à sociedade 

e a ordem político-jurídica vigente
34

. 

É certo que o intuito de ambos os movimentos consiste no abalo da ordem 

político-social instituída, e que tal finalidade se alcança por meio da violência. Mas é 

possível encontrar uma racionalidade e uma proporcionalidade nos atos de resistência 

armada, enquanto o terrorismo envolve-se de fundamentos irracionais e radicais, que 

levam a ações extremadas e desnecessárias.  

Pela proporcionalidade dos atos praticados contra uma ordem opressora, o 

apoio popular que os torna legítimos e a inviabilidade de uso de meios diversos, a 

resistência armada tem natureza jurídica de um legítimo direito social de autodefesa e de 

                                                           
32

 OLIVEIRA, Márcio Luis. O direito à resistência armada e o terrorismo: distinções. In: BRANT, Leonardo 

Nemer Caldeira, 2003, p. 451. 
33

 Nesse sentido, WALDRON, Jeremy. Terrorism and the uses of terror. The Journal of Ethics. Springer, v. 

8, n. 1, p. 5-35, 2004, p. 8. 
34

 OLIVEIRA, Márcio Luis, op cit, p. 452. 
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resistência à opressão. Já o terrorismo, por todos os pontos já mencionados acima, sua 

brutalidade e desproporcionalidade, só pode ser tipificado como modalidade criminosa
35

. 

Em 1999, houve, inclusive, uma preocupação das autoridades internacionais 

em diferenciar o terrorismo das lutas de libertação nacional, demonstrada na ressalva do 

artigo 2.a da Convenção da Organização da Conferência Islâmica para o combate ao 

terrorismo internacional
36

. 

A luta de libertação é uma vertente do direito à auto-determinação dos povos, 

reconhecido com clamor na segunda metade do século XX, com as últimas lutas de 

libertação nacional
37

.  

Por isso mesmo, a preocupação em estabelecer critérios de diferenciação entre 

terrorismo e luta de libertação nacional encontra maior ressonância nos Estados em que já 

houve ou ainda há resquícios de governo tirano e opressor
38

. Ao mesmo tempo, há que se 

reconhecer a dificuldade na diferenciação das noções e evitar que grupos armados com 

nítidas características terroristas sejam taxados pretensamente como grupos de libertação 

nacional para fins políticos. Cabe analisar, portanto, caso a caso, dentro das noções comuns 

de terrorismo que sugerem os instrumentos jurídicos internacionais. 

 

3.2. Terrorismo e guerrilha 

 

A guerrilha não se confunde com a resistência armada, pois é modalidade 

delitiva, nem mesmo com o terrorismo, porque, como se verá, possui características 

diversas. É importante distinguir a guerrilha do terrorismo e da própria resistência armada, 

para se identificar o melhor tratamento jurídico dado a tais fenômenos.   

Para Ariel Merari, a guerra de guerrilha é um conflito do tipo difuso, travado 

em formações menores, contra um inimigo mais forte; evita batalhas diretas e decisivas, 

                                                           
35

 Márcio Luis de Oliveira classifica o terrorismo como nova modalidade de crime contra a humanidade.
 

OLIVEIRA, Márcio Luis, 2003, p. 452. 
 

36
 Artigo 2.a da Convenção da Organização da Conferência Islâmica para o combate ao terrorismo: “people´s 

struggles including armed struggles against foreign occupation, aggression, colonialism, and hegemony, 

aimed at liberation and self-determination in accordance with the principles of international law shall not be 

considered  a terrorism crime.” 
37

 MEGRET, Frederic. Beyond „freedom fighters‟ and „terrorists‟: when, if ever, is non-state violence 

legitimate in international law. Working Paper Series, 06 abr. 2009, p. 7.  
38

 CASSESE, Antônio, 2004, p. 214. 
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optando por uma luta prolongada, que consiste em pequenos confrontos físicos com o 

inimigo
39

.  

Cretella Neto ressalva que os terroristas também evitam confrontos diretos com 

o alvo. O autor relata que os terroristas têm como alvo, em geral, a população indefesa. De 

outra forma, os guerrilheiros costumam direcionar os ataques contra alvos militares
40

, pois 

lutam contra a ordem vigente e buscam, a princípio, o apoio da população civil. 

Por outro lado, há que se ressaltar que tanto as organizações terroristas quanto 

guerrilheiros compartilham da motivação ideológica como fator preponderante para a 

formação ou manutenção do grupo
41

. A motivação ideológica varia conforme o grupo, 

podendo ter caráter religioso, militar, político, social ou econômico. 

Outro ponto a destacar é a conquista de territórios: os guerrilheiros buscam ter 

algum tipo de controle ou soberania sobre uma área geograficamente definida e sobre a 

população; a guerrilha teria, também, o intuito de avançar sobre o território inimigo
42

. Não 

é o caso, porém, do terrorismo. Afinal, terroristas buscam esconder-se das tropas inimigas, 

escolhendo refúgios de difícil acesso, o que auxilia a compor o cenário de medo e ameaça 

de um combatente imprevisível.  

Diante desse cenário, é possível distinguir terrorismo e guerrilha, verificando 

que, embora se tratem de delitos contra a ordem vigente, com um combustível ideológico, 

eles não se confundem. 

 

 

 

  

                                                           
39

 MERARI, Ariel. Terrorism as a strategy of insurgency. Terrorism and political violence, v.5, n.4, p.213-

251, 1993, p. 26. 
40

 CRETELLA NETO, José. Terrorismo Internacional: inimigo sem rosto, combatente sem pátria. 

Campinas: Millenium, 2008, p. 27. 
41

 BARCELLOS, Carolina Souza. Ensaio sobre as distinções entre organizações guerrilheiras e terroristas. 

Revista Brasileira de Inteligência, Brasília: Abin, v. 3, n. 4, p. 29-34, set. 2007, p.33. 
42

 CASTILHO, Antônio W. Guimarães, 2008, p. 191. 
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Capítulo II – Crime de terrorismo 

 

 

1. Tipificação do crime de terrorismo 

 

1.1. Segundo as convenções internacionais 

 

Conforme ressaltamos em capítulo anterior, a busca por uma definição única e 

universalmente aceitável para o terrorismo tornou-se uma preocupação para a comunidade 

internacional, especialmente no século XX, na medida em que recorrentes atos de 

criminalidade, que afetavam diversos países, foram denominados terroristas. A 

uniformidade conceitual e a tipificação dos atos terroristas eram, ademais, necessárias para 

viabilizar a cooperação entre os Estados na persecução penal do terrorismo. 

Desde logo, pode-se destacar que a construção de um conceito legal de 

terrorismo exige um desapego a conveniências políticas e econômicas. Tipificar certos 

delitos como terrorismo, enquanto outros delitos com idênticos elementos e motivações 

ficam fora da subsunção, sendo designados como crimes comuns apenas para finalidades 

escusas e bélicas, não pode ser conduta aceitável pela comunidade jurídica. 

Assim, na tipificação de terrorismo, considera-se relevante a diferenciação 

entre as guerrilhas, as lutas de libertação nacional, os confrontos políticos de combate a 

ditaduras e oposição a governos despóticos e o terrorismo. No entanto, as primeiras 

tentativas de construção de um conceito de terrorismo, em nível convencional, ocorreram 

em épocas nas quais não havia essa diversidade de delitos a ser enfrentada pela doutrina 

jurídica. 

A partir de 1927, os debates doutrinários acerca do terrorismo internacional se 

iniciaram, havendo tentativas de definição do fenômeno nas Conferências Internacionais 

para Unificação do Direito Penal, entre 1930 e 1935
43

. 

Em 1937, foi realizada, sob os auspícios da Sociedade das Nações, a 

Conferência Internacional para a Repressão do Terrorismo, ao final da qual, foi elaborado 

o primeiro instrumento jurídico que considerava o terrorismo crime internacional, a 

                                                           
43

 GUIMARÃES, Marcello Ovídio Lopes. Tratamento penal do terrorismo. São Paulo: Quartier Latin, 

2007, p. 17.  
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Convenção para a Prevenção e Punição do Terrorismo, que, no entanto, não chegou a 

entrar em vigor
44

.  

Essa primeira convenção definia atos de terrorismo como “atos criminosos 

dirigidos contra um Estado cujo objetivo ou natureza é a de provocar um estado de terror 

em determinadas personalidades, em grupos de pessoas ou no público em geral”. Ressalte-

se que nessa convenção foi prevista ainda a criação de um tribunal penal internacional para 

julgamento de crimes nela tipificados. 

Antonio Cassese entende que a Convenção de 1937 foi um importante marco 

normativo para o estabelecimento de uma definição única de atos terroristas e só não 

obteve aprovação devido à mencionada falta de consenso entre os Estados quanto a 

excepcionar da definição os atos cometidos pelos freedom fighters. Para ele, essa definição 

serviu de base para a elaboração do conceito apresentado pela Resolução 49/60 da 

Organização das Nações Unidas (ONU), que será vista a seguir
45

. 

Após os atentados ocorridos em Munique, na Alemanha, em 1972, a 

Assembleia Geral da ONU resolveu, por meio da Resolução 3.034, adotada em 18 de 

dezembro de 1972, criar um comitê especial responsável por tratar da questão do 

terrorismo internacional
46

. 

Tal comitê especial se propôs inicialmente a elaborar uma definição para o 

terrorismo, haja vista tratar-se de um fenômeno com múltiplas formas e elementos e a 

dificuldade da persecução penal diante da ausência de um conceito compactado. 

Entretanto, a proposta do comitê não foi bem sucedida, devido à falta de consenso dos 

membros da Assembleia Geral quanto ao conceito de terrorismo. 

Anos após, em 1989, a Assembleia Geral, por meio da Resolução 42/159, 

reconheceu que “a efetividade da luta contra o terrorismo poderia ser aumentada pelo 

estabelecimento de uma definição de terrorismo internacional universalmente aceita”
47

.  À 

época, o organismo internacional manteve-se na mesma posição, sem tomar ações mais 

efetivas no combate ao terrorismo e sem propor um conceito aceitável. 

                                                           
44

 DUGARD, John, 1974, p. 69. Segundo o autor, a Convenção elaborada em 1937 pecava ao tipificar várias 

condutas que mal podiam ser qualificadas como terroristas (como a falsificação de documentos de viagem), 

além de abordar o tema da extradição, que era altamente controverso entre os Estados do oeste Europeu, não 

interessados em extraditar ofensores políticos.  
45

 CASSESE, Antônio, 2004, p. 214. 
46

 PELLET, Sarah, 2003, p. 13. Já Dugard critica que a Resolução 3034/72 mais se preocupou em legitimar 

as lutas de libertação nacional do que propriamente tratar do terrorismo, ao afirmar, no artigo 3º o direito a 

autodeterminação dos povos e independência de regimes coloniais e racistas. DUGARD, John, op cit, p. 73. 
47

 A/RES/42/159. Disponível em: http://www.un.org/documents/ga/res/42/a42r159.htm. Acesso em: 26 jun. 

2013. 

http://www.un.org/documents/ga/res/42/a42r159.htm
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Em 1995, por meio da Resolução 49/60, referente à Declaração sobre Medidas 

para Eliminar o Terrorismo Internacional, o órgão deliberativo da ONU considerou 

injustificáveis “atos criminosos praticados com a intenção de provocar um estado de terror 

no público em geral, um grupo de pessoas ou de pessoas específicas com objetivos 

políticos”
 48

. 

Uma análise simples e direta dessa definição já revela que o terrorismo seria, 

então, para a Assembleia Geral, um ato criminoso qualquer, a ser distinguido dos demais 

delitos pela motivação do autor, qual seja, incutir medo no público em geral. Se por um 

lado um conceito genérico, abstrato de terrorismo traz a vantagem de adequá-lo às mais 

diversas situações, por outro, torna-o um tipo penal demasiadamente aberto, levando a uma 

persecução criminal seletiva e ineficaz. 

A Resolução 51/210 de 1996, reafirmando sua antecessora Resolução 49/60, 

teve o mérito de compor um Comitê ad hoc sobre o Terrorismo, com a finalidade de 

elaborar a minuta de várias convenções internacionais, tais como a Convenção 

Internacional para a Supressão de Atentados Terroristas com Bombas, a Convenção 

Internacional sobre a Supressão do Financiamento ao Terrorismo e a Convenção 

Internacional para a Supressão de Atos de Terrorismo Nuclear
49

.  

É importante ressaltar ainda a recomendação dada na Resolução 51/210, a fim 

de ser composto um grupo de trabalho para elaborar uma Minuta de Convenção Ampla das 

Nações Unidas sobre o Terrorismo (U.N. Draft Comprehensive Convention on Terrorism), 

que deve conter as principais convenções sobre o terrorismo e descrever uma série de 

condutas tipificadas como crimes
50

. 

Desde então, diversas convenções foram adotadas pela Assembleia Geral da 

ONU, tais como a Convenção Internacional para a Repressão de Atentados Terroristas à 

Bomba (1997), Convenção Internacional para a Eliminação do Financiamento do 

Terrorismo (1999), Convenção Internacional para a Supressão de Atos de Terrorismo 

Nuclear (2005), nas quais são trazidos atos criminosos caracterizados como terroristas, 

como sequestros, atentados a bombas, entre outros.   

                                                           
48

 A/RES/49/60. Disponível em: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/60. Acesso 

em: 26 set. 2013. “Art. 3. Criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general 

public, a group of persons or particular persons for political purposes are in any circumstance unjustifiable, 

whatever the considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any other 

nature that may be invoked to justify them.” 
49

 Documento A/61/37 das Nações Unidas. Report of the Ad Hoc Commitee established by General Assembly 

resolution 51/210 of 17 December 1996.  
50

 Ibid.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/60
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No âmbito da União Europeia, já em 5 de setembro de 2001, o Parlamento 

Europeu havia aprovado uma recomendação sobre a luta contra o terrorismo. Em 13 de 

junho de 2002, o Conselho da União Europeia adotou a Decisão-Quadro relativa à Luta 

contra o Terrorismo, na qual definiu nos artigos 1º e 2º as infrações terroristas e infrações 

por grupos terroristas respectivamente
51

. 

Os trabalhos em torno do tratamento jurídico do terrorismo ganharam, 

certamente, maior impulso após os graves atentados ocorridos em solo americano em 2001. 

Marcello Ovidio bem analisa a repercussão dos acontecimentos junto aos instrumentos 

jurídicos internacionais, destacando que houve uma reformulação de tratados e convenções 

e até mesmo da correlação de forças entre os Estados
52

. 

Após 2001, houve uma crescente atividade legislativa internacional de 

convenções relativas ao tema, porém não houve consenso quanto a uma definição única e 

universalmente válida para o terrorismo. Cassese entende que, embora falte uma definição 

consensual, as normativas internacionais em vigor são suficientes para identificar as 

condutas terroristas mais graves
53

.  

                                                           
51

 Cf. Documento (2002/475/JAI), do Conselho da União Europeia, publicado em 22.06.2002. “Article 1: 1. 

Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the intentional acts referred to below in 

points (a) to (i), as defined as offences under national law, which, given their nature or context, may 

seriously damage a country or an international organisation where committed with the aim of: seriously 

intimidating a population, or unduly compelling a Government or international organisation to perform or 

abstain from performing any act, or  seriously destabilising or destroying the fundamental political, 

constitutional, economic or social structures of a country or an international organisation, shall be deemed 

to be terrorist offences: (a) attacks upon a person's life which may cause death; (b) attacks upon the physical 

integrity of a person; (c) kidnapping or hostage taking; (d) causing extensive destruction to a Government or 

public facility, a transport system, an infrastructure facility, including an information system, a fixed 

platform located on the continental shelf, a public place or private property likely to endanger human life or 

result in major economic loss; (e) seizure of aircraft, ships or other means of public or goods transport; (f) 

manufacture, possession, acquisition, transport, supply or use of weapons, explosives or of nuclear, 

biological or chemical weapons, as well as research into, and development of, biological and chemical 

weapons; (g) release of dangerous substances, or causing fires, floods or explosions the effect of which is to 

endanger human life; (h) interfering with or disrupting the supply of water, power or any other fundamental 

natural resource the effect of which is to endanger human life; (i) threatening to commit any of the acts listed 

in (a) to (h). Article 2: 1. For the purposes of this Framework Decision, "terrorist group" shall mean: a 

structured group of more than two persons, established over a period of time and acting in concert to commit 

terrorist offences. "Structured group" shall mean a group that is not randomly formed for the immediate 

commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, continuity of 

its membership or a developed structure.” 
52

 Segundo o autor, houve “um processo de reformulação de tratados e convenções pertinentes à matéria do 

terrorismo, bem como por levar ao reordenamento das organizações internacionais e à alteração da correlação 

de forças entre Estados e entre eles e órgãos transnacionais, redefinindo parte das ordens diplomáticas e 

jurídicas entre as nações, até com a criação de institutos como o da legítima defesa preventiva, o que, em 

tese, permitiria a um Estado atacar preventivamente outro, ou um grupo em território estrangeiro, caso 

entendesse haver contra si uma provável e consistente ameaça futura”. In: GUIMARÃES, Marcello Ovídio 

Lopes, 2007, p. 17. 
53

 CASSESE, Antonio, 2004, p. 225. 
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Assim, com base nessas normativas, os Estados têm disciplinado o tema em 

legislação interna, contribuindo e cooperando entre si para a persecução penal do 

terrorismo. 

 

1.2. Segundo as legislações nacionais  

 

1.2.1. Justificativa metodológica 

 

Na ausência de uma definição de terrorismo por convenções e tratados 

internacionais, coube aos Estados a tarefa de determinar em legislação interna um tipo 

penal próprio para o delito. Em geral, muitos países utilizaram, na criação de um tipo, o 

núcleo de tipos penais comuns, como homicídio, furto e roubo, acrescentando-lhes 

características terroristas, como a motivação política ou ideológica do agente. 

Neste trabalho, optou-se por avaliar mais detidamente a legislação terrorista de 

três Estados, no que tange ao tema da prisão cautelar, a saber, Estados Unidos da América, 

Reino Unido e Espanha. 

Foi escolhida para análise a legislação estadunidense devido aos recorrentes 

ataques terroristas que o país vem sofrendo nas últimas décadas, como exemplo os 

mundialmente conhecidos atentados de 11 de setembro de 2001, tendo se tornado o Estado 

mais engajado no combate ao terrorismo no cenário mundial
54

.  

Já o Reino Unido foi escolhido para estudo, pois, além de ter sofrido também 

ataques terroristas nas últimas décadas (a exemplo dos atentados no metrô de Londres em 

2004), tornou-se um importante aliado dos Estados Unidos no combate ao terrorismo, 

inclusive fornecendo auxílio nas campanhas bélicas americanas. Tanto Reino Unido 

quanto Estados Unidos também se destacam pela ampla atividade legislativa de reação 

contra o terrorismo. 

A Espanha, por sua vez, atua no combate ao terrorismo há mais décadas que os 

outros países, tanto que sua legislação pouco se alterou após os ataques de 2001, pois, 

devido ao enfrentamento do grupo basco ETA, ao qual se atribuem atos terroristas em 

território espanhol, já possui instrumentos jurídicos bem rígidos contra o terrorismo. 

                                                           
54

 Após os mencionados ataques terroristas, o então presidente George W. Bush inaugurou a chamada 

“guerra ao terror”, promovendo diversos atos políticos, legislativos e inclusive bélicos, ao invadir o 

Afeganistão e, posteriormente, o Iraque, sob o argumento de que tais países abrigariam terroristas em seu 

território. ARNOLD, Roberta, 2008, p. 573. 
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Em matéria de terrorismo, os três Estados interrelacionam-se, ainda, na medida 

em que Reino Unido e Espanha também sofreram ataques no pós-11 de setembro, em 11 

de março de 2004 (Madri) e 7 de julho de 2005 (Londres), os quais foram apontados 

inicialmente, pelos governos, como sequência de atos perpetrados pelo mesmo grupo 

terrorista
55

.  

 

1.2.2. Estados Unidos da América 

 

Nos Estados Unidos, o Anti-terrorism Act (Public Law 100-204), de 1987, 

definiu atividade terrorista como “organização, apoio, ou a participação em um 

indiscriminado ato de violência com extrema indiferença ao risco de causar morte ou sérios 

danos corporais a um indivíduo que não esteja envolvido nas hostilidades armadas”
56

.  

Embora os Estados Unidos já tivessem uma definição nesse ato normativo, não 

havia uma grande preocupação política e mesmo jurídica quanto ao tema do terrorismo, 

que parecia uma realidade distante para a sociedade americana. A partir da década de 90, 

com os atentados ocorridos em Oklahoma, em 1995, e em seguida, os ataques de 2001, 

novas leis foram produzidas para o combate ao terrorismo. 

Por isso, ainda em 2001, com a edição do USA Patriot Act
57

, outras definições 

para terrorismo internacional foram trazidas na Seção 411, além da previsão de punição 

para financiamento e apoio ao terrorismo. Ressalte-se a interpretação trazida no item 1, 

subitem (bb) ao terrorismo: “a political, social or other similar group whose public 
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 Cf. FRIESEN, Katie. The effects of the Madrid and London subway bombings on Europe‟s view of 

terrorism. Review Digest: Human rights and the war on terror, Supplement, 2007. Disponível em: 

http://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/terror/europe_2007.pdf. Acesso em: 25 jun. 2013. Após ter 

sido declarado mundialmente pelo governo Bush que os atentados de 11 de setembro teriam sido de 

responsabilidade do grupo terrorista Al Qaeda, embora não se soubesse inicialmente, também se imputou ao 

grupo os ataques em Londres e Madri. Cf. ainda: MUÑOZ CONDE, Francisco. El nuevo Derecho penal 

autoritario. In: LOSANO, Mario G.; MUÑOZ CONDE, Francisco (Coord.). El derecho ante la 

globalizacion y el terrorismo. Valencia: Tirant lo blanch, 2004, p. 170: “No es una causalidad que los 

Estados que directamente han apoyado a Estados Unidos en su guerra contra Irak, Inglaterra y España, 

sean los que en el mundo occidental europeo en los últimos años, más problemas han tenido con el 

terrorismo (IRA, ETA) y con su represion paralegal, y que también en ellos se estén aprobando las leyes de 

extranjería más duras y reformas penales que tienden a reforzar las sanciones buscando a toda costa que el 

instrumento punitivo que en 1995 se llamó ‗Código penal de la democracia‘ se le llame ahora 

expresivamente ‗Código penal de la seguridad‘.” 
56

 Cf. ainda a Public Law 100-204, de 22.12.1987: Section 901 (3): ―(...) the term ‗terrorism activity‘ means 

the organizing, abetting, or participating in a wanton or indiscriminate act of violence with extreme 

indifference to the risk of causing death or serious bodily harm to individuals not taking part in armed 

hostilities.‖ 
57

 A USA Patriot Act é a denominação dada à Public Law 107-56, de 26.10.2001, e também a forma reduzida 

da expressão “Uniting and Strenghtening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 

Terrorism Act 2001”. O ato normativo será melhor estudado no próximo capítulo. 
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endorsement of acts of terrorist activity the Secretary of State has determined undermines 

United States efforts to reduce or eliminate terrorist activities”
 58

. 

Importa ressaltar que as definições trazidas pela legislação americana 

determinam condutas vagas e conceitos bastante abertos de terrorismo, o que facilita a 

manobra política para a persecução e prisão de muitos indivíduos que as autoridades 

americanas reputam como suspeitos de terrorismo. 

  

1.2.3. Reino Unido 

 

No Reino Unido, o terrorismo foi definido na Seção 1 do Terrorism Act de 

2000
59

, por meio da utilização de vários elementos, como (i) a ação ou ameaça (ii) contra 

pessoa ou propriedade, à saúde, à segurança pública ou ao sistema eletrônico, (iii) para 

influenciar governo ou organização internacional, ou intimidar o público, (iv) com 

propósitos políticos, religiosos, raciais ou ideológicos
60

.  
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 O ato normativo traz ainda a definição de terrorismo doméstico, na Section 802, a saber: Section 802 (…), 

the term ‗domestic terrorism‘ means activities that ‗‗a) involve acts dangerous to human life that are a 

violation of the criminal laws of the United States or of any State;‗b) appear to be intended: (i) to intimidate 

or coerce a civilian population; (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or 

(iii) to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination, or kidnapping; and c) occur 

primarily within the territorial jurisdiction of the United States.” 
59

 O termo já havia sido definido no Reinsurance (Acts of Terrorism) Act 1993, na Section 2(2): ―In this 

section ―acts of terrorism‖ means acts of persons acting on behalf of, or in connection with, any 

organisation which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or 

violence, of Her Majesty‘s government in the United Kingdom or any other government de jure or de facto” 

Entretanto, destaque-se que tal definição serviu para fins de seguros, e a definição trazida pelo Terrorism Act 

de 2000 tornou-se o conceito oficial das autoridades britânicas para fins de persecução penal. Cf. BERRIEW, 

Lord Carlile of. Definition of terrorism. Norwich: Crown Copyright, 2007, p. 7-8. 
60

 Texto original: Terrorism: interpretation.  (1)In this Act ―terrorism‖ means the use or threat of action 

where (a)the action falls within subsection (2), (b)the use or threat is designed to influence the 

government [or an international governmental organisation] or to intimidate the public or a section of the 

public, and (c)the use or threat is made for the purpose of advancing a political, religious, racial or 

ideological cause. 

(2)Action falls within this subsection if it: (a)involves serious violence against a person, (b)involves serious 

damage to property, (c)endangers a person‘s life, other than that of the person committing the 

action,(d)creates a serious risk to the health or safety of the public or a section of the public, or (e)is 

designed seriously to interfere with or seriously to disrupt an electronic system. 

(3)The use or threat of action falling within subsection (2) which involves the use of firearms or explosives is 

terrorism whether or not subsection (1)(b) is satisfied. 

(4)In this section: (a)―action‖ includes action outside the United Kingdom, (b)a reference to any person or 

to property is a reference to any person, or to property, wherever situated, (c)a reference to the public 

includes a reference to the public of a country other than the United Kingdom, and (d)―the government‖ 

means the government of the United Kingdom, of a Part of the United Kingdom or of a country other than the 

United Kingdom.  

(5)In this Act a reference to action taken for the purposes of terrorism includes a reference to action taken 

for the benefit of a proscribed organisation. Disponível em: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/section/1. Acesso em: 20 mar. 2013. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/section/1
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A ampla definição de terrorismo do ato normativo acima não foi modificada ou 

acrescentada na legislação posterior, mas serviu de base interpretativa para o Terrorism Act 

de 2006, além de auxiliar na compreensão de demais termos relativos a organizações 

terroristas que já tinham previsão no Terrorism Act de 2000. 

 

1.2.4. Espanha 

 

O terrorismo já está definido há algumas décadas na legislação espanhola, haja 

vista a mencionada atuação do grupo basco ETA em atividades consideradas terroristas. A 

legislação espanhola pouco se alterou após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos 

Estados Unidos e de 11 de março de 2004 em Madri justamente porque as normas relativas 

ao tema já apresentavam bastantes restrições aos direitos individuais. 

Os delitos de terrorismo vêm prescritos no Código Penal espanhol (Ley 

Orgánica 10/1995) nos artigos 571 a 580, na Seção Segunda do Capítulo V do Título XXII 

(delitos contra a ordem pública). Em geral, os tipos penais referem-se a bandos armados, 

organizações ou grupos com finalidade de subverter a ordem constitucional ou alterar 

gravemente a paz pública; ao pertencimento, colaboração ou organização de grupo 

terrorista
61

. 

Em outros termos, os artigos da lei espanhola não trazem um conceito preciso 

de terrorismo, mas apenas tipificam condutas que exorbitam a prática terrorista, como, por 

exemplo, a participação no grupo terrorista. Ao mesmo tempo, tais normas demonstram 

um excessivo rigor do legislador em determinar altas penas para as práticas terroristas
62

. 

Em 2000, com a edição da Ley Orgánica 7/2000, foi modificado o artigo 577, 

relativo ao terrorismo urbano, do Código Penal espanhol, cuja nova redação deu maior 

abrangência ao tipo penal. Pelo novo artigo 577, também comete o crime aqueles que 

simplesmente colocam em risco a vida e a integridade física alheia, ainda que efetivamente 

não cheguem a causar o dano
63

.  
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 Cf. Os artigos referentes ao terrorismo foram modificados pela Ley Orgánica 5/2010, que aumenta para a 

metade o tempo de cumprimento de pena para reclassificação do tratamento penitenciário, com fundamento 

na já mencionada Decisão-Quadro do Conselho da União Europeia contra o terrorismo. 
62

 Artigo 572 (2), do Código Penal Espanhol, define penas de 10 a 30 anos em casos de atos de terrorismo. 
63

 Cf. exposição de motivos da Ley Orgánica 7/2000: ―(...) la nueva redacción del artículo 577, partiendo de 

que, según se dice ahora expresamente, estas acciones no se limitan a dañar bienes materiales individuales o 

colectivos, sino que persiguen atemorizar a toda una población o colectivo para favorecer los fines 

terroristas, poniendo con ello en entredicho valores constitucionales que, como el respeto a la vida o a la 

dignidad de las personas o la propia libertad, deben ser objeto de la máxima protección, incorpora el delito 
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2. Crime de terrorismo: delimitação dentro da classificação de crimes internacionais 

 

2.1. Considerações iniciais 

 

Até fins do século XX, o terrorismo, como espécie delitiva, possuía uma 

dimensão predominantemente nacional. Alguns atentados terroristas cometidos por grupos 

nacionais como o IRA (Irlanda), ETA (Espanha), RAF (Alemanha), entre outros, 

motivaram a criação de leis nacionais de combate ao terrorismo. Em poucos casos, 

envolvia-se algum elemento estrangeiro, que demandasse cooperação interestatal ou 

aplicação de normas internacionais. 

Em virtude dos últimos atentados terroristas, que se expandiram a uma 

dimensão mundial, ultrapassando fronteiras nacionais e envolvendo agentes de diversos 

países, o terrorismo internacional ganhou relevância no universo jurídico, trazendo 

questões como a caracterização desses delitos, a aproximação do conceito de crimes 

internacionais e as normas a eles aplicáveis. 

Diante desse cenário, discutiu-se na doutrina sobre a possibilidade de 

caracterizar o terrorismo como um crime internacional
64

. Antes de adentrarmos a essa 

discussão, é necessário avaliar, brevemente, o entendimento da doutrina sobre crimes 

internacionais.   

 

2.2. Classificações de crime internacional 

 

A apuração da responsabilidade penal por crimes cometidos em escala 

internacional se revela difícil tarefa em razão da ausência de definição que também 

envolve o termo crime internacional.  

No Yearbook of International Law de 1950, a Comissão de Direito 

Internacional criada em 1947 pela Assembleia Geral da ONU enumerou crimes puníveis 

                                                                                                                                                                                
de daños al elenco de los enumerados en dicho precepto y resuelve las dudas interpretativas sobre la 

tenencia de explosivos utilizados para cometer actos de terrorismo” Cf. SAUX, Maria Soledad, Política 

antiterrorista da União Europeia. In: TOLEDO, Otávio A. de Almeida (Coord.). Repressão penal e crime 

organizado. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 90-91. A autora denomina o tipo de “terrorismo de baixa 

intensidade” e relata que a alteração legislativa buscou uma adaptação aos novos desafios do terrorismo 

basco. A Ley Orgánica 7/2000 ainda modificou os artigos 578 e 579, tipificando a conduta de exaltação ao 

terrorismo. 
64

 Cf. CASSESE, Antonio, 2004, p. 213; SAUL, Ben. Reasons for defining and criminalizing „Terrorism‟ in 

International Law. Legal Studies Research Paper, University of Sydney, n. 08/121, oct. 2008, p. 7-8. 
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pelo Direito Internacional, definindo os crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes 

contra a humanidade
65

.  

Em 1976, a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas propôs a 

seguinte definição para crime internacional: “é a violação, por um Estado, de uma 

obrigação tão essencial para a salvaguarda de interesses fundamentais da comunidade 

internacional, que sua violação é reconhecida como crime por essa comunidade como um 

todo
66

”. 

A definição acima traz um elemento importante para o reconhecimento de certa 

conduta como crime internacional: o consenso da comunidade em torno da proteção dos 

interesses fundamentais atingidos. Alguns interesses e liberdades fundamentais do ser 

humano têm importância inegavelmente aceita pela comunidade internacional. Tanto é 

que, normalmente se prescrevem nos ordenamentos nacionais a criminalização de 

atentados contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal.  

Atualmente, há diversas classificações de crimes internacionais na doutrina, o 

que mostra, desde logo, que não há consenso doutrinário sobre o assunto. Para Bassiouni, 

há divergência e incerteza entre os doutrinadores quanto aos critérios que justificam o 

estabelecimento de crimes para o direito internacional. Ele afirma que a doutrina contém 

vários termos indefinidos: crimes para o direito internacional, crimes internacionais, delitos 

internacionais, crimes internacionais stricto sensu, crimes transnacionais, etc, incluindo a 

subdivisão de core crimes para genocídio, crimes de guerra e crimes contra a 

humanidade
67

. 
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 Princípio VI dos Princípios de Direito Internacional reconhecidos na Carta do Tribunal de Nurenberg e no 

Julgamento do Tribunal. YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION, vol II, 1950, p. 

376. Disponível em: http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1950.htm. Acesso em: 20 jun. 2013: 

“Principle VI. The crimes hereinafter set out are punishable as crimes under international law: a) Crimes 

against peace: (i) Planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression or a war in violation of 

international treaties, agreements or assurances; (ii) participation in a common plan or conspiracy for the 

accomplishment of any of the acts mentioned under (i); b) war crimes: violations of the laws or customs of 

war which include, but are not limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave-labour or for any 

other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder, or ill-treatment of prisoners of war, 

of persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, 

towns or villages, or devastation not justified by military necessity; c) crimes against humanity: murder, 

extermination, enslavement, deportation and other inhuman acts done against any civilian population, or 

persecutions on political, racial or religious grounds, when such acts are done or such persecutions are 

carried on in execution of or in connexion with any crime against peace or any war crime.” 
66

 YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION, vol II, part 2, 1976, p. 30. Disponível 

em: http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1976.htm. Acesso em: 21 jun. 2013. 
67

 BASSIOUNI, M. Cherif. International Criminal Law. 3rd ed. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, 

v.1, p. 132-133. 

http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1950.htm
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1976.htm
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O autor aponta, por sua vez, cinco critérios determinantes para a criminalização 

internacional: a conduta proibida deve afetar um significativo interesse internacional, como 

a paz ou segurança, deve ser ofensiva a valores comuns da comunidade internacional, deve 

ter implicações transnacionais, como o planejamento, preparação ou comissão 

transfronteiriça ou diferença quanto à nacionalidade do autor ou da vítima, deve ser 

prejudicial para um interesse ou pessoa internacionalmente protegida e deve violar um 

interesse protegido internacionalmente, e por causa de sua natureza, pode ser melhor 

prevenida e punida com a criminalização internacional
68

. 

Cassese, por sua vez, define crimes internacionais como a violação de normas 

internacionais constituindo a responsabilidade penal de indivíduos (em contraposição a 

responsabilidade do Estado do qual os indivíduos agem como órgãos). Os crimes 

internacionais resultam da presença cumulativa de diversos elementos
69

. 

Segundo sua definição, estariam incluídos entre os crimes internacionais os 

crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio, tortura, agressão e algumas 

formas extremas de terrorismo internacional. Ao mesmo tempo, não se incluem nessa 

definição crimes como pirataria, tráfico de drogas, escravidão, tráfico de mulheres; os 

quais estariam previstos em tratados internacionais ou resoluções de organizações 

internacionais, e não no direito costumeiro. Além disso, esses crimes são cometidos 

normalmente por indivíduos, e não Estados, que em geral combatem tais crimes. Em outras 

palavras, os crimes são cometidos contra os Estados
70

. 

Já Ingo von Münch faz uma interessante classificação dos crimes 

internacionais. Para o alemão, há crimes internacionais (crimes against the law of Nations; 

crimes internationaux; Delikte gegen das Völkerrecht), crimes do direito das gentes 

(crimes iure gentium; crimes du droit des gens; delicta iuris gentium) e crimes do direito 

internacional (crimes of international law; crimes de droit international; völkerrechtlichen 

Verbrechen)
71

. 
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 BASSIOUNI, M. Cherif, 2008, p. 133. 
69

 CASSESE, Antonio. International Criminal Law. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2008, p. 

11. Os elementos seriam: consistir de violação de normas costumeiras internacionais e tratados; tais normas 

devem proteger valores considerados importantes para toda a comunidade internacional, que estejam 

previstos em instrumentos internacionais, e consequentemente vincular todos os Estados e indivíduos; haver 

um interesse universal em reprimir tais crimes (a princípio, os infratores podem ser punidos por quaisquer 

Estados, independentemente da nacionalidade do infrator ou vítima e territorialidade do delito); e, caso seja 

perpetrado por agentes oficiais, não podem reclamar imunidade de jurisdição civil ou criminal. 
70

 Ibid, p. 12-13. 
71

 VON MÜNCH, Ingo. Das Völkerrechtliche Delikt in der modernen Entwicklung der 

Völkerrechtsgemeinschaft. Frankfurt am Main: P. Keppler Verlag, 1963, p. 15-18. 
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Pelos crimes internacionais, segundo a terminologia empregada até fins da 

Segunda Guerra Mundial, entendem-se os crimes de direito penal interno contra Estados 

estrangeiros e seus órgãos ou contra organizações internacionais. Objeto de regulação 

dessas ações é a lesão a ordenamentos nacionais, e não internacionais. Os tipos penais 

encontram-se nos códigos penais nacionais em razão de um dever internacional de 

proteção a interesses de Estados estrangeiros e organizações internacionais, bem como em 

razão de interesse dos próprios Estados em manter um bom relacionamento com Estados 

estrangeiros e organizações internacionais. A punição do agente encontra-se no Direito 

Penal nacional
72

. 

Como crimes contra o direito das gentes, caracterizam-se as condutas penais – 

como, por exemplo, a falsificação de moedas, comércio de escravos, tráfico de drogas, e 

pirataria – contra o interesse comum da comunidade internacional e que todos os Estados 

estão legitimados a punir independentemente da nacionalidade do infrator ou do local da 

ação. Nesse caso, deve ser observado o princípio da jurisdição universal, seguindo 

aplicação do direito interno
73

. 

Os crimes de direito internacional são os crimes contra a paz, crimes de guerra 

e os crimes contra a humanidade. Tais crimes podem ser cometidos por indivíduos ou 

pessoas jurídicas
74

. 

Seguindo a divisão de Von Münch, os crimes de direito internacional (ou core 

crimes, segundo Triffterer) foram previstos no Estatuto de Roma, juntamente com o crime 

de agressão, que foi indicado, porém não definido nesse instrumento jurídico. Há quem 

entenda que na elaboração do Estatuto de Roma reconheceu-se também a existência de 

outros delitos internacionais, que não puderam ser incluídos no seu rol em razão do 

possível dissenso quanto à sua magnitude e importância, quando comparados aos quatro 

crimes listados inicialmente
75

.  
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 VON MÜNCH, Ingo, 1963, p. 15-16. 
73

 Ibid., p. 16. 
74

 Ibid., p. 16-17. Seriam estes, portanto, os core crimes, referidos por Bassiouni no item antecedente. 

Conforme Triffterer, “atualmente, existem no Direito Penal Internacional normas que constituem a base 

substancial da jurisdição penal internacional. De acordo com essas normas, pessoas naturais, em qualquer 

posição de hierarquia estatal, podem ser responsabilizadas por seu comportamento diretamente pelo DPI. Em 

particular, os crimes clássicos de Nuremberg, os „core crimes‘ pertencem a esse grupo de normas, sob 

jurisdição do TPI, estabelecidos no art. 5 do Estatuto de Roma”. TRIFFTERER, Otto (Edit). Commentary 

on the Rome Statute of the international criminal court. 2nd. ed., München: Verlag C.H. Beck, 2008, p. 

27.  
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 Nas palavras de Paola Gaeta, o núcleo duro dos crimes internacionais seriam aqueles previstos no Estatuto 

de Roma: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e também o crime de agressão, indicado, 

porém sem definição do Estatuto (art. 5.2, 121 e 123). Para a autora, há ainda um segundo grupo de crimes 
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Para o pensamento jurídico hoje prevalecente, os core crimes previstos no 

Estatuto se destacam dos demais por possuírem um caráter coletivo, global, público, que 

realmente envolve a comunidade internacional como um todo e cujos interesses afetados 

sejam internacionalmente reconhecidos e protegidos. Seriam, assim, crimes internacionais 

por natureza
76

. 

Os demais crimes internacionais não ficaram, entretanto, sem tipificação. Esse 

segundo grupo trata de crimes tipificados em convenções e tratados, cuja persecução foi 

acordada e autorizada pelos Estados signatários de suas respectivas convenções. Em outras 

palavras, os Estados signatários se comprometeram a investigar, julgar e punir os 

responsáveis segundo critérios de competência definidos em tratado e cooperar entre si 

para a persecução penal. Exemplos desse grupo são os crimes de pirataria, tráfico de 

drogas, falsificação de moeda, etc
77

. 

Segundo Triffterer, o método clássico pelo qual órgãos da comunidade de 

nações são formados é por tratado internacional. Alguns Estados se vinculam por tratados 

ou transferem autoridade a uma corte internacional independentemente de regras de DPI, 

por exemplo, para crimes de sua jurisdição criminal nacional. Esses crimes são punidos 

apenas pelo direito nacional e não pelo direito internacional, pois tal corte não exerce 

jurisdição criminal internacional. Ela só serve para coordenar medidas penais nacionais 

                                                                                                                                                                                
internacionais, cuja fonte seria o próprio Estatuto de Roma, ao estatuir, no art. 22 (3), que os princípios são 

válidos para todos os crimes internacionais, “independentemente do presente Estatuto”. Art. 22 do Estatuto 

de Roma: “Nullum crimen sine lege. (...)3. O disposto no presente artigo em nada afetará a tipificação de uma 

conduta como crime nos termos do direito internacional, independentemente do presente Estatuto.” GAETA, 

Paola. As regras internacionais sobre os critérios de competência dos juízes nacionais. In: CASSESE, 

Antonio; DELMAS-MARTY, Mireille (Org.). Crimes internacionais e jurisdições internacionais, Barueri: 

Manole, 2004, p. 237. 
76

 LOMBOIS, Claude. Droit Pénal International. 2. Ed. Paris: Précis Dalloz, 1979, p. 38 apud CRETELLA 

NETO, José, 2008, p. 46. 
77

 A par da menção a core crimes, significando os crimes previstos no Estatuto de Roma, em sua obra de 

1966, Triffterer fez ainda outra classificação dos crimes internacionais, que importa anotar aqui: pertencem à 

classificação de crimes universais (Weltverbrechen) crimes como comércio de escravos, crianças e mulheres, 

tráfico de drogas e falsificação de moeda. A persecução penal desses delitos segue o princípio da jurisdição 

universal, ou seja, observa o direito nacional de cada Estado, independentemente de nacionalidade do infrator 

ou local da ação. Nesses casos, todos os Estados se interessam na persecução desses delitos. Além disso, para 

um combate efetivo a esses delitos é necessária a cooperação interestatal. Em geral, a persecução dos crimes 

universais é regulada por convenção, onde são estabelecidas normas sobre os tipos penais e os meios 

apropriados de combate a essas infrações. Já os crimes do direito internacional (völkerrechtliche Delikte) 

configuram transgressão de uma norma de direito internacional. A responsabilidade pela ação e as 

consequências penais é do Estado e não do indivíduo que atua pelo Estado. Trata-se de responsabilidade 

penal do Estado. TRIFFTERER, Otto. Dogmatischer Untersuchungen zur Entwicklung des materiellen 

Völkerstrafrechts seit Nürnberg. Freiburg: Eberhard Albert Verlag, 1966, p. 176.  
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para persecução desses crimes, coordenação esta que pode incluir definições de crimes 

relevantes
78

.  

Independentemente das classificações de crimes internacionais, o DPI inclui 

um número cada vez maior de normas internacionais, declarando certas condutas humanas 

puníveis como crimes do direito internacional. Essas previsões são em princípio aplicadas 

por cortes internacionais; cortes nacionais e cortes internacionalizadas, que podem aplicá-

las diretamente se o direito das nações (law of nations) estiver previsto como parte de seu 

respectivo ordenamento jurídico
79

. 

Cabe ressaltar que a jurisdição penal internacional é subsidiária e deve ser 

exercida apenas quanto a pessoas ou casos nos quais as jurisdições nacionais – por 

quaisquer motivos – não podem garantir uma persecução independente, objetiva e 

adequada de crimes puníveis diretamente pelo direito internacional
80

. 

De toda forma, é importante entender as discussões acerca da classificação dos 

crimes internacionais para analisar como se insere nesse contexto a persecução penal do 

crime de terrorismo. 

Segundo Cassese, no processo de elaboração do Estatuto de Roma, os Estados 

decidiram por não incluir o terrorismo na lista de crimes sob jurisdição do TPI devido a 

uma série de fatores, dentre eles, principalmente, a falta de consenso em torno de uma 

definição única para o crime
81

. 

Em que pesem as divergências acerca da definição do crime de terrorismo, 

quanto à sua classificação, parte da doutrina entende que, a depender das características, 

pode se tratar de um crime internacional
82

, cujas normas aplicáveis, atualmente, 

encontram-se em diversas convenções esparsas, enquanto não se elabora a convenção 

única sobre o terrorismo. 
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 TRIFFTERER, Otto (Edit), 2008, p. 176. Trata-se de um modo de coordenação, cooperação e assistência 

judicial em matéria criminal entre Estados soberanos que escolhem exercer seu ius puniendi individual por 

meio de uma instituição comum. 
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 TRIFFTERER, Otto, 2008, p. 22. 
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 Ibid., p. 33. 
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 CASSESE, Antonio, 2004, p. 218. 
82

 Ibid., p. 220. Verificar opinião do autor no item 2.3, abaixo; TRIFFTERER, Otto, op cit, p. 131, 

BASSIOUNI, M. Cherif, 2008, p. 135. 
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2.3. Crime de terrorismo e distinção quanto aos core crimes 

 

Conforme o entendimento de que os crimes clássicos de Nurenberg, previstos 

no Estatuto de Roma, constituem os core crimes do DPI, surgiu a discussão sobre a 

possível inclusão do terrorismo no mencionado estatuto, ou inclusão em sua jurisdição por 

proximidade de conceitos com os core crimes. 

Triffterer afirma que, embora não tenha sido incluído como core crime no 

Estatuto de Roma, o crime de terrorismo poderia se encontrar sob jurisdição do TPI, uma 

vez que preenche os critérios tanto de genocídio (pois, da mesma forma, é cometido com 

intenção especial) quanto dos crimes contra a humanidade (da mesma forma, é cometido 

como parte de um ataque sistemático e generalizado contra a população civil), ou poderia 

constituir, ao mesmo tempo, crime de guerra
83

. 

Seguindo esse entendimento, a ONU, por meio da Resolução E adotada na 

Conferência de Roma (UN Doc A/conf. 183/10), recomendou à Conferência de Revisão do 

Estatuto de Roma
84

, que a questão fosse reconsiderada, para se alcançar uma definição 

aceitável de atos de terrorismo a fim de serem incluídos na lista de crimes sob jurisdição da 

Corte. Entretanto, ainda não foi dada atenção ao tema e, por isso, é improvável que o crime 

de terrorismo entre para a lista de crimes de jurisdição da Corte
85

.  

De toda forma, não parece que o crime de terrorismo se confunde com os core 

crimes do Estatuto de Roma. Tais delitos têm em comum diversas condutas, mas 

classificam-se como tipos delitivos diversos por apresentarem finalidades criminosas 

distintas. 

Em outras palavras, algumas condutas que formam esses tipos penais não são 

significativas para diferenciá-los de outros crimes, como por exemplo, o cometimento de 

homicídios, atos de tortura, agressão física ou sexual, que são condutas afins a diversos 

crimes internacionais. Por outro lado, os crimes internacionais diferem-se porque tais 

condutas são cometidas com finalidades distintas, tais como a intimidação ou o extermínio 

de um grupo. 
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 TRIFFTERER, Otto, 2008, p. 131.  
84

 Estatuto de Roma. Artigo 123 - Revisão do Estatuto: 1. Sete anos após a entrada em vigor do presente 

Estatuto, o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas convocará uma Conferência de Revisão para 
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o
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na Assembleia dos Estados Partes, nas mesmas condições. 
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 TRIFFTERER, Otto, op cit, p. 132. 
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O crime de genocídio, inicialmente tipificado no artigo 2º da Convenção para a 

Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 1948, atualmente encontra-se tipificado 

no artigo 6º do Estatuto de Roma e envolve uma série de condutas ali enumeradas (dentre 

as quais, o homicídio, agressão física e sexual, o controle de natalidade), praticadas com 

intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. A 

finalidade de exterminação de um grupo torna-se elemento central para a caracterização do 

tipo e diferenciação quanto a outros tipos penais (homicídio, lesão corporal, etc.)
 86

. 

Evidencia-se, nos conceitos trazidos que o elemento diferencial do delito é a 

finalidade de exterminação de um grupo étnico, racial ou religioso. Sendo assim, importa 

para a tipificação de genocídio não apenas a quantidade, mas principalmente as 

características das vítimas atingidas, tanto que uma das condutas assinaladas nos conceitos 

é o controle de natalidade do grupo perseguido. 

Quanto ao terrorismo moderno, a quantidade e a qualidade das vítimas 

atingidas possuem pouca importância, porque se enfatiza a mensagem que os terroristas 

pretendem passar
87

. Assim, em geral, não há um grupo social perseguido; toda a população 

se sujeita a um ataque terrorista. 

Os demais crimes previstos no Estatuto de Roma, por outro lado, possuem 

antecedentes no Estatuto do Tribunal Militar de Nuremberg, de 1945, criado para punir os 

crimes cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial
88

.  

Os crimes contra a humanidade vêm definidos no artigo 7º do Estatuto de 

Roma, através de um rol exemplificativo de condutas que fazem parte do tipo.  Segundo a 

definição do artigo 7º, esses atos criminosos (entre os quais, o homicídio, a tortura, a 
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 A expressão “genocídio” nasceu nas palavras de Lemkin, em sua obra “Axis Rule over Europe”, de 1944. 

Historicamente, os atos de extermínio populacional cometidos contra a comunidade judaica pelas tropas 
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agressão sexual, a escravidão, etc.) seriam cometidos no cenário de um ataque, 

generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil
89

.   

Diferem os elementos centrais do genocídio do crime de terrorismo, que não 

enseja necessariamente um ataque generalizado ou sistemático: como pôde ser observado 

em ataques como de 11 de setembro de 2001 ou os ataques em Madri e Londres, o 

terrorismo costuma se expressar de forma pontual e não sistemática. Além disso, a própria 

referência à política de um Estado ou de uma organização não se revela compatível com os 

atos terroristas. Em geral, os grupos terroristas não se encontram organizados de forma a 

promover uma política de Estado, ou que possa promover uma política de massacres de 

maneira ordenada. 

Apesar da incompatibilidade desses elementos com aqueles que compõem a 

definição de terrorismo, ainda há muitos autores que defendem a classificação do 

terrorismo como crime contra a humanidade e não crime autônomo, pois de fato, os atos 

terroristas também atingem a humanidade
90

. 

De acordo com Baracho, o crime contra a humanidade é a negação da própria 

humanidade e dos membros dos diversos grupos de homens. Para ele, o crime contra a 

humanidade é cometido sistematicamente pela aplicação de uma ideologia que impede a 

um grupo de homens o direito de viver sua diferença, atingindo a dignidade de cada ser 

humano. Assim, “a vítima vê-se contestada em sua natureza humana e rejeitada pela 

comunidade dos homens”
 91

.  

Os elementos abstratos que envolvem o conceito de crime contra a 

humanidade, como a própria humanidade e o sentimento coletivo, dificultam a 

compreensão clara e precisa desse delito, enquanto tipo penal passível de distinção de 

outros crimes internacionais, como é o caso do terrorismo. Afinal, o terrorismo, que tem a 

violência como fator intrínseco, envolve também um atentado contra a dignidade humana e 

os membros da coletividade como um todo. 
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 Artigo 7.2 do Estatuto de Roma: “Para efeitos do parágrafo 1
o
: a) Por "ataque contra uma população civil" 
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o
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1011. 
91

 BARACHO, José Alfredo de O., 2003, p. 42-43. 



 

33 

 

Por outro lado, o artigo 7º do Estatuto de Roma menciona que os atos 

criminosos contra a humanidade são perpetrados em razão de uma política de Estado ou de 

uma organização. Desta forma, a caracterização desses crimes relaciona-se mais 

diretamente com uma política estatal de criminalidade em massa e uma organização 

político-social para tal fim.  

Os crimes contra a humanidade inserem-se, nesse sentido, muito mais em um 

contexto do Direito Internacional clássico, em que os litígios envolviam uma relação de 

Estados. Já o terrorismo faz parte de uma criminalidade moderna, de forma difusa e não 

necessariamente organizada em torno de instituições
92

. 

Diante disso, não se pode afirmar que o terrorismo seria uma expressão do 

crime contra a humanidade, pela simples dificuldade de se elaborar um conceito mais 

preciso para essa criminalidade moderna e difusa, que ainda cria bastantes divergências 

políticas e jurídicas. De fato, tratam apenas de formas delitivas internacionais que se 

aproximam. 

É importante destacar que o Estatuto de Roma prevê, igualmente, a jurisdição 

do TPI sobre os crimes de guerra, definidos no artigo 8º como graves violações às 

Convenções de Genebra de 1949
93

, e especifica em suas alíneas algumas condutas que 

podem ser classificadas nessa tipificação. Destaque-se, ainda, que as condutas tipificadas 

como crimes de guerra devem ser observadas em um contexto de conflito armado, como a 

própria designação sugere. 

Os crimes de guerra fazem parte de outra vertente do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos (DIDH), o Direito Internacional Humanitário (DIH)
94

, que surgiu 
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justamente para tutelar os direitos mínimos dos seres humanos em um conflito armado, 

considerando que, mesmo nesses eventos a dignidade humana deve ser protegida. O DIH 

se refere ao direito dos feridos de guerra, aos combatentes capturados e à população civil 

que não participa do conflito armado, porém pode sofrer indiretamente com os atos de 

barbárie. 

Em relação ao crime de agressão, essa espécie delitiva apresenta características 

muito peculiares e diversas do terrorismo. Tal crime, indicado apenas nos artigos 1º “d” e 

2º do Estatuto de Roma, cuja definição ainda deve ser elaborada nos termos dos artigos 

121 e 121 do mesmo Estatuto, insere-se também num contexto de conflito armado e 

implica a utilização das forças armadas de um Estado contra outro Estado
95

.  

De toda forma, o crime de agressão, ou modernamente o crime contra a paz, 

não possui definição em um instrumento jurídico da ONU, porém se pode inferir que se 

refere a delitos cometidos por Estados em eventos de beligerância. E sendo um tipo ainda 

em definição, não se pode afirmar que o terrorismo com ele se confunde
96

.   

 

2.4. Terrorismo como crime internacional  

 

É importante discutir a definição do terrorismo como crime internacional, uma 

vez que o entendimento favorável à natureza internacional do delito poderia viabilizar a 

melhor cooperação entre os Estados na prevenção e punição do terrorismo, além de 

possibilitar a elaboração de normas mais eficazes, com o consenso da comunidade 

internacional.  

A esse respeito, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, na Resolução 

1368 de 2001, condenou os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, considerando-

os um ato de terrorismo internacional e uma ameaça à paz e à segurança internacionais
97

.  
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 Em 1974, a Assembleia Geral da ONU elaborou uma definição de crime de agressão, estabelecendo, no 
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Cassese entende que nem todos os atos terroristas são propriamente crimes 

internacionais. Alguns atos com dimensões locais, como aqueles evidenciados pelo grupo 

ETA na Espanha, correspondem a ofensas puníveis pelo de acordo com a lei do Estado. 

Outros atos terroristas podem equivaler a crimes contra a humanidade (quando associados 

a um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil) ou crimes de guerra 

(quando se dirigem contra civis considerados pessoas protegidas segundo o direito 

humanitário)
98

.  

O autor classifica o terrorismo como um crime internacional distinto quando (i) 

os atos transcendem as fronteiras nacionais, (ii) são conduzidos com o auxílio, tolerância 

ou aquiescência de um Estado onde a organização terrorista está localizada ou de um 

Estado estrangeiro e (iii) se torna um fenômeno de interesse de toda a comunidade 

internacional e uma ameaça à paz
99

. 

Mas, conforme distinguimos no item anterior, em nossa opinião, o terrorismo 

internacional não se confunde com o crime de agressão, genocídio, crime contra a 

humanidade ou crime de guerra. Essa aproximação tem sido feita, muitas vezes, em razão 

da exaustivamente mencionada falta de consenso em torno de uma definição para o 

terrorismo. 

Um dos princípios básicos de Direito Penal é a proibição de analogia entre 

condutas e considerar o terrorismo como quaisquer um dos delitos acima mencionados 

seria tratar de analogia in malam partem. O terrorismo configura delito único e seus 

elementos não se confundem com os elementos descritivos dos demais tipos penais 

internacionais. Há uma aproximação entre definições, mas jamais uma superposição de 

conceitos. 

Além da falta de consenso sobre uma definição, outro fato que dificulta a 

classificação do terrorismo como crime internacional distinto ou autônomo, levando à 

confusão com os demais tipos penais do Estatuto de Roma, é a quantidade de condutas 

consideradas como atos terroristas e a falta de consenso para unificá-las em uma definição 

mais ou menos ampla e descritiva do tipo penal.  

Por consequência, há uma proliferação de tratados internacionais sobre o 

terrorismo, tipificando-se condutas singularmente, que são ratificados de acordo com a 

maior ou menor adesão e concordância dos Estados quanto à tipificação daquelas condutas. 
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A esse fenômeno, a doutrina costumou chamar de fracionamento dos intrumentos 

jurídicos
100

: diante da falta de consenso entre os Estados, fragmentam-se as condutas para 

viabilizar a persecução penal de vários atos terroristas. 

Então, diante das peculiaridades e das características específicas do terrorismo, 

da diferenciação quanto aos crimes internacionais clássicos e da tipificação de algumas de 

suas condutas em tratados específicos, pode-se afirmar que o terrorismo aproxima-se da 

noção de crime internacional em sentido amplo.  

Para concretizar essa posição doutrinária e tomá-lo como um “treaty-based 

crime”, seria desejável a elaboração de uma convenção única sobre o terrorismo
101

, que 

englobasse o tipo penal, suas características e a forma de persecução penal. O consenso das 

nações signatárias permitiria, ainda, estabelecer formas de cooperação jurídica para 

investigar e punir terroristas. 

Sendo assim, é preciso que haja uma definição única para o delito de 

terrorismo, que viabilize a subsunção de condutas e a punição de acusados e que mais se 

aproxime de um tipo penal fechado, respeitando-se o princípio da legalidade, cuja principal 

expressão no Direito Penal é o próprio conceito de tipo penal. 

 

 

3. Regime jurídico aplicável ao terrorista 

 

3.1. Considerações iniciais 

 

Após identificarmos o terrorismo cometido em escala mundial como crime 

internacional, que possui persecução penal própria de acordo com as convenções que o 

regulam, cabe identificar as normas processuais penais aplicáveis aos responsáveis pelo 

crime de terrorismo. 

A definição desse quadro de normas deve levar em consideração não apenas as 

disposições estabelecidas nos tratados e convenções sobre o terrorismo, mas 
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quanto aos principais termos da convenção. 



 

37 

 

principalmente as normas convencionais e consuetudinárias
102

 que dispõem sobre direitos e 

garantias fundamentais do homem. 

Ocorre que, a definição dessas normas baseia-se no status conferido ao 

terrorista no mundo jurídico. Se o considerarmos como um criminoso comum, tomando o 

terrorismo como crime internacional autônomo, todas as normas de DIDH serão a ele 

reservadas. 

Contudo, a classificação do terrorista como criminoso comum passou a ser 

matéria controvertida devido, principalmente, às declarações do governo norte-americano 

logo após os atentados ocorridos em 11 de setembro. A utilização de expressões como 

“guerra ao terror” e “combatentes inimigos” não só surtiu efeitos políticos e midiáticos em 

uma população leiga, que ansiava por uma resposta à altura do ocorrido, como também 

levantou discussões no meio jurídico. 

A possibilidade de classificar o terrorista como um combatente permitiria, 

então, uma restrição nas normas de direitos humanos a ele aplicáveis, pois, em um 

contexto de conflito armado, como será visto adiante, são observadas as normas de DIH
103

. 

Nesse sentido, cabe identificar o status do terrorista no contexto do terrorismo 

moderno para afastar posições radicais de governos que procuram impedir a observância 

de importantes direitos e garantias em busca de maior eficiência na persecução penal e 

segurança do Estado. 

 

 

                                                           
102
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3.2. O terrorista como inimigo 

 

É certo que o Direito Penal, por sua própria natureza, convive com um conflito 

íntimo e, aparentemente, insolucionável que é a contraposição entre os direitos à liberdade 

e à segurança. A liberdade é um direito natural do indivíduo e cabe ao Estado delimitá-la, 

restringi-la, dentro de margens que possibilitem seu exercício e o convívio harmonioso 

entre os cidadãos. 

Como ressalta Muñoz Conde, “a tarefa fundamental do Estado de Direito tem 

sido navegar entre ambos os pólos, delimitando-os da melhor forma possível e procurando 

que estejam em equilíbrio e harmonia”
104

.  

A criminalidade difusa e incomum do terrorismo veio alterar esse equilíbrio 

fundamental entre liberdade e segurança, especialmente pela provocação do medo e do 

sentimento de vingança nos Estados afetados. É aceitável que o Estado tenha direito a 

procurar segurança frente a indivíduos que reincidem na comissão de delitos, e assim o 

exigem os seus cidadãos
105

.  

Após os atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos, o pêndulo 

se voltou completamente em favor da segurança nacional. Os suspeitos de terrorismo 

foram, então, cunhados pelo governo americano de “combatentes inimigos”, após declarar 

“guerra ao terror”, expressão com pouca utilidade prática, haja vista a abstração do 

fenômeno. O termo combatente inimigo foi definido como indivíduo que tomou parte das 

forças talibãs ou da Al Qaeda, ou seus associados, contra os Estados Unidos e seus 

aliados
106

. 
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Sob o manto da guerra ao terror e munidos com o espírito de vingança, os 

Estados Unidos partiram para uma cruzada em guerras contra o Afeganistão e o Iraque, 

que resultaram na prisão de inúmeros suspeitos de terrorismo, tanto em prisões locais, 

quanto na Baía de Guantánamo. Nessas prisões, foram apuradas diversas violações de 

direitos humanos, sob a premissa de que se tratavam de inimigos e não combatentes 

comuns. 

E, diante desse panorama, o enfrentamento do terrorismo deu margem à 

aplicação prática do chamado Direito Penal do Inimigo, não só pelo nome, mas também 

pelo conteúdo do regime normativo, cujas premissas se assemelham ao tratamento dado 

aos suspeitos terroristas. A expressão foi criada por Günther Jakobs, para quem “o Direito 

penal do cidadão é o Direito de todos; o Direito penal do inimigo é daqueles que o 

constituem contra o inimigo: frente ao inimigo, é só coação física, até chegar à guerra
107

”. 

A análise de certas características da doutrina do Direito Penal do Inimigo se 

torna, portanto, essencial para compreender a repressão ao terrorismo e os motivos pelos 

quais ela se associa à doutrina jakobiana.  

Jakobs entende que, em princípio, um ordenamento jurídico deve manter 

dentro do Direito também o criminoso, que deve ter a oportunidade de ressocialização, sem 

perder seu status de pessoa, de cidadão
108

. Entretanto, no caso de graves crimes contra o 

Estado, o indivíduo passa a ser castigado não mais como cidadão, e sim como inimigo, 

deixando de participar do “estado comunitário-legal”
109

. 

Quanto ao tratamento penal, enquanto os cidadãos devem ser punidos de 

acordo com a lei somente após a verificação da conduta prescrita no mundo fático, o 

tratamento do inimigo é diferenciado: há punição no estado prévio, porque se combate a 

                                                                                                                                                                                
“combatentes” das Convenções de Genebra e, com isso, afastar a aplicação a eles do status de prisioneiros de 

guerra (tema a ser discutido no tópico abaixo). Cf. BIANCHI, Andrea; NAQVI, Yasmin. International 

humanitarian law and terrorism. Oxford and Portland: Hart Publishing, 2011, p. 287 et sq.  
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periculosidade do agente
110

. É, portanto, um direito penal do autor e não direito penal do 

fato, como deveria ser para todos os cidadãos
111

. 

Já em relação à parte processual, as regras mais rígidas do processo penal do 

inimigo se referem à eliminação do risco terrorista, através de certas restrições como a 

incomunicabilidade entre preso e defensor e o uso de procedimentos ordenados pelo Poder 

Executivo (que não seria um procedimento judicial próprio, mas um procedimento de 

guerra). 
112

 Além dessas, podem ser citadas também a detenção por tempo indefinido de 

estrangeiros suspeitos de terrorismo e a aceitação da declaração de “arrependido” como 

prova em muitos países
113

. 

A teoria do Direito Penal do Inimigo parece, assim, encaixar-se como luva ao 

atual enfrentamento do fenômeno terrorista pelos Estados mais afetados. É esta a posição 

de Günther Jakobs e também de Muñoz Conde, que fez a associação por uma série de 

fatores
114

. 

Primeiro, a teoria estaria sendo aplicada ao combate ao terrorismo porque a 

guerra aberta dos Estados Unidos contra terroristas fez desrespeitar as garantias mínimas 

da Convenção de Genebra no tratamento de prisioneiros de guerra
115

. Com isso, também 

houve o boicote da competência do TPI para julgar os crimes contra a humanidade pelos 
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países expostos nas atuações bélicas, cujos exércitos cometeram diversos crimes e 

violações de direitos humanos
116

.  

O fenômeno terrorista também levou a criação a nível nacional de legislações 

excepcionais em matéria de terrorismo, ou seja, uma legislação “que não respeita as 

garantias e direitos fundamentais reconhecidos a nível constitucional e que constitui a base 

do Direito Penal do Estado de Direito”
117

. 

Veremos que estas restrições penais e processuais não se encaixam nos padrões 

internacionais de proteção dos direitos humanos. Em verdade, o Direito Penal do Inimigo 

não pode ser aceito nas modernas sociedades em que vige o Estado de Direito, cujos 

ordenamentos não diferenciam os cidadãos entre si. Resta verificar, assim, as normas 

aplicáveis aos terroristas, tanto em conflitos armados quanto no direito interno. 

 

3.3. Aplicação complementar das normas do Direito Internacional Humanitário e do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos 

 

De início, podemos identificar que o uso do termo “guerra” como forma de 

combate e prevenção do terrorismo é juridicamente inadequado. Desde meados do século 

XX, o termo “guerra” deixou de ser utilizado
118

, já que o recurso à força foi banido pela 

ONU como forma de solução de litígios políticos e econômicos, em vistas a alcançar uma 

sociedade mais pacífica. Apenas excepcionalmente poderão ocorrer conflitos armados
119

. 

De toda forma, como ressalta Swinarski, a noção de conflito armado é mais 

ampla do que a de guerra, com base no artigo 2º, §2, comum às Convenções de Genebra
120

. 

Ou seja, também se considera conflito armado os casos de invasão ou ataque militar sem 

resistência da população atacada. 
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As guerras dos Estados Unidos contra o Afeganistão, iniciada em 2001 e contra 

o Iraque, iniciada em 2003, podem ser tratadas, de fato, como conflitos armados. A partir 

do uso bastante discutível da exceção da legítima defesa de forma preventiva, os Estados 

Unidos invadiram os dois países do Oriente Médio como início a sua campanha contra o 

terrorismo. Supunha-se, à época, que os dois países sediavam os principais grupos 

terroristas, que poderiam ter sido responsáveis pelos atentados de 11 de setembro. 

No contexto de conflito armado, o DIH divide a população em guerra entre 

combatentes e civis. Os combatentes são membros das forças armadas, nos termos do 

artigo 4º da Convenção de Genebra Relativa ao Tratamento dos Prisioneiros de Guerra, de 

1949, a Convenção de Genebra III (CG-III), e em razão de sua função, devem usar 

distintivos claros e identificáveis de sua posição. Já a população civil refere-se a todo o 

resto da população que não participa ativamente nos conflitos armados, ou seja, não pegam 

em armas, de acordo com o artigo 4º “A” itens 1, 2, 3 e 6 da CG-III
121

. 

Essa distinção importa para fins de verificação de normas aplicáveis em cada 

caso. A CG-III amplia as disposições da Convenção de Genebra de 1929 e dispõe sobre as 

regras aplicáveis aos prisioneiros de guerra, status conferido aos combatentes que 

participaram das hostilidades e foram capturados pelas tropas inimigas. Também 

consideram-se prisioneiros de guerra os combatentes que depõem armas e demonstrem a 

intenção de render-se
122

. 
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Aos prisioneiros de guerra, conferem-se alguns direitos fundamentais para fins 

de proteção da dignidade humana mesmo em um ambiente de hostilidades. Entre esses 

direitos encontram-se o tratamento digno, o que implica a proibição da tortura, a internação 

em local adequado e salubre, a assistência médica, a alimentação e a repatriação no fim das 

hostilidades
123

. 

Para receberem a proteção reservada pela CG-III e serem tratados como 

prisioneiros de guerra, os combatentes precisam estar devidamente uniformizados para que 

o inimigo possa identificá-los entre a população civil
124

. 

Muito embora as Convenções de Genebra não citem outras classificações a par 

dos dois grupos ora mencionados (combatentes e civis), com o caso “Ex parte Quirin”, 

decidido pela Supreme Court dos Estados Unidos, surgiu uma terceira classificação, que 

inclui todos os combatentes que participem ativamente no conflito armado sem estarem 

afiliados às forças armadas: os combatentes ilegais (unlawful combatants ou unlawful 

belligerents), aos quais não se concede o status e as garantias de prisioneiro de guerra
125

. 

Entretanto, o sistema de direito humanitário formado pelas Convenções de 

Genebra não permite que um indivíduo permaneça sem um regime jurídico aplicável em 

um contexto de conflito armado. O artigo 5º da CG-III dispõe que “se existirem dúvidas na 

inclusão em qualquer das categorias do artigo 4º de pessoas que tenham cometido atos de 

beligerância e que caírem nas mãos do inimigo, estas pessoas se beneficiarão da proteção 

da presente Convenção, aguardando que o seu estatuto seja fixado por tribunal 

competente”. 

Não sendo, portanto, aplicável a Convenção de Genebra Relativa à Proteção 

das Pessoas Civis em Tempo de Guerra de 1949, a Convenção de Genebra IV (CG-IV), 

aplicam-se-lhes as demais Convenções de Genebra e seus respectivos protocolos
126

. 
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Ocorre que, após os atentados de 11 de setembro, o governo americano 

classificou os suspeitos de terrorismo presos ou capturados no conflito armado como 

combatentes inimigos, aproximando-se da noção de combatentes ilegais, aos quais se 

negou o status de prisioneiros de guerra, em razão de não respeitarem as condições do 

artigo 4º,A, 2, da CG-III.  

Essa classificação considerou a “guerra ao terror” como conflito armado em 

sentido jurídico. O termo “combatente inimigo” designaria todos aqueles que, legal ou 

ilegalmente, se envolvem em hostilidades em conjunto com as forças armadas adversárias 

em um conflito armado internacional. Contudo, essa compreensão não possui significância 

fora do contexto de conflito armado
127

. 

De fato, não se podem considerar as ações de combate e prevenção ao 

terrorismo como conflito armado em sentido jurídico. O terrorismo consiste em um 

fenômeno político criminal mais amplo do que uma situação de conflito armado, 

envolvendo também ações isoladas, fora de um contexto de beligerância. Por tal motivo, 

não resulta totalmente adequado classificar todos os membros de grupos terroristas como 

combatentes. Essa designação deve estar inserida em um contexto de conflito armado. 

Como ressalta Mireille Delmas-Marty, o próprio governo Bush oscilou quanto 

à classificação dos atentados terroristas como atos de guerra ou crime, o que repercutia na 

incerteza quanto ao regime jurídico aplicável em caso de crime de terrorismo
128

.  

Nesse sentido, sob o jargão de “combatente inimigo” ou “combatente ilegal”, 

classificaram-no ao mesmo tempo como inimigo (lógica da guerra, excluindo-se garantias 

de direito interno) e como criminoso (lógica do crime, afastando a aplicabilidade do 

DIH)
129

, de modo a restringirem a total aplicabilidade de leis e normas protetivas de 

direitos humanos
130
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Com a designação de “combatente inimigo” (unlawful combatants), o governo 

americano adotou uma série de medidas de recrudescimento policial e militar, buscando 

aniquilar todas as garantias fundamentais que pudessem ser estendidas aos terroristas
131

.  

Citando a Ordem Militar de 13 de novembro de 2001
132

, Cretella Neto ressalta 

que um dos pontos sobre os quais controvertem o Comitê Internacional da Cruz Vermelha 

(CICV) e os Estados Unidos é justamente o tratamento dispensado aos supostos terroristas: 

presos e incomunicáveis, não tinham direito a entrevistas com advogado e eram julgados 

por comissões militares
133

. 

Roberta Arnold, por sua vez, traz a posição que nos parece mais coerente com 

o contexto político sobre a razão porque as autoridades americanas utilizaram a 

denominação “combatente inimigo”. Enquanto nos países europeus que mais sofreram com 

ataques terroristas foi declarado “estado de emergência”, com a derrogação de certos 

direitos e garantias previstos em leis e convenções internacionais, os Estados Unidos, por 

restrição constitucional não puderam fazê-lo
134

. 

Como solução, segundo Arnold, os Estados Unidos declararam “guerra” ao 

terrorismo – o que permitiria a prisão pelo tempo em que permanecessem as hostilidades – 

e, ao mesmo tempo, classificaram de combatentes “ilegais” – para que não pudessem 

receber garantias de prisioneiros de guerra, tais como a proibição de interrogatórios 

forçados
135
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A restrição das liberdades advinda dessa política rígida e excepcional fez com 

que a doutrina internacional cogitasse a situação dos responsáveis pelo crime de terrorismo 

como um “buraco negro jurídico” (legal black hole)
136

, ante a ausência de normas 

protetivas a eles aplicáveis. 

No entanto, não se pode aceitar na comunidade jurídica, em cujo âmbito muito 

se esforçou ao longo de séculos para ser implementado um sistema universal de proteção 

dos direitos humanos, uma situação em que se trata um grupo de pessoas como inimigos, 

negando-lhes os mínimos direitos existenciais, ainda que os crimes por elas cometidos 

sejam gravíssimos.  

Mireille Delmas-Marty cita, ainda, uma decisão da Corte Suprema de Israel de 

2006 muito benvinda ao tema
137

. Tal corte refutou a posição que colocava os terroristas 

como foras-da-lei, entendendo que os unlawful combatants não estariam fora da aplicação 

da lei, e que a dignidade humana deve ser preservada, mesmo através da mínima proteção, 

pelo direito internacional consuetudinário
138

. 

Segundo a autora, a contribuição da corte israelense nessa decisão foi 

justamente definir uma terceira categoria para os terroristas, entre combatentes e civis, a 

partir do direito nacional e internacional, balanceando dois importantes valores: segurança 

e liberdade
139

. De fato, esses valores se contrapõem fortemente no contexto do terrorismo. 

Muito embora se entenda que os terroristas estejam em uma terceira posição 

entre combatentes e civis, ainda não há concordância quanto à sua classificação ou mesmo 

às normas a eles aplicáveis.  
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proposed by my colleague President Barak in fact creates a new group, and rightly so. It can be derived from 

the combatant group ("unlawful combatants") and it can be derived from the civilian group. My colleague 

President Barak takes the second path. If we go his way, we should derive a group of international-law-

breaking civilians, whom I would call ‗uncivilized civilians‘‖. Cf. ainda DELMAS-MARTY, Mireille, 2008, 

23.  

http://elyon1.court.gov.il/Files_ENG/02/690/007/A34/02007690.A34.pdf
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 Cretella Neto, por sua vez, entende inadequada a classificação de terroristas 

como combatentes ilegais, já que esses últimos estariam inseridos, necessariamente, em um 

contexto de conflito armado e visariam a fins militares, enquanto os grupos terroristas 

também atuam em um cenário de paz
140

. 

Fato é que, nas ações voltadas ao combate ao terrorismo, foi empregada a força 

bélica contra Estados que supostamente abrigavam grupos terroristas. Nesse contexto, os 

membros desses grupos que resistiram à invasão das tropas inimigas e foram capturados 

teriam condição aproximada aos combatentes legais, sendo-lhes concedida a condição de 

prisioneiros de guerra, porque é o mínimo patamar jurídico de proteção da dignidade 

humana em um conflito armado, com todas as garantias reservadas pelo DIH e, nas lacunas 

presentes nesse conjunto normativo, seriam aplicáveis as normas de Direitos Humanos.  

Já os demais terroristas capturados fora do cenário de conflito armado, após 

adequadas investigações de participação em atos terroristas, devem ser considerados como 

criminosos internacionais, sendo aplicável a eles as normas internas do Estado que o 

capturou e as normas internacionais de proteção aos direitos humanos, sempre observando-

se o direito a um devido processo legal
141

.  

Essa interpretação parece-nos mais adequada, tendo em vista, principalmente, 

dois motivos. Inicialmente, conforme já mencionado, o sistema de proteção do DIH não 

permite que um indivíduo capturado em um conflito armado permaneça sem a tutela de um 

regime jurídico aplicável, afastando assim a possibilidade de haver “buracos negros 

jurídicos”.  

Em segundo lugar, como observou o CICV no Comitê Preparatório da 

Conferência Mundial
142

, embora o DIH seja aplicável essencialmente num contexto bélico, 

os Direitos Humanos são a ele complementares, pois perseguem o fim de respeito pelos 

seres humanos e direitos fundamentais e de luta contra a tortura e a prisão
143

.  

Importante ressaltar a recomendação contra armas nucleares da Corte 

Internacional de Justiça (CIJ)
144

, na qual o órgão defende que, mesmo em tempos de guerra 

se aplicam as normas do DIDH, em áreas não reguladas pelo DIH. Segundo Yuval Shani, 
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 CRETELLA NETO, José, 2008, p. 259. 
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 Também acena nesse sentido Yuval Shani. SHANI, Yuval, 2009, p. 19. 
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 Genebra, 4ª sessão, abr-mai. 1993. 
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 ONU, doc. A/CONF.157/PC/62/Add.7, de 08.04.1993, p. 1-4. 
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 Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996 ICJ 226, 240. 
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esse entendimento cria obrigações que vão além das normas de DIH para os Estados que 

usam a força militar contra grupos terroristas
145

. 

Ainda nesse sentido, parte da doutrina inclusive aponta para a emergência de 

um quadro normativo misto para governar a “guerra ao terror”, que incluiria regras e 

conceitos tanto de DIH quanto de Direitos Humanos. Essa seria uma posição da CIJ, 

implicitamente encontrada na opinião consultiva Wall, para preencher as lacunas do direito 

da guerra com as normas de direitos humanos
146

. 

Segundo Cançado Trindade, essas duas vertentes – os Direitos Humanos e o 

DIH – juntamente com o Direito dos Refugiados, formam as três vertentes da proteção 

internacional dos direitos da pessoa humana
147

 e, assim, complementam-se a fim de formar 

um sistema fechado e oponível a toda sorte de violações de direitos da pessoa humana
148

. 

Nos demais casos de terrorismo, isto é, fora do contexto de conflito armado, 

aplicar-se-iam, portanto, as normas pertencentes ao DIDH, no que tange aos direitos e 

garantias processuais penais, haja vista que o terrorista deve ser considerado criminoso 

comum e não combatente de guerra. 

 

3.4. Aplicação das normas de proteção dos direitos humanos previstas no Direito 

interno 

 

Nos casos de terrorismo nacional ou terrorismo internacional em que não se 

trate de um cenário de conflito armado, aplicam-se, naturalmente, também as normas de 

direitos humanos previstas no direito interno.  
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 Cf. SHANI, Yuval, op cit, p. 18. 
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 SHANI, Yuval, 2009, p. 19. 
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 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado, As três vertentes da proteção internacional dos direitos da 

pessoa humana, San José de Costa Rica, Brasilia: Instituto Interamericano de Direitos Humanos, Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 1996, p. 29 et 

seq. 
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 Cf. ARNOLD, Roberta, 2008, p. 480: “Three theories emerged. According to the integrationist theory, the 

two (DIH e DIDH) are merged in a unique body of law, whereas under the separatist theory they are totally 

unrelated. The complementarist theory, on the other hand, the one accepted universally and supported by the 

International Committee of the Red Cross, maintains that they are distinct and separate, but nevertheless 

complementary to each other.” Ainda, segundo a autora, p. 481: “Another fundamental provision, which 

draws from HRL (DIDH), is article 75, Additional Protocol I, which has customary law status. It protects 

fundamental guarantees such as the prohibition of violence to life and health, in particular murder and 

torture, humiliating and degrading treatment, the taking of hostages, collective punishments, and unjustified 

delayed release. All these rights are to be protected at all times, under all circunstances.” 
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Desta forma, as legislações nacionais de combate ao terrorismo devem ter 

como limite processual os direitos e garantias fundamentais previstos no direito interno, 

que por sua vez, terão como base o DIDH.  

Nesse sentido, cabe ressaltar a primazia da norma mais favorável, princípio do 

direito internacional referido por Cançado Trindade, pelo qual o sistema internacional de 

direitos humanos formam um todo único, em que não há hierarquia de normas, haja vista 

que se aplica com prioridade a norma mais favorável ao indivíduo
149

. Desta forma, entram 

no conjunto normativo do sistema de proteção dos direitos humanos também as normas de 

direito interno, a serem observadas como parâmetro para a legislação antiterrorista. 
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 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, 2 

ed., v. 1, Porto Alegre: Fabris, 2003, p. 538. 
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PARTE II – TERRORISMO E PRISÃO CAUTELAR: TRATAMENTO 

NORMATIVO 
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Capítulo III – Legislação nacional antiterror e prisão cautelar: a busca pela 

segurança 

 

 

1. Considerações iniciais 

 

Após introduzir o tema do terrorismo, trazendo linhas gerais sobre esse 

fenômeno e seus aspectos criminais, abordaremos adiante o tema das prisões cautelares, 

foco do nosso trabalho. Sendo assim, neste capítulo devem ser analisadas as prisões 

cautelares, dentro contexto do terrorismo, nas legislações de três Estados que foram 

recentemente afetados por atos terroristas. 

A análise da legislação é imprescindível para verificarmos a resposta 

legislativa que os três Estados escolhidos deram aos ataques terroristas sofridos nas últimas 

décadas. É importante também abordar as novidades legislativas sobre o tema, comparar 

normas, verificar tendências processuais quanto à repressão ao terrorismo e, 

principalmente, avaliar a compatibilidade da nova legislação às garantias processuais 

vigentes, o que será feito nos capítulos posteriores. 

Para fins de melhor compreensão do tema e visualização da influência dos 

ataques terroristas na legislação prisional, decidiu-se por dividir o estudo das legislações 

regional e temporalmente, de acordo com a relevância de cada Estado e cada período para 

o tema, como será mais bem explicado adiante. 

Ao final, pretende-se fazer uma análise crítica das legislações expostas, 

avaliando o possível agravamento da repressão criminal ao terrorismo, no que tange ao 

aspecto prisional. 

 

2. Justificativa temporal: legislação a partir da segunda metade do século XX e o marco 

do 11.09.2001 

Em virtude da grande quantidade de países diretamente atingidos pelo 

terrorismo, foram escolhidos em nosso estudo três Estados para análise da legislação 

antiterror, quanto ao aspecto prisional: Estados Unidos, Reino Unido
150

, Espanha.  
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 No estudo, decidiu-se por avaliar a legislação antiterror aplicável a todos os países integrantes do Reino 

Unido, uma vez que as principais leis e atos normativos antiterror foram editados para viger a todos os 

Estados que compõem o reino britânico (United Kingdom Public General Acts). 
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Justifica-se a escolha por tais Estados porque, além de terem sofridos recentes 

ataques terroristas, apresentam uma farta e rígida legislação antiterror e se engajaram na 

prevenção e combate ao terrorismo, com um Poder Executivo muito atuante nas questões 

legislativas e judiciárias. 

Os Estados Unidos editaram o USA Patriot Act logo após os atentados do 11 de 

setembro de 2001, prevendo rigorosas alterações em normas processuais e restrições de 

garantias fundamentais de suspeitos de terrorismo. O Reino Unido, como principal 

parceiro dos Estados Unidos nos conflitos bélicos no Oriente Médio, também editou atos 

normativos importantes, após os ataques em solo americano. 

A Espanha, por sua vez, difere dos demais Estados por apresentar há algumas 

décadas uma rígida legislação antiterror, por conta da atuação do grupo ETA. Pouco de sua 

legislação foi alterada após o 11 de setembro, embora tenha sofrido também ataques 

terroristas em 2004.  

Por fim, quanto à justificativa metodológica, também vale apresentar um 

estudo publicado no Journal of Peace Research que concluiu que as legislações antiterror 

dos Estados Unidos, Reino Unido e Espanha tiveram os maiores níveis de restrições em 

direitos processuais entre 20 países estudados
151

. Sendo assim, analisaremos as restrições 

impostas no que tange à prisão cautelar. 

Com relação ao período de tempo analisado, optou-se, nesse trabalho, por 

avaliar os aspectos processuais do terrorismo moderno, de acordo com o histórico do 

fenômeno abordado no capítulo anterior. Desta forma, as legislações analisadas serão 

aquelas editadas em meados da década de setenta do último século em diante. 

A escolha do ponto de partida temporal justifica-se, pois, antes do período 

mencionado, as características do terrorismo diferiam do fenômeno criminal vivenciado 

pela sociedade de hoje. Não faria sentido, portanto, fazer uma análise de uma situação 

muito retrógrada e de aspectos que não mais interessam ao jurista do século XXI. 

Já no início do novo século, houve um marco temporal importante no estudo do 

terrorismo: os atentados ocorridos em 11 de setembro de 2001, em Nova York e 

Washington, nos Estados Unidos. A partir desses eventos, alguns Estados, entre eles os 

países aqui estudados, desenvolveram uma rígida legislação. Sem dúvida, a partir de uma 
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 EPIFANIO, Mariaelisa. Legislative response to international terrorism. Journal of Peace Research, v. 

48, 2011, p. 405. As restrições a direitos processuais referem-se a direitos de privacidade e direitos do 
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análise comparativa dos períodos anterior e posterior ao 11 de setembro de 2001, percebe-

se uma evolução das normas de combate ao terrorismo. 

Por tais motivos, analisaremos a influência dos atentados de 2001 nas 

legislações dos três Estados escolhidos, apresentando alguns atos normativos anteriores e 

posteriores, para fins de comparação. 

 

 

3.  Legislação norte-americana 

 

3.1.  Antes dos atentados de 11.09.2001 

 

3.1.1. Anti-terrorism and Effective Death Penalty Act de 1996 

 

Antes dos ataques terroristas de 2001, o governo americano não tinha uma 

política voltada à priorização do combate ao terrorismo e, por isso, poucas normas havia 

nesse sentido. 

Em 1996, a situação legislativa teve uma alteração, com a edição do Anti-

terrorism and Effective Death Penalty Act (ATEDPA)
152

, durante o governo de Bill 

Clinton. Embora o então presidente tivesse buscado a aprovação de uma legislação 

antiterror no Congresso, só conseguiu o apoio legislativo necessário após a ocorrência de 

atentados terroristas na cidade de Oklahoma, no ano anterior
153

. 

Dentre as principais alterações trazidas pelo ATEDPA, no que tange ao 

procedimento penal e ao tema das prisões, pode ser apontada a reforma da matéria de 

habeas corpus, para internos em prisão de longa data ou condenados à morte. O ato 

normativo restringiu bastante o uso do remédio processual, criando obstáculos e requisitos 

para sua interposição
154

. 

Quanto ao procedimento, o ATEDPA baniu sucessivas petições interpostas por 

um mesmo indivíduo impetrante, exigindo que os defensores colocassem todas as matérias 
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 Public Law 104-132, 110 Statement 1214. 
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 Conforme instrui a doutrina, logo em seguida, o governo Clinton iniciou uma política antiterror que foi 

criticada por ser bastante retórica e muito pouco efetiva em termos práticos. GUIORA, Amos N. Legislative 

and policy responses for terrorism, a global perspective. San Diego International Law Journal, v. 7, n. 125, 

2005, p. 132. 
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 Cf. 28 USC Section 102 a107. 
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de revisão em uma só peça e esgotassem os remédios permitidos pelas cortes do estado de 

origem
155

.  

Quanto ao conteúdo, o ato normativo restringiu os fundamentos em que a 

petição se basearia, permitindo apenas reclamações
156

 (i) contra decisões que envolvessem 

a aplicação irrazoável de uma lei federal estabelecida ou de uma decisão da Suprema Corte 

dos Estados Unidos ou (ii) contra decisões que  se baseassem em uma irrazoável 

determinação dos fatos diante de provas apresentadas à corte do estado
157

. 

Além disso, o ato normativo tipificou diversas condutas relacionadas ao 

terrorismo, como a conspiração, a violência praticada contra funcionários federais, danos 

patrimoniais e uso de armas nucleares
158

.   

 

3.2. Depois dos atentados 11.09.2001 

 

3.2.1. USA Patriot Act de 2001 

 

Em decorrência dos ataques de 2001, nos Estados Unidos, o governo 

americano, sob a presidência de George W. Bush, editou, em 26 de outubro de 2001, 

apenas seis semanas após os atentados, o USA Patriot Act, sigla para a denominação de 

Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 

and Obstruct Terrorism Act
159

.  
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 Cf. 28 USC §2254: “(b) (1) An application for a writ of habeas corpus on behalf of a person in custody 

pursuant to the judgment of a State court shall not be granted unless it appears that: (A) the applicant has 

exhausted the remedies available in the courts of the State; or (B) (i) there is an absence of available State 

corrective process; or (ii) circumstances exist that render such process ineffective to protect the rights of the 

applicant.‖ 
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 28 USC § 2254: “(d) An application for a writ of habeas corpus on behalf of a person in custody pursuant 
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merits in State court proceedings unless the adjudication of the claim: (1) resulted in a decision that was 

contrary to, or involved an unreasonable application of, clearly established Federal law, as determined by 
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http://www.fas.org/irp/crs/96-499.htm. Acesso em: 07 jun. 2013. 
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 Cf. BRYANT, A. Christopher. Retroactive application of “new rules” and the Antiterrorism and Effective 

Death Penalty Act, The George Washington Law Review 1, n. 70, 2002, p. 18-21. O autor faz uma análise 

jurisprudencial, com destaque para o caso Teague v. Lane, da aplicação dos referidos artigos do ATEDPA. 
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 Cabe ressaltar a grande crítica da doutrina quanto a discricionariedade da designação de estrangeiros ou 

grupos estrangeiros como “terroristas” pelo secretário de estado americano e a possibilidade de punição dos 

indivíduos que tivessem qualquer vínculo com os grupos identificados como terroristas (Section 303 e 411). 

Cf. COLE, David, DEMPSEY, James X., Terrorism and the Constitution. Sacrificing civil liberties in the 

name of national security. Canada: The New Press, 2006, p. 135-138. 
159

 Public Law 107-56. 
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O USA Patriot Act tornou-se uma legislação símbolo da luta contra o 

terrorismo e permitiu a criação de várias restrições processuais em direitos 

fundamentais
160

. A partir desse ato, foram alterados outros 12 atos e regulações. A lei 

prevê um conceito amplo de terrorismo, trazendo-o na Seção 411, conforme apresentado 

no capítulo anterior, que dá ênfase à violência e aos danos materiais, em detrimento da 

motivação política ou religiosa que poderia envolver o ato terrorista. 

Dentre as várias alterações legislativas e restrições impostas pelo ato 

normativo, algumas delas merecem atenção, no que se refere ao tema das prisões 

cautelares. De acordo com a Seção 236-A (a), há previsão de detenção obrigatória de um 

não-cidadão quando o Attorney General possui “fundamentos razoáveis para acreditar” que 

o indivíduo é um terrorista ou apoia o terrorismo, ou está engajado em outras atividades 

prejudiciais à segurança nacional dos Estados Unidos. A duração da prisão, neste caso, 

pode se estender em até sete dias sem acusação; após esse prazo, o prisioneiro será liberado 

ou a acusação formalizada
161

. 

Ainda, a mesma seção prevê que, em caso de estrangeiros, cujo processo de 

deportação já foi iniciado, o indivíduo poderá ser mantido preso indefinidamente, enquanto 

o Attorney General entender que ele é uma ameaça à segurança nacional ou à segurança da 

comunidade ou qualquer pessoa, podendo revisar a prisão a cada seis meses
162

. Percebe-se, 

apenas com tal provimento, a intensa rigidez e abstração da normativa.  

Na seguinte Seção 236-A(a) 7(b), o ato determina que em revisões judiciais 

comuns de atos e decisões tomados de acordo com a Seção 236-A, incluindo as decisões 

do fiscal geral só poderão ser feitas por meio do procedimento do habeas corpus, o qual, 

como visto no item anterior, foi restringido pelo ATEDPA
163

. 
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 Após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 e com a aplicação das normas previstas pelo 

Patriot Act, milhares de suspeitos de terrorismo foram presos nos Estados Unidos, em Guantánamo, Cuba e 

em outras regiões não divulgadas pelo governo americano. Até a análise da legislação pela Suprema Corte, os 

prisioneiros de Guantánamo permaneceram incomunicáveis por quase dois anos e meio, sem acusação, sem 

julgamento e sem audiência para determinação de seu status, conforme prevê o Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha. Cf. COLE, David, DEMPSEY, James X, 2006, p. 183. 
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 De acordo com a Anistia Internacional, com fundamento no artigo 9(3) do Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos, a norma é incompatível com os padrões internacionais por ferir o direito de o preso 

ser trazido imediatamente à autoridade judiciária. In:  AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL 

LAW. U.S. detention of aliens in aftermath of September 11 attacks, v. 96, n. 2, apr. 2002.   
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 Ainda, nos termos da seção 236-A, o fiscal geral poderá decretar a prisão para o procedimento de 

expulsão nos casos de delitos cometidos por estrangeiros. 
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 Além das normas prisionais, o Patriot Act causou grande impacto jurídico por conferir um enorme poder 

de investigação, permitindo buscas em e-mail e internet e procuras físicas clandestinas. Conferir o disposto 

nas Sections 213 e 215. GUIORA, Amos N., 2005, p. 136. 
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3.2.2. Detainee Treatment Act de 2005 

 

O Detainee Treatment Act (DTA), editado em 2005, faz parte do 

Appropriations Act, de 2006, do Departamento de Defesa americano
164

. O ato normativo 

foi elaborado após rumores de maus tratos a prisioneiros suspeitos de terrorismo nas 

prisões americanas
165

 e, em decorrência disso, a possível violação, pelo governo dos 

Estados Unidos, das Convenções de Genebra de 1949, sobre o DIH, e da Convenção sobre 

a Tortura e outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. 

Em resposta à controvérsia, o Congresso americano aprovou, por meio do 

DTA, um manual de linhas gerais para tratamento uniforme de suspeitos de terrorismo sob 

custódia em estabelecimento prisional americano. Dentre as principais previsões do DTA, 

podem ser citadas: (i) a requisição de pessoal ao Departamento de Defesa para utilizar o 

Manual do Exército dos Estados Unidos para interrogatório de prisioneiros
166

 e (ii) 

proibição de torturas e tratamentos desumanos ou degradantes ou punição de pessoas sob 

custódia do governo americano, independente de sua origem ou localização geográfica
167

. 

Conforme Suleman, duas questões legais circundavam o debate sobre o 

tratamento dos detentos: o status do prisioneiro segundo as Convenções de Genebra e a 

norma aplicável ao tratamento dos detentos baseada nessa classificação
168

. A 

uniformização das técnicas de interrogatório, advinda com a DTA, foi uma reação 

legislativa para eliminar o uso de técnicas de interrogatório irrazoáveis aos prisioneiros 

que, segundo a administração do governo Bush, foram denominados combatentes do 

Talibã ou “unlawfull combatants” aos quais não seriam aplicáveis as normas das 

Convenções de Genebra de 1949
169

. 
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 Title X, Section A do Defense Appropriate Bill. 
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 Os casos de maior relevância de detecção de torturas em prisões americanas ocorreram em Abu Ghraib e 

na base naval de Guantánamo entre 2003 e 2004. 
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 Title X, § 1002 (2005), nesse parágrafo, foi estabelecido que nenhum prisioneiro receberá tratamento ou 
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Manual Standards).   
167

 Em razão das proposições terem sido feitas pelo então Senador John McCain, elas foram denominadas 
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estados onde há risco de ocorrer tais violações. Cf. GARCIA, Michael John, Interrogation of Detainees: 

Requirements of the Detainee Treatment Act, Legislative Attorney, Congressional Research Service, aug., 
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 SULEMAN, Arsalan M. Detainee Treatment Act 2005. Harvard Human Rights Journal, v. 19, Spring 

2006, p. 258. 
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 Cf. GARCIA, Michael John, 2009, p. 2. 
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O ato normativo limita, ainda, os remédios processuais disponíveis aos 

prisioneiros para contestar seu status segundo as Convenções de Genebra
170

. Além disso, 

há jurisdição restrita para receber as petições de habeas corpus e outras peças de defesa 

nas cortes americanas. 

Conforme será visto em capítulo posterior, o sistema de proteção de direitos 

humanos consiste em um todo formado de normas internas, internacionais e humanitárias e 

não permite lacunas jurídicas ou imposição de status a criminosos de terrorismo com o 

intuito de restringir ou afastar totalmente as normas de direitos humanos.  

Muito embora o ato normativo tenha apresentado um progresso legislativo 

diante da ausência de normas contrárias às evidências de torturas e tratamentos degradantes 

nos estabelecimentos prisionais, muitas de suas disposições são criticadas por serem muito 

específicas ou sujeitas a divergentes interpretações, que dificultam o combate a tais 

violações de direitos humanos. 

 

3.2.3. Military Commissions Act de 2006 

 

Pela Military Order de 13 de novembro de 2001
171

, emitida pelo então 

presidente George W. Bush, sobre detenção, tratamento e julgamento de não-cidadãos 

acusados de terrorismo, seriam instaladas comissões militares para julgar não-cidadãos 

acusados de terrorismo ou de auxiliar terroristas. Tais comissões seriam equivalentes a 

tribunais militares, com competência para impor a pena de morte, após um julgamento 

secreto, sem possibilidade de apelação
172

. A ordem deu lugar a uma proposta de lei, de 12 

de dezembro de 2001, sobre a criação de tribunais militares.  
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 Cf. Section 1005. O status conferido aos prisioneiros e contra o qual há contestação é definido pela 
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 Detention, Treatment and Trial of certain Non-citizens in the War against Terrorism. Disponível em: 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/20011113-27.html. Acesso em: 25 ago. 

2014.  
172

 Section 4 (a): Any individual subject to this order shall, when tried, be tried by military commission for 

any and all offenses triable by military commission that such individual is alleged to have committed, and 

may be punished in accordance with the penalties provided under applicable law, including life 

imprisonment or death. Disponível em: http://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/20011113-27.html. Acesso em: 25 ago. 2014. Ver 

KIRCHNER Stefan. The case of the "detainees" in Camp X-Ray at the U.S. Naval Base in Guantánamo 

Bay (Cuba) before the Inter-American Commission on Human Rights. Justus Liebig University of 

Giessen, Law Faculty, Course, 17 jun. 2002, p. 6-7. Importante ressaltar que, a partir dessa Ordem Militar, o 

Presidente Americano poderia até mesmo decidir quem estaria sob a jurisdição das comissões, enquanto o 

Secretário de Defesa é responsável pelas regras de procedimento.  

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/20011113-27.html
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Segundo Portilla Contreras, esses tribunais militares podem ser definidos a 

partir das seguintes características: nos tribunais militares, o próprio presidente decide 

quem deve ser julgado militarmente; admite-se a detenção indefinida dos não-cidadãos 

acusados de terrorismo, os quais também não têm direito de apelação, mas podem ter 

assistência de advogado
173

.  

De acordo com a Section 1 (f)
174

, a ordem presidencial estabelece que as 

comissões militares não serão regidas pela aplicação dos princípios legais e do sistema de 

provas do processo penal geral dos tribunais federais, o que abre margem para 

interpretações arbitrárias e uso de evidências inconsistentes para fundamentar prisões de 

suspeitos de terrorismo. 

Vale ressaltar, por fim, que desde a Military Order de 2001, a administração 

Bush foi repetidamente criticada, pela doutrina e até mesmo por cortes americanas, por 

cometer violação ao devido processo legal com a instalação das ordens militares e 

respectivas instruções
175

.  

Algumas das críticas levantadas pela doutrina consistiam na falta de consulta 

ao congresso americano e na falta de autorização deste órgão para o uso da força, além do 

reduzido limiar probatório para acusação e dificuldades de o preso se defender da causa da 

prisão
176

. 

 

4. Legislação britânica 

 

4.1. Antes dos atentados de 11.09.2001 

 

                                                           
173

 Para o autor espanhol, trata-se de um juízo secreto, carente do princípio da presunção de inocência, pois os 

autos ficam secretos e só se informa o nome do acusado e a condenação final. PORTILLA CONTRERAS, 

Guillermo, El derecho penal y procesal del “enemigo”. Las viejas y nuevas políticas de seguridad frente a los 

peligros internos-externos. In: QUIROGA, Jacobo Lópes B.; ESPINAR, José Miguel Z. (Coord). Dogmática 

e ley penal. Homenaje a Enrique Bacigalupo. Tomo I, Madrid/Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 719. 
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Section 1:
  

―(f)  Given the danger to the safety of the United States and the nature of international 

terrorism, and to the extent provided by and under this order, I find consistent with section 836 of title 10, 

United States Code, that it is not practicable to apply in military commissions under this order the principles 

of law and the rules of evidence generally recognized in the trial of criminal cases in the United States 

district courts.‖ Disponível em: http://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/20011113-27.html. Acesso em: 25 ago. 2014. 
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 GUIORA, Amos N., 2005, p. 139. 
176

 Ibid., p. 149. Conforme o autor discorre, a própria escolha da prisão de Guantánamo serviu de refúgio 

seguro para aprisionar os suspeitos de terrorismo, onde poderiam estar fora do campo de combate, e não 

estariam sob o jugo das normas de proteção de direitos fundamentais dos EUA, possibilitando técnicas de 

interrogatório irrazoáveis. 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/20011113-27.html
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4.1.1. Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Acts 

 

Em virtude dos crescentes ataques terroristas perpretados pelo grupo IRA e do 

conflito na Irlanda do Norte, uma série de atos normativos de prevenção ao terrorismo 

foram sendo editados pelo governo britânico. Os Prevention of Terrorism Acts, publicados 

em 1974 e alterados em 1976 e 1984, tinham como foco a previsão da prisão cautelar 

anterior à acusação (pre-charge detention)
177

. 

Um ponto de destaque nesses atos normativos é a previsão, na seção 7, da 

custódia policial de um indivíduo por 48 horas, a ser prorrogada para até 5 dias a pedido do 

Secretário de Estado, se houver motivos razoáveis para suspeitar que o indivíduo esteja 

relacionado com a comissão, preparação ou instigação de atos de terrorismo
178

. 

 

4.1.2. Terrorism Act de 2000 

 

O Terrorism Act editado em 2000 unificou as normas de combate ao 

terrorismo, e tornou-se o modelo de legislação antiterror com vigência em todo o Reino 

Unido antes dos atentados ocorridos em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, 

sofrendo influência do Human Rights Act de 1998.  

O ato possuía um conceito amplo de terrorismo, sobre o qual se 

fundamentaram os atos normativos posteriores (Anti-terrorism, crime and security act, 

2001 e Terrorism Act, de 2006), envolvendo não só violência à pessoa e ataques a bomba, 

mas também danos à propriedade e rompimento de sistemas elétricos
179

.  

Na Seção 41, o ato dispõe que um suspeito de terrorismo pode ser preso e 

mantido em cárcere inafiançável por 48 horas a partir de sua prisão
180

. De acordo com o 
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 BACHMANN, Sascha-Dominik; GALVIN, Peter. Pre-trial detention and control orders under British 

Anti-Terror Legislation post 9/11: balancing a need for security with the European Convention on Human 

Rights – An overview, British Anti-Terror Legislation, Windsor Yearbook of Access to Justice, 2010, p. 

189.  
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Section 7: ―(2) A person arrested under this section shall not be detained in right of the arrest for more 

than 48 hours after his arrest. Provided that the Secretary of State may, in any particular case, extend the 

period of 48 hours by a further period not exceeding 5 days.‖  Disponível em: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/56/section/7/enacted. Acesso em: 25 ago. 2014. Posteriormente, 

tais normas foram revisadas à luz da Convenção Europeia de Direitos Humanos, especificamente quanto ao 

artigo 5, que dispõe sobre o direito à liberdade e à segurança. BACHMANN, Sascha-Dominik; GALVIN, 

Peter, op. cit, p. 189. 
179

 ROACH, Kent, The post-9/11 migration of Britain's Terrorism Act 2000. In: CHOUDHRY, Sujit (Edit.). 

The Migration of Constitutional Ideas. New York: Cambridge University Press, 2006, p. 4 e 6.  
180

 Section 41. ―Arrest without warrant. (3)Subject to subsections (4) to (7), a person detained under this 

section shall (unless detained under any other power) be released not later than the end of the period of 48 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/56/section/7/enacted
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Schedule 8, part III, item 29 (1), o ato normativo prevê, ainda, que esse período pode ser 

estendido por até 7 dias sem acusação formal, a partir da renovação da detenção por uma 

autoridade judicial
181

. 

 

4.2. Depois dos atentados 11.09.2001 

 

4.2.1. Anti-terrorism, Crime and Security Act de 2001 

 

Após o acontecimento dos ataques terroristas nos Estados Unidos, o Reino 

Unido prontamente agilizou alterações na legislação processual no combate ao terrorismo, 

diante da ameaça de serem as próximas vítimas dos atos terroristas. Assim, em 2001, 

editou o Anti-terrorism, Crime and Security Act (ATCSA), que, em linhas gerais, veio a 

especificar pontos e acrescentar normativas ao que já estava prescrito no Terrorism Act, de 

2000. 

A nova lei antiterror adotou um conceito ampliado de terrorismo nacional e 

concedeu poderes extraordinários à polícia
182

. Na parte 4, o ato normativo trouxe grandes 

alterações em relação a procedimentos prisionais em caso de terrorismo, como o 

estabelecimento de um regime de prisões por tempo indeterminado a suspeitos da prática 

do crime.  

No artigo 21.1, o ATCSA permitiu a detenção de todo o estrangeiro que, 

segundo o secretário de Estado (Home Secretary), seja um perigo para a segurança 

nacional ou suspeito de terrorismo, nos termos do artigo 21.2
183

, possibilitando sua 

deportação no artigo 22. 

                                                                                                                                                                                
hours beginning (a)with the time of his arrest under this section, or (b)if he was being detained under 

Schedule 7 when he was arrested under this section, with the time when his examination under that Schedule 

began.‖ Disponível em http://www.legislation.gov.uk/. Acesso em: 25 ago. 2014. 
181 

Schedule 8, Part III, 29: ―Warrants of further detention. (3)Subject to sub-paragraph (3A) and paragraph 

36, the specified period in relation to a person shall be the period of seven days beginning (a)with the time of 

his arrest under section 41, or (b) if he was being detained under Schedule 7 when he was arrested under 

section 41, with the time when his examination under that Schedule began. (3A) A judicial authority may 

issue a warrant of further detention in relation to a person which specifies a shorter period as the period for 

which that person's further detention is authorised if (a) the application for the warrant is an application for 

a warrant specifying a shorter period; or (b) the judicial authority is satisfied that there are circumstances 

that would make it inappropriate for the specified period to be as long as the period of seven days mentioned 

in sub-paragraph (3)‖. Disponível em http://www.legislation.gov.uk/. Acesso em: 25 ago. 2014. 
182

 PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, 2004, p. 716.  
183

 Cf. Artigo 21.1 e 21.2 do ATCSA: “Section 21 (1)The Secretary of State may issue a certificate under this 

section in respect of a person if the Secretary of State reasonably (a)believes that the person‘s presence in 

the United Kingdom is a risk to national security, and (b)suspects that the person is a terrorist. (2) In 
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Além disso, o ato normativo adotou a prisão cautelar anterior a julgamento em 

seu artigo 23, para os casos em que estrangeiros suspeitos de terrorismo não possam ser 

deportados a seu país, em razão de uma obrigação internacional ou de circunstâncias 

fáticas, tais como a possibilidade de tortura ou homicídio no país de origem
184

. 

Na prática, tais casos levavam a um regime de prisões por prazo 

indeterminado, em parte pela dificuldade de se realizar um julgamento segundo o 

procedimento criminal ordinário, em razão do uso de provas advindas de atividades de 

inteligência que não poderiam ser apresentadas em um tribunal, e em parte porque a 

deportação voluntária não era solução para muitos prisioneiros que fugiam de regimes 

políticos opressivos
185

. 

É importante apontar, nesse contexto, a incompatibilidade da normativa com o 

artigo 5º da Convenção Europeia de Direitos Humanos (CEDH) relativo ao direito à 

liberdade e à segurança, que refuta a prisão sem julgamento, limitando-a a casos 

excepcionais. Para contornar a situação jurídica, o Reino Unido afastou a aplicabilidade 

dessa disposição, nos termos do artigo 15 do mesmo estatuto internacional, que permite a 

derrogação em caso de estado de necessidade, fundamento que, isolado, é inconsistente no 

cenário de combate ao terrorismo
186

. 

A prisão cautelar do artigo 23 não pode ser contestada perante os tribunais 

ordinários, mas apenas perante a Special Immigration Appeals Commission (SIAC), que 

poderá reverter a decisão do Secretário de Estado, se entender que não houve fundamentos 

razoáveis para a prisão.  

                                                                                                                                                                                
subsection (1)(b) ―terrorist‖ means a person who (a)is or has been concerned in the commission, 

preparation or instigation of acts of international terrorism, (b)is a member of or belongs to an international 

terrorist group, or (c)has links with an international terrorist group.‖ Já os conceitos de terrorista 

internacional e estrangeiro para os fins da lei são retirados do Immigration Act 1971. Disponível em: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/section/21. Acesso em: 25 ago. 2014. 
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  “Section 23. Detention. (1)A suspected international terrorist may be detained under a provision 

specified in subsection (2) despite the fact that his removal or departure from the United Kingdom is 

prevented (whether temporarily or indefinitely) by (a)a point of law which wholly or partly relates to an 

international agreement, or (b)a practical consideration. (2)The provisions mentioned in subsection (1) are 

(a) paragraph 16 of Schedule 2 to the Immigration Act 1971 (detention of persons liable to examination or 

removal), and (b)paragraph 2 of Schedule 3 to that Act (detention pending deportation).‖ Disponível em: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/section/23.  Acesso em: 25 ago. 2014. 
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 HOFFMAN, David; ROWE, John. Human Rights in the UK: An introduction to the Human Rights Act 

1998, 2. ed., Harlow: Pearson Longman, 2006, p. 330. 
186

 Cf. BREAU, Susan, LIVINGSTONE, Stephen, O‟CONNELL, Rory, Anti-Terrorism Law and Human 

Rights in the United Kingdom post September 11. Human Rights Centre, Queens, University Belfast, 

2002, p. 4. Atentar para o fato de que os artigos 21 a 32 do ATCSA, que tratam da prisão cautelar e da 

competência das comissões especiais, foram revogados pelo Preventive Terrorism Act de 2005.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/section/21
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Além disso, a SIAC não opera de acordo com as normas vigentes para os 

tribunais ordinários – como por exemplo, a comissão pode aceitar provas secretas na 

ausência do preso e de seu representante legal, caso em que lhe será designado um 

representante legal. É possível, entretanto, haver apelação à Corte de Apelação
187

.  

 

4.2.2. Criminal Justice Act de 2003 

 

O Criminal Justice Act, editado em 2003, trouxe importantes alterações no 

Police and Criminal Evidence Act de 1984 (PACE). Dentre os principais temas abordados 

no ato normativo de 2003 encontram-se o sistema de provas e a aplicação de fiança em 

caso de prisão cautelar. 

Além disso, em consonância com a tendência de restrição a direitos processuais 

verificada nas normas britânicas a partir dos atentados terroristas de 2001, o Criminal 

Justice Act, em sua Section 306, modificou também o Schedule 8 do Terrorism Act de 

2000, prevendo a possibilidade de extender o prazo de prisão anterior a acusação para até 

14 dias. 

Na Section 28 e Schedule 2, o ato alterou a Section 37 do PACE, trazendo um 

novo limiar probatório para o procedimento criminal de acusação. Alguns autores criticam 

tais alterações, entendendo que a previsão do PACE de que a acusação seria feita quando 

houvesse “provas suficientes para acusar uma pessoa de uma ofensa pela qual foi presa” 

foi substituída pela regra de que a acusação seria feita quando houvesse “ao menos uma 

suspeita razoável do cometimento do crime”
188

, o que reduz evidentemente o lastro 

probatório em que se sustenta a acusação. 

Outra crítica feita pela doutrina sobre esse limiar de acusação consiste em que, 

utilizando um lastro probatório reduzido para fundamentar a acusação, negam-se as atuais 

dificuldades em se acusar suspeitos de terrorismo pela falta de provas admissíveis em 
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 BREAU, Susan, LIVINGSTONE, Stephen, O‟CONNELL, Rory, 2002, p. 4-5. Cabe ressaltar, por fim, 
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juízo, o que consiste em um dos principais argumentos para o uso da prisão anterior a 

acusação
189

.  

Assim, é mais condizente com o sistema criminal ordinário manter uma prisão 

cautelar após ter sido formulada a acusação contra o suspeito de terrorismo, ainda que a 

acusação tenha se respaldado em provas menos consistentes, permitindo-se que haja tempo 

para reunir mais provas até o julgamento
190

.  

 

4.2.3. Terrorism Act de 2006 

 

O Terrorism Act 2006 foi uma nova manifestação de rigidez normativa no 

combate ao terrorismo que se refletiu sobremaneira nas normas prisionais. Na Seção 23, o 

ato normativo modificou o citado Schedule 8 do Terrorism Act de 2000, permitindo a 

extensão do período de prisão sem acusação formal para até 28 dias
191

. 

Em razão da gravidade da normativa, foi previsto que, depois de 14 dias de 

prisão, qualquer nova extensão no período deveria ter autorização de um juiz sênior ou juiz 

de uma alta corte judicial
192

. Importante ainda ressaltar que, na Seção 24, o legislador 

esclareceu que haveria fundamento para a extensão do prazo prisional quando a prisão 

fosse necessária para obter, preservar ou examinar provas
193

. 

 

 

5. Legislação espanhola 

 

5.1. Antes dos atentados de 11.09.2001 
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5.1.1. Ley de enjuiciamiento criminal (1882) 

 

A legislação espanhola, como visto no capítulo anterior, já definiu o terrorismo 

e criou algumas normativas contra essa espécie criminal há algumas décadas, antes mesmo 

dos atentados ocorridos em 2001 nos Estados Unidos e em 2004 em Madri, com a 

finalidade de combater a criminalidade basca. 

Com isso, a Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), lei espanhola que contém 

normas processuais penais, à semelhança de nosso código de processo penal, traz algumas 

normas específicas contra o terrorismo. É esse ato normativo que regula a detenção com 

incomunicabilidade, muito criticada no direito espanhol. 

De acordo com o artigo 520-bis (2), c/c artigo 384 bis, ambos da LEC, em caso 

de suspeita de participação em delitos cometidos por bandos armados ou atividades 

terroristas, o suspeito poderá ser preso por até 5 dias para investigações
194

 e poderá ser 

solicitado ao juiz que decrete a incomunicabilidade do preso “sem prejuízo de seu direito 

de defesa, observando-se os artigos 520 e 527”, até que o juiz apresente sua decisão. 

Muito embora o artigo reserve o direito de defesa do incomunicável, logo no 

artigo 527 essa norma é colocada em xeque, por impedir que o preso designe livremente 

um advogado, que será escolhido de ofício e sem direito a entrevista reservada, ou 

transmita a informação sobre a detenção e o lugar da custódia a familiares. 

Segundo Portilla Contreras, a lei não é totalmente clara quanto à inclusão de 

incomunicabilidade em relação ao defensor, no período referido no artigo 520 bis, embora 

pareça não haver essa incomunicabilidade. Entretanto, segundo o autor espanhol, é praxe 

policial que o suspeito de terrorismo não se comunique com o próprio defensor
195

.  

Além disso, o autor espanhol entende que o prazo de cinco dias não tem 

fundamento processual, já que o preso pode se utilizar do direito ao silêncio
196

. É certo que 

o prazo estendido pode gerar consequências graves, como a possibilidade de haver torturas 

e prejuízos ao direito de defesa. 

Ademais, tanto a LEC quanto a Ley de Habeas Corpus espanhola negam ao 

terrorista o direito ao juiz natural do lugar da comissão do delito. Segundo as normativas, 

                                                           
194
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os acusados de terrorismo serão julgados diretamente pelos juizados centrais ou pela 

Audiéncia Nacional
197

. 

 

5.1.2. Constitución Española (1978) 

 

A Constituição Espanhola também traz dispositivos que regulam os aspectos 

prisionais da persecução penal contra o terrorismo. No seu artigo 17.2, prevê o prazo 

máximo de 72 horas de prisão preventiva, após o qual o suspeito será colocado em 

liberdade ou à disposição do juiz. 

Ocorre que, pelo artigo 55.2 da mesma Constituição, permite-se que uma lei 

orgânica suprima os direitos previstos no artigo 17.2 acima, em caso de suspeita de 

terrorismo ou grupos armados. Trata-se da mencionada Ley Orgánica 9/84, que foi 

substituída, posteriormente, pela norma mais favorável do artigo 520 da LEC
198

. 

Cabe ressaltar ainda que, no artigo 13.3, a Constituição Espanhola não 

considera o terrorismo como delito político para fins de extradição
199

. 

 

5.2. Depois dos atentados de 11.09.2001 

 

5.2.1. Alteração do artigo 509 da Ley de enjuiciamiento criminal (2003) 

 

Com a rigidez já existente na legislação antiterror espanhola, com especial 

atenção à prisão com incomunicabilidade da LEC, pouco foi necessário alterar após os 

atentados de 11 de setembro de 2001. Em 2000, havia na Espanha doze restrições 
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198

   Art. 17 (2): La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 

realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo 

máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad 

judicial. Art. 55 (2): Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual 

y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en 

los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en 

relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. 

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá 

responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Segundo 

Contreras, a incomunicabilidade com advogado é inconstitucional, pois quando o art. 55 permite a suspensão 

das garantias do art. 17, não o faz quanto ao art. 17.3, ainda que se trate de declaração de estado de exceção. 

Ibid., p. 710.  
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tales los actos de terrorismo.” 
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legislativas a direitos processuais em caso de suspeita de delito de terrorismo. Já em 2008, 

o número aumentou para 23 restrições.   

Em 2003, houve alteração da LEC quanto ao prazo de detenção provisória do 

suspeito de terrorismo. O novo artigo 509.2 da LEC estipula que a incomunicabilidade do 

detento durará o tempo necessário para se realizarem diligências investigativas, prazo que 

não passará de 5 dias podendo ser prorrogado por mais 5 dias. O juiz ainda poderá decretar 

a incomunicabilidade para novas diligências, casos em que o prazo sem comunicação não 

passará de 3 dias por vez
200

.  

 

 

  

                                                           
200

 Art. 509 (2): “La incomunicación durará el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia 

diligencias tendentes a evitar los peligros a que se refiere el apartado anterior. La incomunicación no podrá 

extenderse más allá de cinco días. En los casos en que la prisión se acuerde en causa por alguno de los 

delitos a que se refiere el artículo 384 bis u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada 

por dos o más personas, la incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días. No 

obstante, en estos mismos casos, el juez o tribunal que conozca de la causa podrá mandar que vuelva a 

quedar incomunicado el preso, aun después de haber sido puesto en comunicación, siempre que el 

desenvolvimiento ulterior de la investigación o de la causa ofreciese méritos para ello. Esta segunda 

incomunicación no excederá en ningún caso de tres días.” 
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Capítulo IV – Terrorismo, prisão cautelar e cooperação penal internacional: 

eficiência e garantismo 

 

 

1. Considerações iniciais 

 

O crescimento exponencial de ataques terroristas e suas características de 

difusão, desconcentração, planejamento e imprevisão deixaram claro às autoridades 

estatais que o modelo tradicional de repressão ao crime não era eficiente o bastante para 

lidar com a nova criminalidade. 

Considerando, ainda, que as grandes organizações terroristas operam em escala 

transnacional, os Estados concluíram que a cooperação jurídica e policial é fundamental 

para realizar esse combate. Prova disso consistiu na formalização de diversos acordos e 

tratados a nível mundial e regional para estabelecer modelos de colaboração e unificar 

procedimentos para a cooperação internacional
201

.  

Em 1994, houve um grande avanço rumo à cooperação jurídica internacional 

para o combate ao terrorismo, com a publicação da Declaração de Medidas para Eliminar o 

Terrorismo Internacional, segundo a qual em nenhuma circunstância o ataque a pessoas 

inocentes será admitido ou justificado. Também é digna de nota a Resolução 1373/01 

promulgada pelo Conselho de Segurança da ONU, que, como importante organismo 

internacional, possui o dever institucional na convocação dos Estados para cooperação no 

combate ao terrorismo. 

No âmbito da União Europeia, o Conselho Europeu apela à uniformização dos 

elementos de crimes relacionados com terrorismo e considera que urge uniformizar 

também as respostas penais dos vários Estados bem como as garantias processuais dentro 

da União, conciliando o respeito pelos direitos individuais com uma eficiência otimizada, 

tendo em vista que o incremento de eficácia cria a necessidade de medidas 

correspondentemente reforçadas a nível de proteção dos direitos e garantias
202

. 
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 A nível regional, cite-se a Convenção interamericana contra o terrorismo, AG/Res. 1840, de 2002. No 

âmbito mundial, cabe destacar as convenções apresentadas no item 2.1 abaixo. 
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 ALMEIDA, Carlota Pizarro de. A cooperação judiciária internacional. In: PALMA, Maria Fernanda 

(Coord.). Jornadas de direito processual penal e direitos fundamentais. Coimbra: Almedina, 2004, p. 

396-397. 
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2. Princípios básicos da cooperação penal internacional em matéria de terrorismo 

 

2.1. Criminalização do terrorismo 

 

O corolário da percepção de que a luta antiterrorismo apenas poderia ser 

efetivada por meio de cooperação entre Estados consistiu na busca por uma ampla 

criminalização do terrorismo, não só em meio legislativo nacional, como também em 

tratados e acordos internacionais; esses últimos possibilitando um maior consenso em 

torno dos elementos definidores do delito de terrorismo. 

Os instrumentos universais, uma vez estabelecidos como vinculantes, 

constituem uma base supranacional para a cooperação em matéria criminal, pois devem 

englobar todas as ofensas a serem punidas e mecanismos requeridos para a luta contra o 

terrorismo a nível internacional. 

Base jurídica recente para a criminalização do terrorismo, a Resolução 1373, 

da Assembleia Geral da ONU, constitui mecanismo de coordenação para a cooperação 

internacional
203

, pois, conforme disposto em capítulo anterior, ela exorta os Estados a 

cooperarem na luta contra o terrorismo, através da criminalização de condutas e assinatura 

de tratados e convenções sobre o tema. 

Assim informa a própria Resolução, que exorta “os Estados a trabalharem 

juntos, com urgência, para prevenir e reprimir os atos de terrorismo, em particular 

acrescentando sua cooperação e cumprindo plenamente as convenções internacionais 

pertinentes contra o terrorismo”. 

A Resolução insta os Estados a adotarem diversas medidas de cooperação 

jurídica, tais como prevenção e repressão ao financiamento do terrorismo, congelamento 

de ativos, troca de informações, e, exorta-os a aderir às convenções e protocolos relativos 

ao terrorismo. 

Relevante, ainda, destacar a Resolução 1566, de 2004, que reafirma a 

Resolução 1373 e acrescenta uma tipificação ao delito de terrorismo
204

, instando os 
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 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Manual on international cooperation in 

criminal matters related to terrorism, New York, 2009, p. 5. 
204

 Resolução 1566/04, parágrafo 3: “Reafirma que todos os atos, incluindo contra civis, cometidos com 

intenção de causar morte ou sérios danos físicos, ou prisão de reféns, com propósito de provocar estado de 

terror no público em geral ou em um grupo de pessoas ou pessoas em particular, intimidar a população ou 

compelir o governo ou uma organização internacional a praticar ou se abster de praticar atos que constituam 

ofensas assim determinadas em convenções internacionais ou protocolos relativos ao terrorismo, não são, em 
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Estados a cooperarem a fim de resolverem as pendências para a assinatura definitiva do 

projeto de Convenção geral sobre o terrorismo. 

Além das resoluções da ONU, que mereceram atenção maior, devido à 

amplitude universal de sua atuação e a própria exortação dos Estados em geral na 

cooperação jurídica, não se deve olvidar que atualmente, há ainda 18 instrumentos 

jurídicos internacionais sobre terrorismo, que requerem, em geral, a criminalização de um 

certo número de ofensas nas áreas por eles reguladas
205

. Naturalmente, as convenções 

regionais e legislação nacional também devem promover a cooperação em matéria 

penal
206

.  

No âmbito europeu, destaca-se a Decisão-Quadro relativa à Luta Contra o 

Terrorismo
207

. Ocorre que, os atentados do 11 de setembro criaram um consenso sobre a 

importância da luta contra o terrorismo no âmbito da União Europeia, além de 

influenciarem seus Estados Membros a modernizar os meios tradicionais de cooperação e a 

progredir na criação de um sistema penal europeu. Nesse sentido, coloca-se a questão de 

saber se isso resolve de maneira equilibrada a tensão entre liberdade e segurança
208

. 

 

 

                                                                                                                                                                                
nenhuma circunstância, justificáveis sob argumentos políticos, filosóficos, ideológicos, raciais, étnicos, 

religiosos ou de natureza similar (...)”. 
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 Cf. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2009, p. 13. Lista das convenções no 

original em inglês: 1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft (1963); 
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Detection (1991); 11. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (1997); 12. 

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999); 13. International 
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Aviation (2010); 18. Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of 

Aircraft (2010). 
206

 Ibid., p. 15. 
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 Decisão-Quadro do Conselho da União Europeia, de 13 de junho de 2002, n. 2002/475/JAI. 
208

 RODRIGUES, Anabela Miranda. O mandado de detenção europeu – na via da construção de um sistema 

penal europeu: um passo ou um salto? Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Coimbra, ano 13, n. 1, jan-

mar. 2003, p. 28. 
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2.2. Dupla incriminação para restrição de direitos individuais 

 

A dupla incriminação pressupõe a tipificação das condutas penais nos 

ordenamentos jurídicos dos Estados cooperantes, relativas aos quais o pedido de 

cooperação é feito. Esse princípio básico de cooperação jurídica serve como instrumento 

de preservação das garantias e direitos fundamentais dos indivíduos contra quem um delito 

é imputado. 

No procedimento tradicional da extradição, ao solicitar-se a entrega de uma 

pessoa que deverá ser julgada ou deverá cumprir pena por um delito, deve ser realizado o 

controle da dupla incriminação, verificando-se se o delito também é previsto no 

ordenamento do Estado requerido. 

A extradição pressupõe um acordo entre Estados quanto aos valores a proteger 

e legitima-se pela circunstância de cada um dos Estados pretender chamar a si o encargo 

de, sobre seu território, determinar que comportamentos são proibidos e quais são passíveis 

de censura criminal
209

. 

Para Mario Mendes Serrano, o princípio da dupla incriminação é uma regra 

clássica da cooperação internacional em matéria penal, nomeadamente, do instituto da 

extradição, segundo o qual, para haver extradição, os fatos imputados à pessoa visada 

devem ser incriminados quer pelo direito do Estado requerente, quer pelo direito do Estado 

requerido
210

.  

Se por um lado, a regra da dupla incriminação pretende resguardar os direitos 

individuais, entre eles, o próprio princípio da legalidade penal, por outra traz 

inconvenientes que dificultam a efetivação da entrega de um suspeito ou réu em processo 

criminal. 

De início, levanta-se a dificuldade da avaliação de conformidade entre tipos 

penais dos diferentes ordenamentos, que podem ter dessemelhanças e especificidades 

criadas propositalmente pelo legislador, trazendo novas garantias ou até mesmo revelando 

uma diversidade material entre os tipos. 

Carlota Pizarro relata a indiferença dos Estados em relação ao princípio da 

dupla incriminação, traduzida na aceitação de que certas condutas punidas poderão ser 

                                                           
209
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consideradas em termos genéricos sem a exigência de precisão que tem sido garantia 

indescartável. Para ela, a premência em combater eficazmente a criminalidade organizada, 

vem alterar o frágil equilíbrio entre segurança e liberdade, entre eficácia e as garantias
211

.  

Além disso, o controle da dupla incriminação, contrário ao princípio do 

reconhecimento mútuo de decisões judiciais, porque busca validade na legislação 

alienígena, é fator de morosidade adicional ao procedimento da extradição, o que levou ao 

sopesamento da necessidade dessa exigência e sustentou-se a abolição de seu controle, na 

área de criminalidade que não chega a tocar os interesses fundamentais dos Estados 

Membros mais atidos às tradições jurídicas de cada um, ou na área, relativamente à qual 

existe certo consenso entre os Estados quanto à sua repressão por atingirem de forma tão 

desvaliosa os fundamentais interesses de cada Estado
212

. 

Ricardo Matos entende que, apesar disso, por força das dificuldades trazidas 

por uma abolição genérica do controle da dupla incriminação, optou-se apenas por não 

exigir o controle quanto a um conjunto de „domínios da criminalidade‟ relativamente aos 

quais existia um consenso no âmbito da União Europeia sobre o próprio princípio da 

incriminação
213

.  

 

 

3. A extradição como procedimento de cooperação jurídica 

 

3.1. O modelo tradicional 

 

A extradição é um dos principais instrumentos de cooperação jurídica 

internacional, através do qual o Estado requerente solicita ao Estado requerido a pessoa 

reclamada, objeto da extradição, para fins de julgamento ou aplicação de pena
214

. Foi 

prevista inicialmente, no âmbito europeu, na Convenção Europeia sobre Extradição, de 

1957. 
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O procedimento extradicional, tradicionalmente, supunha o apoio entre as 

esferas do Poder Executivo interestatal, em razão de tratado ou convenção firmado entre os 

Estados. Atualmente, no entanto, o procedimento vem se judicializando, de forma que a 

requisição é submetida ao controle dos tribunais. A pessoa reclamada deixa de ser objeto 

para ser sujeito do processo de extradição
215

. 

A DUDH, em seu artigo 9º e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

(PIDCP), no artigo 13º, servem de fundamento normativo para a extradição e a solicitação 

de entrega para fins penais, uma vez que proíbem a expulsão arbitrária de estrangeiros. 

Em relação aos fundamentos fáticos, tem-se que a efetividade da entrega deve 

gerar a noção de que a fuga para outro Estado não representa garantia de impunidade. 

Ademais, por ser um procedimento rogatório, que se opera através de solicitação, respeita-

se a soberania dos demais Estados. Como terceiro fundamento, a extradição revela-se 

método imprescindível a ser utilizado por Estados cujos ordenamentos não permitem o 

julgamento na ausência do indivíduo
216

. 

Nas origens do procedimento da extradição, buscava-se a persecução e entrega 

de quem atentava contra o poder político constituído. Hoje, paradoxalmente, a comissão de 

um delito dessa natureza se apresenta como principal causa de denegação da entrega
217

.  

A exclusão do terrorismo do conceito impreciso de delito político gerou 

controvérsias, tanto que o Conselho da Europa, relativamente à luta contra o terrorismo, 

estabeleceu que devessem ser tomadas medidas de conformidade com o direito 

internacional para assegurar que não se reconheça a reivindicação de motivações políticas 

como causa de denegação de solicitação de extradição de supostos terroristas
218

. 

 

3.2.  Questões polêmicas do procedimento extradicional 

 

Algumas questões polêmicas relativas à extradição devem ser aqui abordadas. 

Em relação ao desconto do tempo de detenção para a extradição no tempo de prisão 
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preventiva no país de destino para efeitos de contagem do seu prazo máximo, não há voz 

uníssona
219

. Em Portugal, por exemplo, o Tribunal Constitucional português, no Acórdão 

298/99, entendeu que os meses de detenção para extradição apenas poderiam ser 

computados numa pena privativa de liberdade, mas não em relação ao prazo da prisão 

preventiva no país de destino
220

. 

Outra questão que se aponta é a sanção imposta pelo Estado requerente, tal 

como a pena de morte ou penas que lesionam a integridade corporal e moral do indivíduo, 

que condiciona consequentemente o Estado requerido, por atentar contra os valores 

fundamentais desse Estado e vulnerar a ordem pública de âmbito territorial ou 

internacional.  

Nesse sentido, a Convenção Europeia sobre Extradição, de 1957, já 

prelecionava que o Estado poderia recusar a entrega se a ofensa que gerou a extradição 

fosse punida no Estado requerente com pena de morte, podendo, entretanto, proceder à 

entrega, caso considerasse suficiente a garantia dada pelo Estado requerente de que a pena 

de morte não seria efetuada
221

.  

Esther Gomez Campelo não crê que o mero compromisso de inexecução ou 

cumprimento parcial por parte das autoridades do país requerente constitua garantia 

suficiente para melhorar a situação do extraditando. Isso porque, a decisão adotada pelo 

Poder Executivo carece de força vinculante ante a independência do poder judicial, o que, 
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seguindo a Corte Europeia de Direitos Humanos (“Corte Europeia”)
222

, conduz a denunciar 

a escassa situação da técnica de concessão condicionada
223

. 

Outra questão polêmica é a não entrega de um nacional quando solicitado pelo 

procedimento da extradição. Na Convenção relativa à Extradição entre os Estados 

Membros da União Europeia
224

, no seu artigo 7º, não é permitida a recusa de entrega por 

motivo de ser o sujeito reclamado nacional do Estado requerido. 

Foram muitos, portanto, os pontos assinalados no procedimento da extradição 

que mereciam reprovas e controvérsias, fato que, aliado à inabilidade do auxílio judiciário 

internacional clássico em lidar com barreiras judiciais e com a nova criminalidade, gerou 

impulso para uma reformulação nas práticas de cooperação internacional. 

 

 

4. Novos mecanismos de cooperação jurídica internacional em matéria de prisão 

 

4.1. Reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais 

 

O princípio do reconhecimento mútuo de decisões judiciais tem sido utilizado 

como novo mecanismo de auxílio jurídico entre Estados, por ser mais ágil e menos 

burocrático, superando dificuldades trazidas pelo princípio da dupla incriminação. 

Segundo o princípio do reconhecimento mútuo, uma decisão tomada por uma 

autoridade judiciária de um Estado com base na sua legislação interna será reconhecida e 

executada pela autoridade judiciária de outro Estado, produzindo efeitos pelo menos 

equivalentes a uma decisão tomada por uma autoridade judiciária nacional. O 

reconhecimento mútuo baseia-se na ideia de que, ainda que outro Estado possa não tratar 

uma determinada questão de forma igual ou análoga à forma como seria tratada no Estado 

do interessado, os resultados serão considerados equivalentes às decisões do seu próprio 

Estado
225

. 

                                                           
222

 Caso Soering v. United Kingdom, Application n. 14038/88, j. 07 jul. 1989. 
223

 GOMEZ CAMPELO, Esther, 2006, p. 983-984. 
224

 A Convenção relativa à Extradição entre os Estados Membros da União Europeia foi elaborada completar 

e melhorar o funcionamento da Convenção Europeia de Extradição de 1957 e, em certos aspectos, o da 

Convenção Europeia para a Repressão do Terrorismo de 1977, ambas celebradas, na época, a nível do 

Conselho da Europa. Disponível em: www.consilium.europa.eu. Acesso em: 12 mai. 2014. 
225

 MATOS, Ricardo Jorge Bragança de, 2004, p. 327-328. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["14038/88"]}
http://www.consilium.europa.eu/


 

75 

 

Desta forma, a partir do reconhecimento mútuo de decisões, deixa de ser 

necessário acudir ao procedimento clássico do exequatur. O exequatur é um procedimento 

destinado a homologar uma resolução judicial estrangeira, com o fim de produzir os 

mesmos efeitos que uma resolução judicial nacional
226

.  

Naturalmente, para a implementação do princípio, é fundamental que se 

fortaleça a confiança mútua entre Estados
227

, requisito em franca evolução no âmbito 

jurídico da União Europeia, em virtude da aproximação política e econômica, porém, ainda 

bastante longe de ser alcançada entre Estados americanos. 

Além disso, indispensável consolidar a harmonização de legislações, buscando-

se uma aproximação de tipos e finalidades em matéria penal. Como relata Soltoski, a 

aplicação do princípio do reconhecimento mútuo a decisões também serve à luta 

antiterrorista
228

. Considerando que a ONU apela aos Estados para que façam parte dos 

principais instrumentos jurídicos de combate ao terrorismo, a ideia é que haja um consenso 

geral em torno do conceito de terrorismo e de sua persecução, que viabilize, no futuro, o 

reconhecimento de decisões relativas à matéria. 

 

4.2. Decisão-Quadro 584/2002 do Conselho Europeu: mandado de detenção europeu  

 

Na Decisão-Quadro nº 584, de 13 de julho de 2002, do Conselho Europeu, 

foram delineadas as normas relativas ao mandado de detenção europeu e aos processos de 

entrega entre Estados Membros, mecanismo que visa, em princípio, superar a figura da 

prisão para extradição, com fundamento no princípio do reconhecimento mútuo de 

decisões judiciais
229

. 
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A Decisão-Quadro, que configura verdadeira diretiva, em razão de sua 

obrigatoriedade aos Estados Membros
230

, encontra justificativa na pressão de sentido 

repressivo encontrado após os atentados de 11 de setembro, que determinou a aprovação 

do instrumento, com a manifesta necessidade de sua efetiva e rápida implementação
231

.  

O artigo 1º da Decisão-Quadro traz uma definição do mandado de detenção: 

decisão judiciária emitida por um Estado-Membro com vista à detenção e entrega por outro 

Estado-Membro de uma pessoa procurada para efeitos de procedimento penal ou de 

cumprimento de uma pena ou medida de segurança privativas de liberdade. Em verdade, o 

mandado foi qualificado como “pedra angular”
232

 da cooperação judiciária europeia. 

O mandado de detenção europeu constitui a primeira concretização do 

princípio do reconhecimento mútuo, como a própria Decisão-Quadro enuncia
233

. Com o 

novo instrumento, supera-se o procedimento tradicional de validação de decisões judiciais 

(exequatur) e, com isso, o próprio procedimento da extradição
234

, tendo em vista que não 

há pedido entre esferas do Poder Executivo. O sistema europeu dispensa o exequatur e 

reconhece a validez da ordem de detenção e entrega emitida pelo outro Estado, ainda que a 

autoridade judicial que a execute faça uma supervisão
235

. 

A Euro-Ordem, como o mandado foi denominado pela doutrina
236

, estabelece 

um procedimento mais simplificado que a extradição, pois é feito um contato direto entre a 

autoridade judiciária do Estado emissor e a autoridade judiciária do Estado de execução, 

tornando o processo mais célere e menos burocrático. 

É certo que o procedimento europeu pressupõe uma renúncia de parte de 

soberania do Estado de execução, porém, em se tratando de território europeu, o novo 

instrumento de cooperação jurídica veio apenas a somar à conjunção econômica, política e 

social existente na União Europeia, prestando-se também à união na esfera jurídica, 
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considerando-se, ainda, que a extradição era reputada procedimento obsoleto
237

 frente à 

nova criminalidade e à facilidade de locomoção dos cidadãos em toda a Europa. 

E, se por um lado a soberania foi alijada a segundo plano, os direitos 

fundamentais da pessoa, sujeito da entrega, ganharam maior relevância, sendo observados 

pelas autoridades judiciárias em cooperação. O caráter judicial da Euro-Ordem leva à 

despolitização da decisão, assim como uma maior predisposição a tutela dos direitos 

fundamentais
238

. 

Além disso, a manutenção da pessoa em detenção obedece às mesmas 

condições que valem para qualquer pessoa presa, previstas no direito processual penal 

interno, assim como a garantia de direitos da pessoa detida
239

.  

Se o mandado de detenção referir-se a ato não tipificado no Estado de 

execução como crime, caso o ato tenha sido cometido em seu território, naturalmente, 

poderá denegar a ordem proveniente de autoridade do Estado emissor. Por outro lado, o 

artigo 27 da Decisão-Quadro prevê que a pessoa entregue pode ser sujeita a julgamento por 

crime diverso daquele referido na ordem de detenção. 

Já em relação à nacionalidade da pessoa sujeita à detenção, motivo de 

controvérsia no âmbito extradicional, o Conselho Europeu determinou na Decisão-Quadro 

que o Estado de execução, de onde a pessoa é nacional, deverá proceder a seu julgamento, 

ou, em outra possibilidade, a pessoa poderá ser ouvida no Estado de emissão e, 

posteriormente, será devolvida a seu Estado para julgamento
240

. 

Ao receber o mandado de detenção, a autoridade judiciária de execução adotará 

as medidas cabíveis e necessárias para a entrega da pessoa à autoridade emissora. 

Importante detalhar que não é obrigatório que seja determinada a prisão preventiva da 

pessoa procurada, sendo apenas exigível que se adote medidas para evitar a fuga
241
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Em relação ao cabimento do mandado de detenção, a ordem pode ser 

determinada para crimes punidos com pena ou medida de segurança privativas de liberdade 

de duração máxima não inferior a 12 meses ou quando tiver sido decretada uma pena ou 

aplicada uma medida de segurança, por sanções de duração não inferior a quatro meses, 

conforme consta do artigo 2.1 da Decisão-Quadro. 

No artigo 2.2, a normativa traz ainda um rol de crimes para os quais dispensa o 

controle de dupla incriminação, desde que puníveis no Estado emissor com pena ou 

medida de segurança privativas de liberdade com duração máxima não inferior a três anos 

e tal como definidas pela legislação do Estado-Membro de emissão. Neste rol, insere-se o 

terrorismo, entre outras graves condutas. 

Por fim, no considerando 13 da Decisão-Quadro, foi estabelecido que ninguém 

pode ser afastado, expulso ou extraditado para um Estado onde corra sério risco de ser 

sujeito a pena de morte, tortura ou a outros tratos ou penas desumanas ou degradantes, 

norma que está em consonância com a citada jurisprudência da Corte Europeia. 

 

 

5. Prisão de suspeitos de terrorismo para entrega a outros Estados  

 

5.1. Considerações gerais 

 

Os instrumentos normativos colacionados acima trouxeram normas específicas 

e mais repressoras contra o terrorismo, tendo em vista que a ascensão dessa modalidade 

criminosa foi crucial para a evolução das convenções e tratados relacionados a cooperação 

internacional. A partir de então, os Estados perceberam a necessidade de tomar rápidas e 

eficientes medidas para o auxílio mútuo, sem deixar de lado as garantias fundamentais, 

conforme verificado no âmbito do mandado de detenção europeu. 

A discussão sobre caracterização de delito político, para fins de denegação de 

pedido de extradição levantada acima é superada na Decisão-Quadro sobre a Euro-Ordem, 

quando essa estabelece que a decisão da autoridade judiciária do outro Estado Membro 
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deve ser reconhecida com todos seus efeitos, sem controle prévio, em decorrência da 

aplicação do princípio do reconhecimento mútuo
242

.  

Em relação à entrega material, para fins de extradição, a pessoa reclamada deve 

ser colocada à disposição das autoridades judiciais e policiais do Estado requerido. O 

melhor método de fazê-lo é por meio da prisão preventiva, fundamentada no previsível 

perigo de fuga, ainda que a excepcionalidade seja sua principal característica. A constrição 

da prisão preventiva justifica-se, por breve lapso de tempo, quando há iminente perigo de 

fuga do reclamado.
243

.  

 

5.2.  Exceção à dupla incriminação em caso de terrorismo 

 

Na Convenção relativa à Extradição entre os Estados Membros da União 

Europeia, foram introduzidas exceções aos princípios então vigentes em matéria 

extradicional, entre os quais, (i) a exigência de dupla incriminação, quando o pedido de 

extradição se basear em infração qualificada pelo Estado Membro requerente como 

associação criminosa, e (ii) a exclusão, como motivo de recusa de extradição, do fato de a 

pessoa procurada ser nacional do Estado requerido
244

. 

Ressalte-se que a associação criminosa, para fins de exclusão do princípio da 

dupla incriminação, deverá ter por finalidade a prática de atos de terrorismo, assim 

definidos na Convenção Europeia para Prevenção do Terrorismo, bem como a prática de 

atos de violência que atentem contra a vida, a integridade física ou a liberdade das pessoas 

ou que criem um perigo coletivo para as pessoas. 

No plano da Decisão-Quadro 584/02, relativa ao mandado de detenção 

europeu, há explícita exclusão do controle de dupla incriminação no artigo 2.2 para os 
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casos de terrorismo e demais crimes que atentem contra a vida e a integridade física e 

moral das pessoas, além de graves crimes contra a ordem financeira. 

Há na doutrina entendimento de que a norma acima é uma das mais evidentes 

manifestações do princípio do reconhecimento mútuo de decisões
245

. Além disso, a 

exclusão do controle de dupla incriminação não significa necessariamente a abolição do 

princípio, mas sim uma ausência de controle em certas circunstâncias previstas pelo 

legislador
246

. 

À primeira vista, aliás, o princípio da dupla incriminação foi construído como 

uma garantia fundamental da pessoa humana, a que os Estados não poderiam renunciar. O 

método da lista de infrações, conforme previsto no artigo 2.2 representa uma solução 

encontrada pelo legislador europeu ante a ineficiência do modelo tradicional
247

, como 

tentativa de minimizar a afetação dos direitos fundamentais. 

 

6. Resoluções do Conselho de Segurança da ONU 

 

6.1. Resolução 1267/99 

 

Em 1999, com cenário de crise no Afeganistão, em virtude do domínio talibã e 

notícias de esconderijo de terroristas em solo afegão, o Conselho de Segurança das Nações 

Unidas decidiu por bem publicar a Resolução 1267, pela qual, reafirmou sua preocupação 

com a violação de normas de DIH e de direitos humanos. 

Na Resolução 1267/99, evocando as convenções internacionais relativas ao 

combate do terrorismo e, em particular, o dever de extraditar ou processar
248

, o Conselho 
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de Segurança condenou energicamente o uso do solo afegão para abrigo de terroristas e 

planejamento de atos terroristas e convocou o Estado afegão a obedecer as normas 

internacionais e entregar terroristas ali abrigados, especialmente, Osama bin Laden. 

Relevante anotar que, em relação a essa questão, o Conselho de Segurança 

requereu a cooperação jurídica entre os Estados, a partir da adoção de certas medidas, tais 

como o congelamento de recursos voltados ao financiamento do regime talibã
249

.  

 

6.2.  Resolução 1373/01 

 

Em 28 de setembro de 2001, logo após os atentados terroristas contra os 

Estados Unidos, o Conselho de Segurança aprovou por unanimidade a Resolução 1373, 

que se tornou um marco jurídico da cooperação jurídica internacional no combate ao 

terrorismo. 

Na Resolução, os Estados são chamados a cumprir as convenções 

internacionais relativas ao terrorismo e, adotar medidas de cooperação internacional para 

prevenir e reprimir o terrorismo em seu território. Nos termos do instrumento jurídico, “os 

Estados tem o dever de abster-se de organizar, instigar e apoiar atos terroristas perpetrados 

em outro Estado ou de participar neles, assim como de permitir atividades organizadas a 

fim de cometer tais atos”
250

. 

Segundo manual das Nações Unidas, as resoluções do Conselho de Segurança 

adotadas de acordo com o capítulo VII da Carta das Nações Unidas são vinculantes
251

, 

precedem outras obrigações e devem ser aplicadas por todos os Estados Membros.  
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Na Resolução 1373, o Conselho de Segurança atua nos termos do capítulo VII 

mencionado, determinando obrigações nos parágrafos 1 e 2 e recomendações no parágrafo 

3, ressaltando-se que a Resolução como um todo é vinculante e possui ampla autoridade. 

Sendo assim, a resolução requer que os Estados tomem medidas e que o 

Conselho de Segurança estabeleça que todos os atos de terrorismo constituem ameaça à 

paz e segurança internacionais
252

. Além disso, a resolução invoca os Estados a fazerem 

parte das convenções internacionais mais relevantes, especialmente aqueles instrumentos 

que definem e proíbem atos de terrorismo. Por fim, a resolução também requer que os 

Estados cooperem na luta contra o terrorismo, prevendo várias medidas de cooperação. 
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PARTE III – TERRORISMO E PRISÃO CAUTELAR À LUZ DA 

JURISPRUDÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

 

  



 

84 

 

Capítulo V – Legislação terrorista e prisão cautelar: a reação dos tribunais nacionais 

 

 

1. Considerações iniciais 

 

Em complemento ao estudo das legislações excepcionais
253

 adotadas pós-11 de 

setembro, que visaram ao recrudescimento do combate ao terrorismo, muitas vezes 

prevendo restrições às liberdades fundamentais relacionadas à prisão, analisaremos 

empiricamente alguns casos julgados sobre o tema em cortes nacionais, neste capítulo. 

Seguindo nossa linha metodológica de exame legislativo dos capítulos 

anteriores, consideraremos sob análise o julgamento de casos oriundos dos Estados 

Unidos, Reino Unido e Espanha, que mais se relacionam ao tema da prisão cautelar e 

anterior a julgamento, no contexto do terrorismo.  

Anote-se que nos casos julgados imediatamente após os atentados, as 

legislações excepcionais foram recorrentemente aplicadas. Além disso, é de se observar 

que, em conjunto com a adoção dessas leis, as cortes também adotaram posicionamentos 

muitas vezes restritivos às liberdades fundamentais, a partir de nova exegese das normas 

preexistentes dos Estados, identificando-se que o medo do terrorismo também tomou conta 

dos tribunais nacionais. 

 

 

2. Decisões da Suprema Corte Americana 

 

2.1. Caso Rasul v. Bush 

 

Shafiq Rasul, Asif Igbal (cidadãos do Reino Unido) e David Hicks (cidadão da 

Austrália) foram presos na prisão de Camp X Ray, em Guantánamo, após os atentados de 

11 de setembro de 2001, sob alegação de serem inimigos combatentes.  
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Os prisioneiros de Guantánamo peticionaram visando o direito à liberdade, o 

fim dos interrogatórios enquanto durasse o processo e o direito a um defensor. O recurso 

foi interposto contra George W. Bush, assim atuando como Comandante em Chefe das 

Forças Armadas. 

A petição foi recebida como um pedido de habeas corpus pela District Court 

for the District of Columbia. No entanto, essa Corte não avaliou o mérito, pois entendeu 

que não poderia exercer jurisdição sobre o caso, uma vez que os peticionários eram 

estrangeiros e estavam presos na baía de Guantánamo, território externo à área de 

soberania americana
254

.  

Como base para a decisão, foi o utilizado o caso Johnson v. Eisentrager, no 

qual a corte entendeu que a soberania é requisito indispensável para as cortes admitirem o 

remédio de habeas corpus
255

.  

No caso consolidado Al Odah v. Bush, também utilizado como precedente para 

a decisão do caso Rasul, a District Court de Columbia afirmou que os direitos expressos na 

Constituição Americana não se estendem a estrangeiros fora do território de soberania dos 

Estados Unidos, independentemente se eles são estrangeiros inimigos
256

.  

A Supreme Court contrariou a opinião da District Court e posicionou-se pela 

inaplicabilidade do precedente Johnson v. Eisentrager. No caso Rasul, os requerentes não 

eram nacionais de país em guerra com os Estados Unidos; eles negaram ter praticado atos 

de agressão contra americanos e não tiveram acesso a nenhum tribunal, nem mesmo foram 

formalmente acusados de qualquer delito
257

.  
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 Rasul v. Bush, 215 F. Supp. 2d 55 (D.D.C. 2002), p. 72-73. 
255

 Ibid., p. 69. “Accordingly, the Court finds that Eisentrager is applicable to the aliens in these cases, who 

are held at Guantanamo Bay, even in the absence of a determination by a military commission that they are 

"enemies‖. (...) In sum, the Eisentrager decision establishes a two-dimensional paradigm for determining the 

rights of an individual under the habeas laws. If an individual is a citizen or falls within a narrow class of 

individuals who are akin to citizens, i.e. those persons seeking to prove their citizenship and those aliens 

detained at the nation's ports, courts have focused on status and have not been as concerned with the situs of 

the individual. However, if the individual is an alien without any connection to the United States, courts have 

generally focused on the location of the alien seeking to invoke the jurisdiction of the courts of the United 

States. If an alien is outside the country's sovereign territory, then courts have generally concluded that the 

alien is not permitted access to the courts of the United States to enforce the Constitution. Given 

that Eisentrager applies to the aliens presently detained at the military base at Guantanamo Bay, the only 

question remaining for the Court's resolution is whether Guantanamo Bay, Cuba is part of the sovereign 

territory of the United States.It is undisputed, even by the parties, that Guantanamo Bay is not part of the 

sovereign territory of the United States.”  
256

 Ibid., p. 2. 
257

 Rasul et al v. Bush et al, 542 U.S. 466 (2004), p. 6-11.  “Petitioners here differ from 

the Eisentrager detainees in important respects: They are not nationals of countries at war with the United 

States, and they deny that they have engaged in or plotted acts of aggression against this country; they have 

never been afforded access to any tribunal, much less charged with and convicted of wrongdoing; and for 
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No mais, a Supreme Court entendeu que a jurisdição da District Court se 

estendia a estrangeiros presos em território sobre o qual os Estados Unidos exercem plena 

e exclusiva jurisdição, ainda que não tenham soberania
258

. 

O caso Rasul v. Bush foi decidido na Supreme Court em um resultado de 6 

votos a favor e 3 contra, determinando que a District Court processasse o pedido de habeas 

corpus
259.

 A maioria dos juízes entendeu que os presos de Guantánamo, incluindo aqueles 

considerados inimigos, não poderiam ser mantidos presos indefinidamente, sem 

julgamento ou procedimento, e que os não-cidadãos poderiam peticionar por meio de 

habeas corpus em cortes federais, enquanto estivessem em áreas sob efetivo e permanente 

controle dos Estados Unidos, como Guantánamo
260

.  

A minoria, em oposição, liderada pelo Justice Scalia
261

, negou a concessão do 

writ, com o fundamento de que o habeas corpus não era extensível a não-cidadãos 

americanos
262

.  

Com isso, de acordo com o resultado decisório, a cláusula do devido processo 

se refere mais explicitamente às pessoas do que a cidadãos e não há sugestão normativa, 

nem mesmo na cláusula de suspensão de habeas corpus, de que essa garantia deva se 

referir apenas a cidadãos. Nos votos dissidentes, no caso Rasul, não houve acordo em torno 

de uma tese e o assunto voltou a ser discutido no caso Hamdi v. Rumsfeld.   

 

 

                                                                                                                                                                                
more than two years they have been imprisoned in territory over which the United States exercises exclusive 

jurisdiction and control.”  
258

 Rasul et al v. Bush et al, 542 U.S. 466 (2004), p. 15. “The District Court has jurisdiction to hear 

petitionersí habeas challenges under 28 U. S. C. §2241, which authorizes district courts, within their 

respective jurisdictions, to entertain habeas applications by persons claiming to be held in custody in 

violation of the laws...of the United States, §2241(a), (c)(3). Such jurisdiction extends to aliens held in a 

territory over which the United States exercises plenary and exclusive jurisdiction, but not ‗ultimate 

sovereignty‘”. 
259

 Cf. também FLETCHER, George P. Ciudadanos o personas? Análisis de las sentencias de la Corte 

Suprema de los Estados Unidos em los casos Hamdi, Padilla y los prisioneiros en Guantánamo. Revista 

Penal, Valencia, n. 16, p. 61-71, jul. 2005, p. 62. 
260

 Rasul et al v. Bush et al, op cit, p. 15-17. “Nothing in Eisentrager or any other of the Court‘s cases 

categorically excludes aliens detained in military custody outside the United States from that privilege. 

United States courts have traditionally been open to nonresident aliens. (...)What is presently at stake is only 

whether the federal courts have jurisdiction to determine the legality of the Executive‘s potentially indefinite 

detention of individuals who claim to be wholly innocent of wrongdoing. Answering that question in the 

affirmative, we reverse the judgment of the Court of Appeals and remand for the District Court to consider in 

the first instance the merits of petitioners‘ claims.” 
261

 Ressalte-se que no caso Hamdi, o Justice Scalia adota posição contrária à que defendeu no caso Rasul. 
262

 Rasul et al v. Bush et al, op cit, p., p. 64. 



 

87 

 

2.2. Caso Hamdi v. Rumsfeld 

 

Yasser Esam Hamdi, cidadão americano, foi detido no Afeganistão por, 

supostamente, ter lutado contra as forças aliadas dos americanos e foi transportando para a 

prisão de Camp X-Ray, em Guantánamo, e depois para uma base naval no Estado da 

Virgínia, em abril de 2002, e por fim para uma brigada naval na Carolina do Sul, onde 

permaneceu por dois anos incomunicável e sem acesso a um defensor
263

. 

Foi impetrado habeas corpus em favor de Hamdi, alegando-se que sua 

detenção teria violado V e da XIV (1) emendas da Constituição Americana
264

. O governo 

contestou o pedido de liberdade afirmando que Hamdi foi qualificado como “combatente 

inimigo”, com base na Declaração de Mobbs
265

, e que o presidente, como comandante em 

chefe, tinha o poder de assim o designá-lo e mandar detê-lo. A Eastern District Court of 

Virginia entendeu que apenas a Declaração de Mobbs, subtraída de outras provas, não era 

suficiente para sustentar a prisão de Hamdi
266

. 

A Court of Apeals for the Forth Circuit reverteu a decisão da Eastern District 

Court, sustentando que, diante da incontrovérsia de que Hamdi fora encontrado em zona de 

combate, a Declaração de Mobbs oferecia fundamento suficiente para concluir que o 

Presidente ordenou a prisão de forma constitucional
267

.  
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 Hamdi v. Rumsfeld, 296 F.3d (4th. Circuit 2002), p. 5-6. 
264

 “Amendment V: No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a 

presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the 

Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same 

offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness 

against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private 

property be taken for public use, without just compensation. 

Amendment XIV (1):All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction 

thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce 

any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State 

deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its 

jurisdiction the equal protection of the laws.‖ Disponível em: 

http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amdt_5_1791. Acesso em: 08 set. 2014. 
265

 A Declaração de Mobbs descrevia vários detalhes relacionados à ida de Hamdi para o Afeganistão, sua 

filiação com o Talebã durante o tempo em que este esteve em guerra contra os Estados Unidos e o 

subsequente rendimento de Hamdi. GARRISON, Arthur H., Hamdi, Padilla and Rasul: the war on terrorismo 

on the judicial front. American Journal of trial advocacy, Birminghan, v. 27, 2003, p. 104 e 108. 
266

 Hamdi v. Rumsfeld, 243 F. Supp. 2d 527 (2002), p. 12. “Our Constitution was the first to develop a 

government of checks and balances. The legislative, executive, and judicial branches each check each other. 

While the Executive may very well be correct that Hamdi is an enemy combatant whose rights have not been 

violated, the Court is unwilling, on the sparse facts before it to find so at this time on the basis of the Mobbs 

Declaration. Therefore it is necessary to obtain the additional facts requested.” 
267

 Hamdi v. Rumsfeld, 294 F.3d 598 (4th Cir. 2002), p. 16: “Because it is undisputed that Hamdi was 

captured in a zone of active combat in a foreign theater of conflict, we hold that the submitted declaration is 

a sufficient basis upon which to conclude that the Commander in Chief has constitutionally detained Hamdi 

http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amdt_5_1791
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Esta última Corte expôs que o Judiciário não poderia intervir em decisões do 

Presidente como comandante em chefe, na condução da guerra, incluindo, o apontamento 

de um indivíduo como “combatente inimigo” e sua detenção. Assim, a Court of Apeals 

devolveu o caso à Eastern District Court afirmando que Hamdi era de fato um 

“combatente inimigo” e sua detenção era legal
268

.  

Perante a Eastern District Court, o governo afirmou que a detenção de 

combatentes inimigos era legal enquanto durasse o conflito armado, ainda que se tratasse 

de um cidadão americano, e não necessitava haver uma acusação formal de crime, de 

acordo com as leis da guerra. Asseverou ainda que, em razão de Hamdi ser um combatente 

inimigo, a ele não se aplicavam as proteções criminais legais e constitucionais
269

. Afirmou 

também que o único papel da corte no caso era verificar se houve base fática para sustentar 

a determinação de combatente inimigo, alegando que no caso havia: a Declaração de 

Mobbs
270

.  

Em 16 de agosto de 2002, a Eastern District Court rejeitou o pedido 

apresentado, exigindo informações detalhadas sobre fatores que levaram à caracterização 

de Hamdi como combatente inimigo. Tal corte entendeu que Hamdi tinha o direito ao 

devido processo, nos termos da V emenda, e as proteções constitucionais
271

.   

A Eastern District Court entendeu que não havia justificativa para que Hamdi 

se mantivesse incomunicável e sem acusação formal durante meses. Para a corte, a revisão 

judicial do ato do Executivo deveria averiguar: se havia autoridade apropriada para a 

determinação do status de prisioneiro; a base invocada pelo governo para dar continuidade 

                                                                                                                                                                                
pursuant to the war powers entrusted to him by the United States Constitution. No further factual inquiry is 

necessary or proper, and we remand the case with directions to dismiss the petition.” 
268

 Hamdi v. Rumsfeld, 294, op cit, p. 36. 
269

 Hamdi v. Rumsfeld, Respondent´s response to, and motion to dismiss, the petition for a writ of 

habeas corpus, United States District Court of Virginia, July 25th, 2002, p. 10: “As an enemy combatant, the 

military ´s ―present detention‖ of Hamdi is ―lawful‖, Hamdi, even though he has not been ―charged with an 

offense‖ or ―provided counsel‖. There is no obligation under the laws and customs of war for captors to 

charge combatants with an offense (whether under the law of war or domestic law); indeed, a significant 

number, if not the vast majority, of those seized in war are never charged with any offense but instead are 

simply detained during the conflict. Similarly, there is no general right under the laws and customs of war 

for those detained as enemy combatants to be provided counsel. Even under the Third Geneva Convention – 

which does not afford protections to unlawful enemy combatants, such as the detainee here – prisoners of 

war have no right of access to counsel to challenge their detention.” 
270

 Ibid., p. 16 
271

 Hamdi v. Rumsfeld, Order finding Mobbs Declaration insufficient, United States District Court of 

Virginia, Aug. 16
th

,  p. 2, 7-8. 
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à detenção independemente de formal acusação e sem acesso da defesa a favor da 

segurança nacional, e se os tratados de Genebra impunham um processo diferente
272

. 

O governo, então, apelou à Court of Apeals for the Forth Circuit, a qual, em 

decisão de 12 de setembro de 2002, seguiu a lógica anterior, a favor da separação de 

poderes, mas também garantiu que as liberdades individuais não podiam simplesmente ser 

afastadas quando as forças armadas estivessem em um conflito. Entretanto, afirmou que o 

presidente, na qualidade de comandante em chefe das forças armadas, tinha de fato 

autoridade para determinar a detenção, por meio da Authorization for use of military force 

(AUMF), e que Hamdi não dispunha do direito a audiência de instrução e do direito a um 

defensor, uma vez que o fato de ter sido capturado em zona de combate em outro Estado 

era incontroverso
273

.  

Perante a Suprema Corte, a Justice Sandra O´Connor relatou que a questão, na 

verdade, girava em torno da possibilidade de o exercício do poder de deter cidadãos 

americanos pelo Presidente sem revisão judicial violaria a V emenda, a qual impõe que 

nenhuma pessoa será privada de liberdade sem o devido processo legal. Ela concluiu que o 

cidadão, em busca de revisar sua qualificação como combatente inimigo, devia receber 

informações sobre a base fática para essa qualificação e devia ter a possibilidade de 

questionar as afirmações do governo perante um órgão julgador neutro
274

. 

No entanto, a Justice O´Connor entendeu que um juízo neutro não precisava 

ser necessariamente uma corte ordinária, mas poderia ser uma comissão militar 

devidamente autorizada e constituída
275

. 

O ponto nevrálgico da decisão, que se pode apontar, reside na fundamentação 

de O´Connor de que o ônus de prova deveria ser invertido, de modo que o preso poderia 
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 Hamdi v. Rumsfeld, Order finding Mobbs Declaration insufficient, United States District Court of 

Virginia, Aug. 16
th

 , p. 9. 
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 Hamdi v.Rumsfeld, 296 F.3d 278, (4th Cir. 2002), p. 15. 
274

 Hamdi v. Rumsfeld, 542 US 507 (2004), p. 1: “We hold that although Congress authorized the detention 

of combatants in the narrow circumstances alleged here, due process demands that a citizen held in the 

United States as an enemy combatant be given a meaningful opportunity to contest the factual basis for that 

detention before a neutral decisionmaker.” 
275

 Ibid., p. 31:  “There remains the possibility that the standards we have articulated could be met by an 

appropriately authorized and properly constituted military tribunal. Indeed, it is notable that military 

regulations already provide for such process in related instances, dictating that tribunals be made available 

to determine the status of enemy detainees who assert prisoner-of-war status under the Geneva Convention.” 

Acrescente-se que a juíza permitiu que provas de “ouvir dizer” (hearsay evidence) poderiam ser permitidas, 

incluindo entre elas a Declaração Mobbs: “Hearsay, for example, may need to be accepted as the most 

reliable available evidence from the Government in such a proceeding. Likewise, the Constitution would not 

be offended by a presumption in favor of the Government‘s evidence, so long as that presumption remained a 

rebuttable one and fair opportunity for rebuttal were provided.” 



 

90 

 

ser questionado a provar que não era combatente inimigo, em vez de se requerer tal prova 

do governo. Apesar disso, a juíza decidiu que Hamdi deveria ser libertado assim que a 

guerra em que ele lutou acabasse
276

. 

Hamdi, portanto, não teve acesso a um defensor, nem mesmo às proteções do 

devido processo, pois, segundo a corte de apelação, ele foi classificado como combatente 

inimigo e só teria tais direitos se fosse acusado de um crime
277

. O resultado do julgamento 

na Suprema Corte foi dramático, de 8 votos a favor e um contra o entendimento de 

vinculação essencial entre cidadania e direito a uma audiência judicial para determinar a 

licitude da prisão, o que diferenciava do panorama do caso Rasul
278

. 

 

2.3. Caso Padilla v. Rumsfeld  

 

José Padilla, cidadão americano, foi preso em 8 de maio de 2002, para servir 

como testemunha para uma investigação do 11 de setembro. Em junho de 2002, o 

Presidente Bush assinou uma declaração classificando Padilla como combatente inimigo e 

instruiu o secretário de defesa Rumsfeld a detê-lo em uma prisão militar. Levado à prisão 

de Carolina do Sul, Padilla permaneceu incomunicável por dois anos, sujeito a 

interrogatórios intensos e sem acesso a defesa até fins de 2003
279

.  

O defensor de Padilla impetrou habeas corpus perante a District Court for the 

Southern District of New York, alegando, com fundamento na V e VI emendas à 

Constituição
280

, que a prisão de Padilla era ilegal, ao violar a cláusula de devido processo e 

que o preso tinha o direito a um defensor
281

. 

Na District Court, o governo asseverou que o presidente tem poder, como 

comandante em chefe, de capturar e deter combatentes inimigos e, para tanto, a declaração 

de que uma pessoa é combatente inimigo seria suficiente para a prisão, desde que o 
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 Hamdi v. Rumsfeld, 542 US 507 (2004), p. 27.  
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 FLETCHER, George P., 2005, p. 63. 
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 Padilla v. Bush, 233 F. Supp. 2d 564, 571 (SDNY 2002), p. 4. 
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 “Amendment VI: In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public 
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accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining 

witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defence.” Cf. emenda V em nota 261. 
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 Ibid., p. 4. 
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presidente possa apresentar alguma prova para sustentar a determinação, o que foi feito 

através da Declaração de Mobbs
282

.  

A District Court, em decisão de 4 de dezembro de 2002, rejeitou a alegação de 

que os Estados Unidos não estavam em guerra, sustentando, ainda, que o presidente tinha 

poder para mandar deter Padilla, após resolução do congresso que lhe autorizou o uso 

necessário e apropriado da força para prevenir futuros ataques aos EUA (AUMF)
283

. Sobre 

a prisão por tempo indeterminado, a Corte entendeu que a indefinição da prisão por motivo 

de segurança nacional, não torna a custódia em uma prisão perpétua ou inconstitucional
284

. 

A District Court entendeu também que embora Padilla tivesse direito a 

impetração de habeas corpus, ele não tinha a proteção da V e VI emendas, aplicáveis a 

indivíduos presos por razões criminais, pois foi detido com base na AUMF e sob a 

declaração de que fazia parte da Al Qaeda
285

.  

A Corte reconheceu à assistência de um advogado e à impetração de habeas 

corpus, mas apenas para que Padilla apresentasse uma prova contrária à alegação de ser 

um combatente inimigo. Além disso, o defensor foi indicado pela própria Corte e poderia 

ser monitorado por militares, já que, por ter sido, supostamente, treinado pela Al Qaeda 

poderia transmitir mensagens a terceiros
286

.  

O governo contra argumentou a ordem da District Court reconhecendo o 

direito a um defensor, apresentando uma declaração do diretor da agência de inteligência 
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 Padilla v. Bush, 233 F. Supp. 2d 564, 571 (SDNY 2002), p. 12-13: “The Mobbs Declaration sets forth a 

redacted version of facts provided to the President as the basis for the conclusions set forth in the June 9 

Order. (…) The June 9 Order is addressed to the Secretary of Defense, and includes seven numbered 

paragraphs setting forth the President‘s conclusion that Padilla is an enemy combatant, and, in summary 
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country, possesses information that would be helpful in preventing al Qaeda attacks, and represents ‗a 
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Order directs Secretary Rumsfeld to detain Padilla”.  
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 Ibid., p. 53 e 56: “A formal declaration of war is not necessary in order for the executive to exercise its 

constitutional authority to prosecute an armed conflict –- particularly when, as on September 11, the United 

States is attacked. (…) Further, even if Congressional authorization were deemed necessary, the Joint 
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appropriate force in order, among other things, ―to prevent any future acts of international terrorism against 

the United States,‖ and thereby engages the President‘s full powers as Commander in Chief.” A District 

Court refere-se à AUMF como “Joint Resolution”. 
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 Ibid., p. 54. 
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 Ibid., p. 77-79: “Of course, Padilla has no Sixth Amendment right to counsel in this proceeding. The Sixth 

Amendment grants that right to the ―accused‖ in a ―criminal proceeding‖; Padilla is in the custody of the 

Department of Defense; there is no ―criminal proceeding‖ in which Padilla is detained; therefore, the Sixth 

Amendment does not speak to Padilla‘s situation. Nor does the self-incrimination clause of the Fifth 

Amendment provide any more help to Padilla than the Sixth Amendment in his effort to confer with counsel.” 
286

 Ibid., p. 82. 
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em defesa (Jacoby Declaration) relatando que o interesse na detenção de Padilla era 

interrogá-lo para obter informações importantes para responder aos ataques de 11 de 

setembro de 2001 e prevenir futuros ataques
287

.  

Em resposta ao pedido de reconsideração do governo, em 11 de março de 

2003, a Corte emitiu decisão entendendo que para cumprir o padrão de “some evidence”, 

não se exigia que o órgão judicial apenas verificasse o conteúdo probatório apresentado 

pelo Executivo para classificar o indivíduo como combatente inimigo e determinasse se foi 

ou não uma decisão arbitrária. Pelo contrário, as cortes aplicavam esse padrão para revisar 

decisões em que o peticionário teve uma chance de contestar a prova produzida contra 

eles
288

.  

Em 18 de dezembro de 2003, a Court of Appeals for the Second Circuit 

reverteu a decisão da District Court, ordenando a concessão do habeas corpus, pois o 

presidente não tinha autoridade, nos termos do artigo II da Constituição Americana, para 

deter Padilla indefinidamente como combatente inimigo. A Court of Appeals declarou que 

o poder para deter um cidadão como combatente inimigo só pode ocorrer com autorização 

do congresso
289

. 

Na Supreme Court, a questão foi analisada apenas nos aspectos 

procedimentais, sem haver análise profunda da legalidade da prisão de Padilla, que foi 

enfrentada apenas nas cortes anteriores. Foi decidido, enfim, que a Comandante Marr 

deveria ser a requerida na ação judicial, pois exercia o efetivo controle físico da custódia 

de Padilla
290

. 

Garrison levantou a questão sobre a semelhança entre “some evidence” e 

“probable cause” que esteve em torno do caso Padilla, a respeito do suporte probatório 
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288
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authorized in the Offenses Clause, the Suspension Clause, and the Third Amendment, to Congress is a 
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 Rumsfeld v. Padilla 542 U.S. 426 (2004), p. 7 e 10: “Commander Marr is the only proper respondent to 

Padilla‘s petition because she, not Secretary Rumsfeld, is Padilla‘s custodian. The federal habeas statute 

straightforwardly provides that the proper respondent is ―the person‖ having custody over the petitioner. Its 

consistent use of the definite article indicates that there is generally only one proper respondent, and the 
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para a determinação do status de combatente inimigo. Ele questionou se a passagem do 

tempo ou o fim do conflito armado podem tornar as evidências do status de combatente 

inimigo questionáveis. Para ele, a finalidade de deter um inimigo não é só para afastá-lo do 

campo de batalha, mas também para reduzir o número de forças inimigas, motivo pelo qual 

não há lógica em devolver um inimigo para seu grupo apenas porque ele representaria um 

perigo
291

.  

Em suma, tanto no caso Hamdi quanto no caso Padilla, as cortes entenderam 

que o presidente poderia deter um cidadão americano indefinidamente sob o fundamento 

de ser um “combatente inimigo” enquanto o governo pudesse demonstrar “some evidence” 

provando que o detento é um combatente inimigo, independente de sua cidadania
292

.  

 

2.4. Caso Boumediene v. Bush 

 

Após o julgamento do caso Hamdi v. Rumsfeld pela Suprema Corte americana, 

foram estabelecidos pelo Departamento de Defesa os Combatant Status Review Tribunals 

(Tribunais de Revisão do Status de Combatente), para determinar quais presos seriam 

considerados “combatentes inimigos”. 

No caso Boumediene v. Bush
293

, os requerentes, estrangeiros, foram presos em 

Guantánamo após terem sido capturados no cenário de guerra do Afeganistão e 

qualificados “combatentes inimigos” pelos Tribunais de Revisão.  Ato contínuo, 

apresentaram pedido de habeas corpus à District Court de Columbia Circuit, que foi 

rejeitado, após se reconhecer que não haveria jurisdição dos Estados Unidos sobre o 

território de Guantánamo. 

Na pendência das apelações, o Detainee Treatment Act de 2005 foi publicado, 

prevendo que nenhuma corte ou juiz teria jurisdição para analisar pedidos de habeas 

corpus apresentados por estrangeiros detidos em Guantánamo, concedendo, ainda, à D.C. 

Court of Appeals jurisdição exclusiva para rever as decisões dos Tribunais de Revisão. 

Em 2006, houve alterações no §2241 do Military Commissions Act que passou 

a negar jurisdição em ações de habeas corpus e de qualquer outro aspecto de prisão, 
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transferência, tratamento, julgamento ou condições de prisão de estrangeiros presos, 

caracterizados como combatentes inimigos. 

A Supreme Court avaliou a previsão constitucional da garantia do habeas 

corpus. A garantia tem uma centralidade que direciona a interpretação da cláusula de 

suspensão constitucional. Como elemento vital para a proteção da liberdade individual, 

exige-se maior apuro quando da suspensão dessa garantia: somente pode ser suspensa 

quando há requisição da segurança pública, em casos de rebelião ou invasão
294

. 

Segundo a Supreme Court, a cláusula de suspensão estende seus efeitos ao 

território de Guantánamo. Não se questionou se os Estados Unidos ou Cuba mantém 

soberania em Guantánamo, mas se refutou o argumento do governo de que a soberania de 

direito (de iure) é o fundamento para a jurisdição para avaliar um pedido de habeas corpus. 

Além disso, a argumentação do governo seria inconsistente com os precedentes da 

Supreme Court
 295

. 

O governo americano afirmou que, embora os Estados Unidos mantenha 

controle sobre Guantánamo por mais de 100 anos, a Constituição Americana não gera 

efeitos naquele território, ao menos a não-cidadãos. A questão, porém, envolvia a 

separação de poderes e a Supreme Court entendeu que o governo não poderia 

simplesmente afirmar quando a Constituição seria válida ou não
296

.  

Dessa forma, os requerentes possuíam direito ao habeas corpus, pois, o 

Congresso deveria atuar de acordo com as condições da cláusula de suspensão para negar a 

garantia
297

. E, como relata a Supreme Court, os procedimentos do DTA para revisão do 

status dos presos não são adequados e eficientes para substituir a concessão do habeas 

corpus, por isso, a emenda ao Military Commissions Act (§7) representava uma suspensão 

inconstitucional do writ. 

                                                           
294
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No caso, os requerentes apontaram falhas no procedimento dos Tribunais de 

Revisão, entre as quais, os obstáculos para rebater bases fáticas alegadas pelo governo de 

que seriam combatentes inimigos, devido à dificuldade de apresentar provas e à ausência 

de defensor. A corte concordou com os requerentes sobre o considerável risco de erro na 

apuração dos fatos pelo Tribunal de Revisão, que não deveria ser ignorado, já que um erro 

poderia levar a uma detenção de longa duração. Por isso, a Supreme Court deveria ter um 

procedimento colateral para corrigir erros
298

. 

Ademais, os requerentes alegaram várias irregularidades constitucionais no 

DTA, tais como a ausência de previsão para contestar as bases fáticas dos Tribunais de 

Revisão, para contestar a autoridade do Presidente em prender os requerentes por tempo 

indeterminado com base no AUMF e para requerer a liberdade
299

. 

Para a Suprema Corte, a exigência de que os presos seguissem a estrutura 

limitada de revisão do DTA, antes impetrarem habeas corpus, significaria meses e até anos 

de demora. Na prática, exceto em casos de indevida demora, tais como o presente, as 

cortes federais deveriam se abster de avaliar uma petição de habeas corpus de um 

combatente inimigo antes que os Tribunais de Revisão pudessem revisar o status
300

. 

Considerando os parâmetros materiais e procedimentais usados para impor a 

prisão para prevenir atos de terrorismo, a Suprema Corte afirmou que as District Courts 

deveriam observar as funções das repartições públicas, tais como os Tribunais de Revisão. 

Porém, a segurança também subsiste na fidelidade a princípios fundamentais, entre os 

quais ressaltou a liberdade contra prisão arbitrária e ilegal e a liberdade pessoal que está 
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vinculada a separação de poderes. Ao fim, foi dada ordem de soltura a Boumediene e 

outros quatro detentos 
301

. 

 

 

3. Decisões da Suprema Corte do Reino Unido 

 

3.1. Caso Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and another v. 

Yunus Rahmatullah  

 

Yunus Rahmatullah, cidadão paquistanês, foi preso em 2004 no Iraque, por 

tropas britânicas, em área de controle norte-americano. Supostamente, ele seria membro da 

rede Lashkar-e-Taiba, afiliada à Al-Qaeda. As autoridades britânicas entregaram 

Rahmatullah para custódia do exército americano, que transferiu o paquistanês para um 

presídio no Afeganistão.  

Em 2010, seis anos após a prisão, a Detainee Review Board analisou o caso e 

emitiu parecer alegando que a detenção continuada do prisioneiro não era mais necessária 

para mitigar o perigo que ele representava e que ele poderia ser transferido para o 

Paquistão para ser libertado, sob certas condições de segurança, mas a medida não foi 

implementada. 

Rahmatullah impetrou habeas corpus requerendo a liberdade às autoridades 

judiciárias britânicas. A Court of Apeals reconheceu a ilegalidade da prisão e concedeu a 

ordem. Entretanto, meses após a decisão, a mesma corte afirmou que não tinha poderes 

para determinar a soltura do preso, uma vez que ele se encontrava sob custódia de 

autoridades americanas. 

A questão foi levada à United Kingdom Supreme Court em 2012. O relator do 

caso, Lord Kerr, em seu voto, fez questão de destacar a existência de um Memoradum of 

Understanding (MoU), assinado por Estados Unidos, Reino Unido e Austrália em 2003, o 

qual previa que a remoção ou transferência de prisioneiros de guerra a territórios fora do 

Iraque apenas poderia ocorrer após acordo entre o Poder Detentor (Reino Unido) e o Poder 

Aceitante (Estados Unidos). 
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Para a corte britânica, o MoU de 2003 deveria ser implementado de acordo 

com as Convenções de Genebra relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra (CG-III) 

e relativa à proteção de civis em tempo de guerra (CG-IV), muito embora os Estados 

Unidos sempre tivessem se posicionado contrariamente à aplicação das Convenções de 

Genebra aos chamados inimigos combatentes (grupo do qual Rahmatullah faria parte)
302

. 

Ocorre que o artigo 147 da CG-IV prevê que a deportação ou transferência 

ilegal e o confinamento de uma pessoa protegida constitui grave violação à convenção. Por 

isso, seria essencial que o Reino Unido buscasse o compromisso dos Estados Unidos de 

que os prisioneiros seriam tratados de acordo com a CG-III e a CG-IV
303

. 

Independentemente do MoU e em razão da CG-IV, o Reino Unido deveria 

garantir o tratamento de Rahmatullah de acordo com as Convenções de Genebra e, se 

necessário, requerer o retorno do preso
304

. O relator reconheceu que Rahmatullah poderia 

ser considerado pessoa protegida nos termos do artigo 4º da CG-IV (considerando ainda 

que o Paquistão aderiu à essa convenção)
305

. 

Com isso, o relator concluiu que, a transferência de Rahmatullah para o 

Afeganistão constituía, a princípio, violação ao artigo 49, da CG-IV, que trata da proibição 

de transferência forçada de pessoa protegida. Por consequência, a detenção continuada 

após a transferência seria ilegal
306

. O artigo 132 da CG-IV prevê que toda pessoa presa 
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deve ser solta assim que os motivos que justificaram a prisão desaparecerem
307

. Nessas 

circunstâncias, o Reino Unido encontrava-se obrigado a exigir a entrega do apelado
308

. 

Em relação à garantia do habeas corpus, o relator Lord Kerr afirmou que não 

se trata de um remédio discricionário. Se a detenção não pode ser demonstrada legalmente, 

a pessoa está legitimada a buscar o fim da prisão ilegal, obtendo a ordem de habeas corpus
 

309
”.  

A Court of Appeals determinou que os Secretários de Estado apreciassem o 

pedido de habeas corpus, ainda que o Reino Unido não tivesse o controle direto sobre a 

detenção de Rahmattulah. Em fevereiro de 2012, o Secretário de Estado americano, 

William Lietzau respondeu à solicitação diplomaticamente, restando implícito, para a 

Supreme Court, que os Estados Unidos exerciam controle efetivo sobre a prisão de 

Rahmattulah
310

. 

A maioria dos juízes da Supreme Court negou provimento à apelação de 

Rahmatullah, argumentando que a resposta apresentada ao pedido de entrega foi 

satisfatória e conclusiva no sentido de que o requerente estava legalmente sob controle 

americano. 

Importa notar que Lord Kerr foi seguido por seus pares em sua decisão, 

havendo divergência apontada por Lord Carnwath e Lady Hale quanto à apelação de 

Rahmatullah, a que deram provimento, argumentando que (i) o governo britânico deveria 

ter sido mais incisivo sobre o seu controle da situação no pedido aos Estados Unidos; (ii) a 

família do apelado não teve notícias de seu paradeiro desde 2004; (iii) era irrelevante se os 
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Estados Unidos alegavam ser legitimados a manter o controle do apelado (de acordo com a 

própria visão dos americanos do direito internacional); (iv) em se tratando de liberdade, 

não é tarefa da corte especular as sensibilidades políticas em questão
311

. 

Nos votos dissidentes, os juízes consideraram a possibilidade de que tanto 

Reino Unido quanto Estados Unidos poderiam, implicitamente, preferir que as autoridades 

americanas cuidassem do caso, do que devolver o apelado ao poder dos britânicos
312

. Em 

suma, afora o gran finale atribuído aos votos dissidentes, a decisão representou em si a 

curvatura do Judiciário aos interesses políticos dos Estados beligerantes, ainda que, em 

razão da ausência de controle de fato do Reino Unido sobre a prisão do apelado, a 

concretização das normas de Genebra tenha sido sobremaneira dificultada.  

Percebe-se assim o domínio do poder político americano sobre direitos 

fundamentais, não se reservando apenas aos casos sob julgamento naquele país, mas 

também a todos aqueles Estados parceiros na “guerra ao terror”. 

 

 

4. Decisão do Tribunal Constitucional da Espanha 

 

4.1. Decisão 7/2004 

 

Os recorrentes Rojo González, Urra Guridi, Tobalina Rodríguez, García 

Rodríguez, Olabarría Burón, Egusquiza Bilbao, Palacios Capitán, Blanco Abad y Arriaga 

Goricelaya foram presos em 29 de janeiro de 1992, por supostamente pertencerem ou 

colaborarem com a organização terrorista ETA.  

Com esse cenário, o Juzgado Central de Instrucción
313

 decretou a 

incomunicabilidade dos presos (fase instrutória), pelo prazo máximo da prisão, que foi 
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estendido para 48 horas. Um dos requerentes, Javier Martínez Izaguirre, depôs perante o 

Juzgado, declarando que não estava submetido a nenhum tipo de coação da Polícia. 

O Juzgado, então, instruiu os autos (sumario 10/93) em que os recorrentes 

foram acusados de delitos de pertencimento e colaboração com bando armado, porte e 

depósito de armas e explosivos e falsidade documental, remetendo-a à Sala de lo Penal de 

la Audiencia Nacional. 

Na audiência de instrução, em novembro de 1995, as defesas requereram a 

nulidade dos atos processuais, tendo em vista as alegações de tortura sofrida nos 

estabelecimentos policiais
314

. Reconhecendo a possibilidade concreta de ter ocorrido 

tortura, a Audiencia Nacional desconsiderou as declarações prestadas ante a Polícia, que 

estavam viciadas, embora tenha esclarecido, também, que naquele processo havia outras 

declarações não viciadas, prestadas voluntariamente e sob assistência legal de defensores 

de confiança dos presos, que poderiam ser utilizadas no julgamento
315

. 

Contra essa sentença, os condenados interpuseram recurso de cassação perante 

a Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por infração à lei, alegando violação ao direito à 

presunção de inocência e ao direito a um processo com todas as garantias, e requereram a 

anulação da sentença. O Tribunal Supremo rejeitou o recurso de cassação. 

Para tanto, entendeu que as declarações prestadas perante o Juizado não 

estavam viciadas pelas irregularidades que puderam comprometer as declarações ante a 

polícia e porque os requerentes foram assistidos por defensores de sua escolha, não 

havendo violação de direitos fundamentais, e que o julgador poderia dar maior ou menor 

credibilidade a elas, em relação às provas colhidas no juízo oral, pois se tratava de 

apreciação probatória
316

. 
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Os recorrentes fundamentaram sua demanda de violação a direitos 

fundamentais, a integridade física e moral, a assistência letrada e à defesa e a um processo 

com garantias, nos artigos 15 e 24.2 da Constituição Espanhola
317

. 

Afirmaram os requerentes que a violação à presunção de inocência teria 

ocorrido em razão de a prova ter sido obtida com violação aos direitos fundamentais. Os 

requerentes não foram avisados da aplicação da legislação antiterrorista, não podendo, 

ainda, ter se entrevistado com um advogado antes da declaração perante a polícia, a qual 

foi viciada por atos de tortura e incomunicabilidade. Alegaram ainda que as declarações 

judiciais vinculavam-se às declarações policias, sendo, por consequência, também nulas
318

. 

A vulneração ao direito à integridade física e moral, como sobredito, ocorreu 

com as denúncias de tortura e maus tratos, desde a primeira detenção, até que foram postos 

à disposição judicial. Nas dependências policias, teriam sido assistidos por um advogado 

nomeado de ofício
319

. 

O Ministerio Fiscal alegou, em debate, que nem todos os requerentes foram 

vítimas de torturas
320

; esses foram informados de seus direitos, tiveram assistência de 

defensor de sua confiança na fase inquisitória e não houve ratificação dos depoimentos 

policiais em juízo, como tinha sido alegado pelos requerentes. 

Os juízes do Tribunal Constitucional, última instância judiciária da Espanha, 

entenderam que as alegações dos requerentes versavam, em última análise, sobre a questão 

da obtenção de declarações incriminatórias sob um regime de incomunicabilidade e sob 

tortura, que gerariam a nulidade das declarações policiais e as declarações judiciais 

subsequentes
321

. 
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vulneración de los derechos a la integridad física y moral, a la asistencia letrada y a la defensa, a un 

proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, todas las alegaciones giran en torno a una 

cuestión: la obtención de declaraciones autoinculpatorias o incriminatorias para otros en régimen de 

incomunicación y bajo tortura, lo que determinaría no sólo la nulidad de las declaraciones policiales (ya 
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Inicialmente, o Tribunal afirmou que, embora os recorrentes sustentassem seus 

pedidos nas cartas internacionais de direitos humanos, a verificação do caso deveria ser 

feita com base apenas nos preceitos constitucionais espanhóis, sem prejuízo de que tais 

preceitos fossem interpretados em conformidade com a Declaração Universal de Direitos 

Humanos (DUDH) e os tratados e acordos internacionais correlatos
322

. 

Em relação à vulneração ao direito à integridade física e moral, esse teria 

caráter instrumental em relação às garantias da prova e à presunção de inocência. Ainda 

que houvesse verossimilhança nas alegações de tortura, uma condenação posterior, com 

fundamento em outras provas, por si só não tem por consequência a violação daquele 

direito
323

. 

Sobre a incomunicabilidade, o Tribunal afirmou que deveria tomar em 

consideração a proporcionalidade da medida em relação aos direitos fundamentais, tendo 

em vista as consequências advindas do conhecimento da investigação por terceiros, que 

pudessem levar à subtração da ação da justiça ou ocultação de provas da comissão do 

delito. Adicionou ainda que, nos casos de terrorismo, o legislador espanhol previu 

expressamente situações de incomunicabilidade e prolongamento da detenção
324

. 

De acordo com o Tribunal, foi questionada a legitimidade das restrições ao 

direito à assistência jurídica e à defesa, estabelecidas nas situações de incomunicabilidade. 

Na verdade, o direito fundamental em questão teria uma dupla projeção constitucional, 

referindo-se ao direito do preso durante as diligências policiais e judiciais
325

, como uma 

                                                                                                                                                                                
expulsadas del acervo probatorio por la Sentencia de instancia), sino también la de las declaraciones 

judiciales subsiguientes.” 
322

 Decisão 7/2004, do Tribunal Constitucional da Espanha, p. 15: “aunque los recurrentes invocan no sólo 

preceptos constitucionales, (...) no le corresponde a este Tribunal, en el conocimiento del recurso de 

amparo, examinar la observancia o inobservancia per se de textos internacionales que obliguen a España, 

sino comprobar el respeto o la infracción de los preceptos constitucionales que reconocen derechos 

fundamentales y libertades públicas susceptibles de amparo (arts. 53.2 CE y 49.1 LOTC), sin perjuicio de 

que, por mandato del art. 10.2 CE, deban tales preceptos ser interpretados "de conformidad con la 

Declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por España" (STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 3).‖ 
323

 Esse seria, segundo o Tribunal, também o entendimento da CEDH, vide caso Aksoy v. Turquia. Ibid., p. 

15. 
324

 Vide artigo 520 da LEC, já interpretado no capítulo 3. Segundo o Tribunal, o legislador já teria feito a 

ponderação de valores nos casos de terrorismo ao editar a norma. Ibid., p. 11. 
325

 Previsão no artigo 17.3 da Constituição Espanhola: “(3). Toda persona detenida debe ser informada de 

forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no 

pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias 

policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.” 
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das garantias do direito à liberdade, e ao direito do acusado que emana do devido processo 

legal. E, no caso, o direito tutelado corresponderia à primeira projeção
326

. 

Respaldando as palavras do Fiscal, o Tribunal afirmou que o direito à 

assistência jurídica se sustenta menos na designação do defensor pelo requerente e mais na 

efetividade da defesa, finalidade que se cumpre objetivamente com a designação de um 

advogado de ofício. O Tribunal não reputou irrazoável e desproporcional o período de 

incomunicabilidade, após o qual o preso teria direito à nomeação de advogado de 

confiança
327

. 

Em relação à análise da prova, que teria sido viciada em razão da tortura, o 

Tribunal afirmou que os requerentes foram avaliados por médicos, sem haver sinais de 

tortura antes da audiência, e os requerentes teriam afirmado que não estavam sob qualquer 

tipo de coação, além de terem sido advertidos da garantia de não se auto-incriminar. 

Formalmente, portanto, as declarações judiciais dos acusados teriam sido prestadas com 

observância das garantias judiciais
328

. 

Assim sendo, o Tribunal denegou recurso dos requerentes, afirmando que a 

garantia da presunção de inocência somente teria sido violada, se a condenação tivesse se 

baseado exclusivamente nas provas colhidas sob tortura, o que não aconteceu.  

 

 

5. Análise crítica das decisões dos tribunais nacionais analisados na observância das 

garantias da prisão cautelar 

 

A análise das decisões acima colacionadas, que se encontram entre as 

principais citações jurisprudenciais na doutrina, permite afirmar que houve, ao menos no 

período pós 11 de setembro, um viés predominantemente político-autoritário por parte dos 

tribunais nacionais.  

As cortes norte-americanas trouxeram as decisões mais polêmicas e partidárias 

do governo Bush, sem surpreender na aplicação das normas excepcionais de prevenção ao 
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 Decisão 7/2004, do Tribunal Constitucional da Espanha, p. 22: “Por tanto, y frente a lo alegado por los 

recurrentes, el derecho fundamental en cuestión en el momento de la detención es el consagrado en el art. 

17.3 CE y no el que corresponde al acusado en el proceso penal.‖ 
327

 Ibid., p. 22: “[l]a medida de incomunicación del detenido adoptada bajo las condiciones legales previstas 

en la Ley y la limitación temporal del ejercicio del derecho a la libre designación de Abogado, que no le 

impide proceder a ella una vez cesada la incomunicación, "no puede calificarse de medida restrictiva 

irrazonable o desproporcionada". 
328

 Ibid., p. 23. 
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terrorismo. Muito embora as decisões tenham sido emanadas pelas cortes e tribunais, nos 

casos americano e britânico, percebe-se que os procedimentos adotados não podem sequer 

ser qualificados de processuais ou cautelares. 

Em verdade, nesses casos, não houve persecução penal, segundo uma 

compreensão de conjunto de procedimentos baseados na lei para limitação do poder 

punitivo, com observância de garantias mínimas, nos moldes da cultura penal universal 

desenvolvida desde a era iluminista
329

.  

As medidas impostas pelos governos contra os suspeitos de terrorismo foram 

medidas administrativas com viés unicamente preventivo, em observância à política de 

segurança nacional adotada após os atentados de 11 de setembro, desprovidas de qualquer 

caráter cautelar, considerando as regras de persecução penal previstas em lei. 

Pode-se perceber o caráter administrativo e preventivo dos procedimentos pela 

reação dos tribunais, que nem mesmo concordavam quanto à possibilidade de o preso 

confrontar a legalidade de sua prisão, por meio de habeas corpus. Na realidade, não houve 

investigação nos moldes persecutórios, nem mesmo acusação formal das condutas 

antijurídicas, pois predominava o caráter administrativo, disfarçado de prisão para fins 

militares, a comprometer a análise do Poder Judiciário. 

O tempo indeterminado das prisões, sem lastro probatório robusto que as 

fundamentasse (quanto a isso, sendo permitidas até mesmo provas de “ouvir dizer” e 

apontamentos unilaterais do Executivo como base fática para as prisões) e a 

incomunicabilidade foram temas tratados sem maior importância pelos tribunais.  

Garantias fundamentais básicas do processo penal, tais como a presunção de 

inocência, o ônus de prova da acusação, o julgamento por um tribunal imparcial e 

independente, a prisão cautelar como medida excepcional, nem sequer puderam ser 
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 Sobre a cultura penal universal, cf. PASTOR, Daniel R., El poder penal internacional. Una 

aproximación jurídica crítica a los fundamentos del Estatuto de Roma. Barcelona: Atelier, 2006, p. 19-28. 

Segundo o autor, na p. 27, “(...) la primera manifestación de tipo penal con relevância universal consiste en 

una cultura jurídica cuyos princípios básicos trascienden fronteras y sistemas penales dado que por encima 

de las diferenciais locales existe una unidad metodológica para el tratamento de las cuestiones penales que 

há sido desarrollada y consolidada tanto por el saber penal internacional como por los tratados 

internacionales que protegen los derechos fundamentales de los indivíduos frente a la opresión punitiva de 

todo apaarto de poder. (...) Los grandes pactos de derechos humanos, por su parte, han reconocido esta 

misión al estabelecer los derechos fundamentales y las garantias juridiciales de la persona enfrentada al 

poder penal publico, todos los cuales persiguen precisamente la interdicción de la arbitrariedade em el 

desarrollo y aplicación del poder punitivo”.  
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avaliados, porque flagrantemente violadas pelo procedimento administrativo-preventivo 

dos governos, com a chancela das cortes nacionais (vide casos Rasul, Hamdi e Padilla)
330

. 

Já a tortura, o tratamento cruel e desumano, os interrogatórios forçados e os 

maus-tratos foram reclamações recorrentes em quase todos os casos, como se o fato já se 

tornasse lugar-comum no combate ao terrorismo, sem haver, novamente, por parte das 

autoridades judiciárias maior apuro na questão
331

. 

Outra questão que pareceu permanente foi a indefinição do status do terrorista 

e o regime jurídico aplicável, pois, enquanto os Estados Unidos se batia pelo uso do termo 

combatente inimigo, o fato tornou-se transtorno para as autoridades britânicas, que, 

amarradas à aplicação da Convenção de Genebra para os prisioneiros de guerra 

americanos, viram-se impotentes durante o período em que os presos eram mantidos sob 

guarda dos Estados Unidos. 

Na prática, viu-se que a indefinição causou graves prejuízos aos presos, que, 

em ambiente de conflito armado, não puderam ter as garantias mínimas das Convenções de 

Genebra para prisioneiros de guerra, tais como a proibição de interrogatórios coercitivos. 

Aos poucos, os tribunais caminharam para uma proteção mínima de direitos, 

prevendo a possibilidade de revisão das prisões após a instalação dos Tribunais de Revisão. 

O caso Boumediene representou, assim, apenas uma retomada muito lenta e gradual do 

resguardo de garantias do processo penal, marcando o início de uma nova fase nas cortes 

norte-americanas. 
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 DWORKIN, Ronald. What the court really said. The New York review of books, 12 ago. 2004. 

Disponível em: http://www.nybooks.com/articles/archives/2004/aug/12/what-the-court-really-said/. Acesso 

em: 01 set. 2014: “The historical core of due process, and its most fundamental point, is the right of 

individuals not to be arbitrarily and indefinitely imprisoned; if noncitizens across the world have any due 

process protection against our government at all, they have that right.” 
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 LEWIS, Anthony. Making torture legal. The New York review of books, 15 jul. 2004. Disponível em: 

http://www.nybooks.com/articles/archives/2004/jul/15/making-torture-legal/. Acesso em:  01 set. 2014: 

“International law forbids the coercive interrogation of prisoners of war, but the Bush administration now 

claims the right to subject its detainees to interrogation that is not only coercive but is often, as we now 

know, reinforced by humiliating and beating them as well as by subjecting them to relentless questioning, 

sleep and sensory deprivation, waterboarding, and other forms of torture.‖  

http://www.nybooks.com/articles/archives/2004/aug/12/what-the-court-really-said/
http://www.nybooks.com/articles/archives/2004/jul/15/making-torture-legal/
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Capítulo VI – Terrorismo e prisão cautelar: a perspectiva jurisprudencial do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos 

 

 

1.  Considerações iniciais 

 

Considerando que em nosso trabalho adotamos um viés predominantemente 

internacional, tendo em vista que os principais atos terroristas ocorreram em outros 

Estados e envolveram uma coligação de países em torno do combate ao terrorismo, torna-

se necessário analisar a questão do ponto de vista jurisprudencial, não apenas da forma 

decidida pelos tribunais nacionais, como também das cortes internacionais de direitos 

humanos. 

As decisões de tais cortes internacionais servem de modelo e padrão para os 

tribunais nacionais na medida em que, especializadas na interpretação e aplicação dos 

tratados de direitos humanos, estabelecem as regras que devem ser adotadas em cada caso. 

Especialmente abordando casos terroristas, cujas decisões no âmbito nacional têm sido 

influenciadas por questões políticas, uma análise mais imparcial de cortes internacionais 

serve para resguardar de forma mais protetiva as garantias judiciais dos presos terroristas. 

 

2. Justificativa metodológica 

 

Para abordar a jurisprudência internacional sobre o tema, serão analisados 

casos das Cortes Europeia e Interamericana de Direitos Humanos, que foram escolhidas 

em razão, especialmente, de seu âmbito de atuação (Europa e América) e da importância 

que suas respectivas convenções possuem para os países no mundo ocidental. 

Perante a Corte Europeia, especificamente, já foram julgados muitos casos de 

terrorismo, inclusive, alguns aqui colacionados abordando o tema de garantias da prisão 

cautelar, que servirão de parâmetro para reajuste das posturas internas dos Judiciários 

nacionais. 

Foram escolhidos, para tanto, casos envolvendo o Reino Unido, pelo conteúdo 

decisório, aprofundamento das questões abordadas (relacionadas a garantias do preso 

acusado de terrorismo, em situação de ausência de formal acusação ou em fase de pré-

julgamento) e atualidade das decisões, considerando o marco temporal aqui adotado 
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(período posterior aos atentados de 11 de setembro). Tendo isso em consideração, casos 

envolvendo o terrorismo basco, especialmente quando ocorridos na década de 1990, não 

foram abordados. 

Já a Corte Interamericana possui julgados sobre os temas aqui desenvolvidos e, 

muito embora não possua jurisdição sobre os Estados Unidos, a Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos, órgão vinculado a essa Corte, já outorgou medidas cautelares em 

favor dos detentos de Guantánamo, emitiu resoluções
332

 e fez pedido de anuência para 

realização de visitas, sendo assim, órgão essencial no combate à violação dos direitos 

humanos ocorrida no contexto do terrorismo. 

 

 

3. Decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos 

 

3.1.  Caso A. and others v. Reino Unido 

 

Onze pessoas não-cidadãs do Reino Unido, suspeitas de práticas terroristas e 

envolvimento com delitos correlatos ao terrorismo, peticionam contra o Estado perante a 

Corte Europeia, alegando a violação de dispositivos da respectiva convenção. 

Os requerentes relatam que foram ilegalmente presos, entre os anos de 2001 e 

2002, em contrariedade aos artigos 3, 5 (1) e 14 da CEDH
333

. Segundo narra o Estado, este 

teria se tornado alvo fácil de terroristas, principalmente em decorrência do apoio militar 

prestado em favor dos Estados Unidos, na guerra contra o Afeganistão, após os ataques 

ocorridos em 2001. 
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 Medida Cautelar 211/08 - Djamel Ameziane, Estados Unidos, 20 de agosto de 2008; Medida Cautelar 

8/06, Omar Khadr, Estados Unidos, 21 de março de 2006; Medida Cautelar 259/02 – Detidos pelos Estados 

Unidos na Baía de Guantánamo, 12 de março de 2002; Ampliación de la MC 259/02 - Detidos pelos Estados 

Unidos na Baía de Guantánamo, 28 de outubro de 2005; Ampliación de la MC 259/02 - Detenidos por 

Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, 23 de julho de 2013; Resolução 2/11: Sobre a Situação dos 

Detentos da Baía de Guantánamo, Estados Unidos; Medida Cautelar 259-02, 22 de julho de 2011; Resolução 

2/06: Sobre as Medidas Cautelares para o detentos em Guantánamo, 28 de julho de 2006. Cf. em: 

http://www.oas.org/pt/cidh/ppl/decisiones/Guantanamo.asp#Visita, acesso em 23.10.2014. 
333

 Art 3º: Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes. 

Art. 5, (1): Toda a pessoa tem direito à liberdade e segurança. Ninguém pode ser privado da sua liberdade, 

salvo nos casos seguintes e de acordo com o procedimento legal (...). Art. 14: O gozo dos direitos e 

liberdades reconhecidos na presente Convenção deve ser assegurado sem quaisquer distinções, tais como as 

fundadas no sexo, raça, cor, língua, religião, opiniões políticas ou outras, a origem nacional ou social, a 

pertença a uma minoria nacional, a riqueza, o nascimento ou qualquer outra situação. 

http://www.oas.org/es/cidh/ppl/decisiones/GuantanamoMC.asp#MC21108
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/decisiones/GuantanamoMC.asp#MC806
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/decisiones/GuantanamoMC.asp#MC806
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/decisiones/GuantanamoMC.asp#MC25902
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/decisiones/GuantanamoMC.asp#MC25902
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/decisiones/GuantanamoMC.asp#28oct
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/decisiones/GuantanamoMC.asp#28oct
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/decisiones/GuantanamoMC.asp#23jul
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/decisiones/GuantanamoMC.asp#23jul
http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Resoluci%C3%B3n%202-11%20Guant%C3%A1namo.pdf
http://www.cidh.oas.org/Resoluciones/reso.2.06.sp.htm
http://www.cidh.oas.org/Resoluciones/reso.2.06.sp.htm
http://www.oas.org/pt/cidh/ppl/decisiones/Guantanamo.asp#Visita
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Diante desse cenário, o Estado, conforme alega no caso, encontrava-se em uma 

situação de emergência pública, que o levou à derrogação prevista no artigo 15 da 

CEDH
334

. Ao ato, seguiu-se a edição do ATCSA, em 2001, ampliando poderes de detenção 

e deportação de imigrantes suspeitos de terrorismo. 

Neste caso, os requerentes teriam sido presos cautelarmente, com a finalidade 

de serem deportados para seus países de origem ou, caso houvesse risco a seus direitos ou 

sua integridade física, para outro país que pudesse recebê-los. A discussão inicial se ateve, 

assim, à observância do artigo 5 (1) (f) da CEDH
335

. 

Desde o caso Chahal, o entendimento da Corte Europeia se mantém no sentido 

de que a prisão, segundo o artigo 5 (1) (f),  é permitida apenas para fins de deportação e 

deve ser relaxada caso os procedimentos para tal finalidade não estejam sendo realizados 

diligentemente, observando-se ainda se o procedimento não demora excessivamente.  Da 

mesma forma, independentemente da gravidade da ameaça à segurança nacional, entende a 

Corte que a prisão continuada não se conforma com esse artigo, se a deportação importar 

em tratamento contrário ao artigo 3º no país destinatário
336

.  

Cabe ressaltar que, levada a questão a julgamento pela SIAC, referente à prisão 

de seis requerentes, a Comissão entendeu que a derrogação era legal, afastando a avaliação 

do artigo 3º. A Comissão afirmou, ainda, que a prisão não seria mantida por tempo 

indeterminado, pois havia revisão automática pela própria SIAC a cada seis meses
337

.  
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 Art. 15 (1): Em caso de guerra ou de outro perigo público que ameace a vida da nação, qualquer Alta Parte 

Contratante pode tomar providências que derroguem as obrigações previstas na presente Convenção, na 

estrita medida em que o exigir a situação, e em que tais providências não estejam em contradição com as 

outras obrigações decorrentes do direito internacional. 
335

 Art. 5 (1) “f”: Se se tratar de prisão ou detenção legal de uma pessoa para lhe impedir a entrada ilegal no 

território ou contra a qual está em curso um processo de expulsão ou de extradição. 
336

 Caso A. and others v. United Kingdon, (Application no. 3455/05), julgado em 19 fev. 2009, item 11: “In 

some cases, where the intention remains to remove or deport a person on national security grounds, 

continued detention may not be consistent with Article 5 § 1 (f) as interpreted by the Court in the Chahal 

case. This may be the case, for example, if the person has  

established that removal to their own country might result in treatment contrary to Article 3 of the 

Convention. In such circumstances, irrespective of the gravity of the threat to national security posed by the 

person concerned, it is well established that Article 3 prevents removal or deportation to a place where there 

is a real risk that the person will suffer treatment contrary to that Article. If no alternative destination is 

immediately available then removal or deportation may not, for the time being, be possible even though the 

ultimate intention remains to remove or deport the person once satisfactory arrangements can be made.” 
337

 Ibid., item 15:  “SIAC rejected the applicants‘ complaints under Article 3 of the Convention. (…). It 

further saw no merit in the applicants‘ argument that detention for an indefinite period was contrary to 

Article 3. On this point, SIAC held that the detention was not indefinite, since it was governed by the time-

limits of the 2001 Act itself and since the 2001 Act provided that each applicant‘s certification was subject to 

automatic review by SIAC every six months. In any event, the mere fact that no term had yet been fixed for 

preventive detention did not give rise to a breach of Article 3.” 
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Por outro lado, a SIAC emitiu parecer desfavorável à legalidade da derrogação, 

uma vez que as principais disposições do ATCSA discriminavam injustificadamente 

estrangeiros, em desacordo ao artigo 14 da CEDH, afirmando que a discriminação seria 

legítima se a ameaça viesse exclusivamente, ou quase exclusivamente, de estrangeiros
338

.  

Perante a House of Lords, a maioria dos juízes entendeu que o ATCSA era 

discriminatório e inconsistente com o artigo 14 da CEDH, pois os estrangeiros presos 

estavam em situação comparável a dos nacionais britânicos suspeitos de terrorismo 

internacional
339

. 

Em relação à integridade física dos presos, um grupo de detentos foi 

diagnosticado com distúrbios mentais, em decorrência da indefinição temporal da prisão. A 

um dos requerentes, que estava gravemente enfermo, foi concedida liberdade provisória 

mediante fiança, posteriormente convertida em prisão domiciliar, para evitar violação ao 

artigo 3º da CEDH. Apesar disso, nenhum peticionário recebeu qualquer compensação 

relativa à prisão
340

. 

Em 2002, o Comissário Europeu de Direitos Humanos para o Conselho da 

Europa questionou a referência à ameaça da Al-Qaeda como justificativa legítima para o 

reconhecimento da emergência pública e criticou a adoção de normas discriminatórias em 

relação a estrangeiros suspeitos de terrorismo
341

. 

Ainda no mesmo ano, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa 

adotou a Resolução 1271/02, determinando, que nenhum Estado Membro deveria derrogar 

normas da CEDH na luta contra o terrorismo, abstendo-se de utilizarem o artigo 15 da 

mesma convenção
342

. 
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 Caso A. and others v. United Kingdon, item 15. 
339

 Ibid., item 21. 
340

 Inclusive, o Comitê europeu de combate à tortura visitou os detentos em 2002 e 2004 e confirmaram as 

más-condições e maus tratos, além do visível declínio no estado de saúde em razão da detenção indefinida. 

Ibid., item 101. 
341

 Ibid., item 105: “The Committee is deeply concerned about provisions of the Anti-terrorism, Crime and 

Security Act which provide for the indefinite detention without charge or trial, pending deportation, of non-

nationals of the United Kingdom who are suspected of terrorism-related activities. While acknowledging the 

State Party‘s national security concerns, the Committee recommends that the State Party seek to balance 

those concerns with the protection of human rights and its international legal obligations. In this regard, the 

Committee draws the State Party‘s attention to its statement of 8 March 2002 in which it underlines the 

obligation of States to ‗ensure that measures taken in the struggle against terrorism do not discriminate in 

purpose or effect on grounds of race, colour, descent, or national or ethnic origin‘.”  
342

 Parágrafos 9º e 12 da Resolução 1271/02 do Conselho da Europa: “9. In their fight against terrorism, 

Council of Europe member states should not provide for any derogations to the European Convention on 

Human Rights; 12. The Assembly therefore calls upon all Council of Europe member states to: v. refrain 

from using Article 15 of the European Convention on Human Rights (derogation in time of emergency) to 

limit the rights and liberties guaranteed under its Article 5 (right to liberty and security).” Importante 



 

110 

 

Quanto à violação das normas da CEDH em si, a Corte Europeia entendeu que 

não houve violação ao artigo 3º, pois, muito embora o órgão judicial considerasse que a 

incerteza e o medo relacionados à indefinição da prisão tenham causado ansiedade e 

estresse, não se podia afirmar que os requerentes não tivessem uma possibilidade de 

livrarem-se soltos, já que poderiam questionar a legalidade da prisão perante a SIAC e a 

House of Lords. 

O artigo 5º, § 1º (f) não exige que a detenção seja considerada necessária para 

impedir a comissão de crimes ou fuga. A prisão de acordo com o artigo pode ser 

justificada, entretanto, enquanto a deportação ou extradição estiver em andamento e deve 

ser realizada de boa-fé
343

, em condição e lugares apropriados, e a duração não deve 

exceder o razoável para o propósito perseguido. A Corte Europeia entendeu que alguns 

requerentes não se encaixavam na exceção prevista no artigo 5º § 1º (f)
344

.  

Com relação à derrogação do artigo 5º § 1º, a Corte entendeu que as 

autoridades britânicas não podiam ser criticadas em razão da ameaça da Al-Qaeda e 

iminência de um ataque e, embora acreditasse que fosse uma medida tempestiva, reputou 

discriminatória quanto à diferença entre nacionais e não-nacionais, pelo que entendeu ter 

havido violação do mencionado artigo
345

. 

Quanto à garantia do devido processo (artigo 5º, §4º), a Corte Europeia 

ressaltou que não é preciso haver um padrão uniforme de normas procedimentais para que 

o processo seja justo, mas reclama que deve existir paridade de armas entre as partes. Além 

disso, é preciso que o acusado tenha oportunidades efetivas de contrapor a acusação contra 

ele
346

. 

                                                                                                                                                                                
ressaltar que o Reino Unido foi o único Estado membro a derrogar o artigo 5 §1º da CEDH após o 11 de 

setembro de 2001. 
343

 Caso A and others v. United Kingdom, item 164: “It is a fundamental principle that no detention which is 

arbitrary can be compatible with Article 5 § 1 and the notion of ―arbitrariness‖ in Article 5 § 1 extends 

beyond lack of conformity with  

national law, so that a deprivation of liberty may be lawful in terms of  domestic law but still arbitrary and 

thus contrary to the Convention. To avoid being branded as arbitrary, detention under Article 5 § 1 (f) must 

be carried out in good faith; it must be closely connected to the ground of detention relied on by the 

Government; the place and conditions of detention should be appropriate; and the length of the detention 

should not exceed that reasonably required for the purpose  

pursued.” 
344

 Ibid., item 165. 
345

 Ibid., item 177: “Although when the derogation was made no al-Qaeda attack had taken place within the 

territory of the United Kingdom, the Court does not consider that the national authorities can be criticised, 

in the light of the evidence available to them at the time, for fearing that such an attack was ―imminent‖, in 

that an atrocity might be committed without warning at any time.” 
346

 Ibid., itens 203-204: “The requirement of procedural fairness under Article 5 § 4 does not impose a 

uniform, unvarying standard to be applied irrespective of the context, facts and circumstances. Although it is 
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Houve pedido de indenização por danos materiais e morais, relativos às 

condições da prisão, à degradação física, ao distanciamento familiar, à perda de 

oportunidades de trabalho e à publicidade negativa, porém, a Corte afirmou que os 

requerentes não faziam jus a compensação financeira porque foram propriamente 

considerados suspeitos de terrorismo, com base em elementos objetivos. 

A Corte considerou, por fim, haver violação do artigo 5º §§1º, 4º e 5º, 

defendendo, entretanto, que a ação do Estado era compreensível diante do cenário de 

ameaças terroristas, e as detenções foram realizadas de boa-fé, já que, em parte, foram 

efetivadas para evitar a deportação para lugares onde pudesse haver maus tratos aos 

detentos. 

 

3.2. Caso Al-Jedda v. Reino Unido 

 

O cidadão britânico-iraquiano H. A.R. Ali Al-Jedda peticionou contra o Reino 

Unido perante a Corte Europeia de Direitos Humanos em 3 de junho de 2008, com base no 

artigo 34 da CEDH, reclamando que o Estado teria violado o artigo 5 §1º da mesma 

convenção.  

O requerente nasceu no Iraque em 1957 e teria se mudado para o Reino Unido 

em 1992, de onde se tornou cidadão em 2000. Em outubro de 2004, após viajar para o 

Iraque, Al-Jedda foi preso na casa de sua irmã por soldados americanos, supostamente 

após terem recebido informações do serviço de inteligência britânico. Logo foi levado ao 

centro de detenção provisória comandado por tropas britânicas em Basrah, onde 

permaneceu preso até 2007. 

Acreditava-se, à época da prisão, que o requerente era responsável por recrutar 

terroristas fora do Iraque com a finalidade de aí cometer atrocidades, por conspiração, por 

auxílio a terroristas experts em tecnologias armamentistas, entre outros, embora nenhuma 

acusação formal lhe tenha sido prestada. 

                                                                                                                                                                                
not always necessary that an Article 5 § 4 procedure be attended by the same guarantees as those required 

under Article 6 for criminal or civil litigation, it must have a judicial character and provide guarantees 

appropriate to the type of  deprivation of liberty in question. Thus, the proceedings must be adversarial and 

must always ensure ―equality of arms‖ between the parties (see Reinprecht, cited above, § 31). An oral 

hearing may be necessary, for example in cases of detention on remand Moreover, in remand cases, since the 

persistence of a reasonable suspicion that the accused person has committed an offence is a condition sine 

qua non for the lawfulness of the continued detention, the detainee must be given an opportunity effectively to 

challenge the basis of the allegations against him.” 
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Não havia nenhum procedimento de divulgação de provas ou audiência oral, 

porém, o preso poderia apresentar representações por escrito a serem avaliadas pelo Joint 

Detention Review Committee. Dois comandantes que autorizaram a prisão de Al-Jedda 

teriam apresentado provas do serviço de inteligência demonstrando que havia fundamentos 

razoáveis para suspeitar do requerente
347

. 

Em 2007, o requerente perdeu sua cidadania britânica por ato do Secretário de 

Estado, em prol da segurança nacional e em razão da suposta relação com o terrorismo. 

Logo após, Al-Jedda foi liberado. 

Antes disso, porém, em 2005, Al-Jedda teria levado o caso às cortes britânicas, 

oportunidade em que o Secretário de Estado alegou a inaplicabilidade do artigo 5º §1º da 

CEDH, uma vez que a prisão do reclamante estava autorizada pela Resolução 1546 das 

Nações Unidas
348

, que teria afastado a aplicação do mencionado artigo 5º (direito à 

liberdade e à segurança)
349

. 

Em relação às prisões em massa ocorridas à época no Iraque, o Secretário 

Geral da ONU reportou em 2005 (S/2005/373) o acúmulo de violações de direitos 

humanos divulgados pela imprensa e em relatórios públicos e privados. Ressaltou que um 

dos maiores desafios continuava a ser a detenção de inúmeras pessoas sem o devido 

processo legal
350

.  

No relatório de 2006, após anteriores relatórios no mesmo sentido, o Secretário 

Geral, aponta que as detenções de iraquianos pela Multi-National Force (MNF) consistiam 

em detenções arbitrárias e que a extensão daquelas práticas não eram consistentes com as 
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 Caso Al-Jedda v. United Kingdom (Application no. 27021/08), julgado em 7 jul. 2011, p. 4. 
348

 A Resolução 1546, adotada em 8 de junho de 2004, autorizava a Multi-National Force a tomar todas as 

medidas necessárias para contribuir com a manutenção da segurança no Iraque (Considerando nº10): 

“Decides that the multinational force shall have the authority to take all necessary measures to contribute to 

the maintenance of security and stability in Iraq in accordance with the letters annexed to this resolution 

expressing, inter alia, the Iraqi request for the continued presence of the multinational force and setting out 

its tasks, including by preventing and deterring terrorism, so that, inter alia, the United Nations can fulfil its 

role in assisting the Iraqi people as outlined in paragraph seven above and the Iraqi people can implement 

freely and without intimidation the timetable and programme for the political process and benefit from 

reconstruction and rehabilitation activities.” 
349

 Caso Al-Jedda v. United Kingdom, p. 5 
350

 Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 30 of resolution 1546 (2004), S/2005/373, 7 June 

2005. “§72. (...) One of the major human rights challenges remains the detention of thousands of persons 

without due process. According to the Ministry of Justice, there were approximately 10,000 detainees at the 

beginning of April, 6,000 of whom were in the custody of the Multinational Force. Despite the release of 

some detainees, their number continues to grow. Prolonged detention without access to lawyers and courts is 

prohibited under international law, including during states of emergency.”  
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previsões do direito internacional que governavam prisões decorrentes de razões 

imperativas de segurança
351

. 

A missão das Nações Unidas para o Iraqui (United Nations Assistance Mission 

in Iraq - UNAMI) reportou, no seu relatório de abril-junho de 2007 que não apenas as 

convenções de Genebra, mas também as normas do direito internacional dos direitos 

humanos são aplicáveis às pessoas privadas de liberdade em conflitos armados, 

independemente da qualificação legal (conflitos nacionais ou internacionais). Assim, as 

pessoas presas devem ser informadas das razões de sua prisão, devem ser ouvidas por um 

juiz quando acusadas e devem poder rever a legalidade de sua prisão
352

. 

Retornando ao caso, à alegação do Reino Unido de que a prisão de Al-Jedda 

era atribuível às Nações Unidas, em razão da Resolução 1546, a Corte Europeia rebateu 

que os próprios órgãos da ONU não aprovaram as práticas de prisão indefinida sem 

julgamento e, inclusive, tentaram persuadir a MNF através da UNAMI, a modificar os 

procedimentos internos. Além disso, a Corte Europeia considerou que o Conselho de 

Segurança da ONU não detinha o controle efetivo nem autoridade para controlar atos e 

omissões das tropas da MNF
353

. 

Adiante, com base na Resolução 1483 da ONU, o Reino Unido alegou que a 

faculdade de detenção de pessoas nos territórios ocupados, por razões de segurança, estava 

incluída entre as responsabilidades e obrigações da Potência Ocupante (Occupying Power). 

Para o Governo, a Resolução 1546 foi clara em permitir a detenção preventiva quando 

necessário para a segurança do Iraque
354

.  

                                                           
351

 Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 30 of resolution 1546 (2004), S/2006/137, 3 March 

2006: “At the same time, the internment of thousands of Iraqis by the Multinational Force and the Iraqi 

authorities constitutes de facto arbitrary detention. The extent of such practices is not consistent with the 

provisions of international law governing internment for imperative reasons of security.” 
352

 Caso Al-Jedda v. United Kingdom, p. 29-30. O Secretário Geral continua afirmando, na missão UNAMI, 

que não há separação entre direitos humanos e direito humanitário internacional nas Resoluções do Conselho 

de Segurança adotadas nos termos do Capítulo VII. Até mesmo a resolução 1546 reafirma, em seu 

preâmbulo, o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. 
353

 Ibid., p. 48:  “It is difficult to conceive that the applicant‘s detention was attributable to the United 

Nations and not to the United Kingdom when United Nations organs, operating under the mandate of 

Resolution 1546, did not appear to approve of the practice of indefinite internment without trial and, in the 

case of UNAMI, entered into correspondence with the United States Embassy in an attempt to persuade the 

Multi-National Force under American command to modify the internment procedure.” 
354

 Ibid., p. 51: “In the Government‘s view, therefore, Resolution 1546 could not have been clearer in terms 

of authorising the Multi-National Force to use preventive detention where ―necessary for imperative reasons 

of security in Iraq‖. (...). As Lord Bingham put it, the United Kingdom was ―bound to exercise its power of 

detention where this was necessary for imperative reasons of security‖. The facts of the applicant‘s case, and 

in particular the findings of the Special Immigration Appeals Commission with regard to the applicant‘s 

involvement in attacks against coalition forces, demonstrated the importance of such an obligation.”  
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Por fim, a Corte julgou que houve violação ao direito à liberdade (artigo 5 §1º 

da Convenção) imputando ao Governo a responsabilidade pela prisão de Al-Jedda, com 

base em provas não reveladas ao requerente e sem acusação formal. Com fundamento em 

jurisprudência consolidada, a Corte afirmou que não se admitia a custódia prevista no art. 

5º §1º quando se tratasse de prisão preventiva sem a finalidade de acusação em tempo 

razoável
355

.  

No mais, quanto à alegação do Estado de que não houve violação do artigo 5º, 

(tendo em vista que o Reino Unido atuava sob guarida do artigo 103 da Carta das Nações 

Unidas e que, com isso, as Resoluções do Conselho de Segurança prevaleciam sobre as 

normas da CEDH), a Corte rebateu afirmando que o Conselho de Segurança não impõe 

obrigações aos Estados Membros com pretensão de violar princípios fundamentais de 

direitos humanos
356

.  

Em conclusão, a Corte afirmou que não há na Resolução 1546 qualquer 

menção ou intenção de que o Reino Unido pudesse prender indivíduos em prisões 

preventivas por tempo indeterminado, condenando o Estado a pagar indenização ao 

requerente como compensação pelo tempo no cárcere. 

 

 

4. Decisões da Corte Interamericana de Direito Humanos 

 

4.1. Caso Castillo Petruzzi e outros v. Peru 

 

O caso Castillo Petruzzi e outros v. Peru surgiu a partir de denúncia submetida 

à Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Corte Interamericana”) em 1997 e foi 

julgado em 1998. Referia-se à suposta violação do direito à nacionalidade de cinco 

pessoas, entre elas Castillo Petruzzi. As vítimas foram julgadas e condenadas no Peru pelo 

delito de traição à pátria, muito embora não fossem cidadãos peruanos. 
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 Caso Al-Jedda v. United Kingdom, p. 56:  “It has long been established that the list of grounds of 

permissible detention in Article 5 § 1 does not include internment or preventive detention where there is no 

intention to bring criminal charges within a reasonable time.” 
356

 Ibid., p. 57: “Against this background, the Court considers that, in interpreting its resolutions, there must 

be a presumption that the Security Council does not intend to impose any obligation on Member States to 

breach fundamental principles of human rights. In the event of any ambiguity in the terms of a Security 

Council Resolution, the Court must therefore choose the interpretation which is most in harmony with the 

requirements of the Convention and which avoids any conflict of obligations.” 
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É importante destacar, de início, que o Estado peruano relatou, na sentença de 

alegações preliminares de outubro de 1998, que o tipo penal consignado como traição à 

pátria, previsto no Decreto-Lei 25.659, identificava uma figura de terrorismo agravado
357

, 

cuja persecução deveria ser realizada perante tribunais com garantias de segurança 

necessárias
358

. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos alegou que, nos termos do 

Decreto 25.659 não se permitia a interposição de habeas corpus. Já o Decreto 26.248, que 

modificou o anterior, previa a possibilidade de interposição do recurso, porém, não podia 

ser utilizado de modo efetivo, especialmente porque o julgamento deveria ser realizado por 

um “tribunal sem rosto”. A Corte Interamericana sustentou, com base em suas prévias 

resoluções, que o habeas corpus é o recurso idôneo para afastar violações ao direito à 

liberdade pessoal
359

. 

Em 8 de março de 1999, a Comissão apresentou suas alegações sustentando 

que o Estado teria violado os artigos 1.1 (obrigação de respeitar os direitos), 2 (dever de 

adotar disposições de direito interno), 5 (direito a integridade pessoal), 8 (garantias 

judiciais), 20 (direito à nacionalidade) e 29 (normas de interpretação) da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (CADH) e os preâmbulos desta carta e da DUDH, no 

processo interno contra os requerentes perante a Justiça Militar.  
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 Caso Castillo Petruzzi y otros v. Peru, Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y Costas),  

p. 114. A Comissão e o Estado concordaram que, para fins do princípio da legalidade, não havia diferenças 

entre o tipo penal de traição à pátria e terrorismo. 
358

 Contextualizando o caso, o Estado abordou, em suas alegações, a situação social do país convulsionado 

pela violência terrorista, que apareceu nos idos da década de 1980 através da organização denominada 

Sendero Luminoso e continuada pelo Movimento Revolucionário Tupac Amaru, ao qual, segundo o Estado, 

pertenciam os requerentes. Sob esse panorama, foram publicadas legislações de exceção e decretados estados 

de emergência. Cf. Declaración de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo, aprovada na 

Conferência Especializada Interamericana sobre Terrorismo, celebrada em Lima em abril de 1996. 
359

 Opinião Consultiva OC-8/87, série A, n. 8, 30 jan. 1987, par. 35 e 42. Cf. artigos 27.2, 25.1 e 7.6 da 

CADH: Art. 27 – Suspensão de garantias. 2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos 

determinados nos seguintes artigos: 3 (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 4 (direito à 

vida), 5 (direito à integridade pessoal), 6 (proibição da escravidão e da servidão), 9 (princípio da legalidade e 

da retroatividade), 12 (liberdade de consciência e religião), 17 (proteção da família), 18 (direito ao nome), 19 

(direitos da criança), 20 (direito à nacionalidade) e 23 (direitos políticos), nem das garantias indispensáveis 

para a proteção de tais direitos. Art. 25 - Proteção judicial. 1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e 

rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra 

atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente 

Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas 

funções oficiais. Art. 7º - Direito à liberdade pessoal. 6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a 

recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua 

prisão ou detenção e ordene sua soltura, se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos Estados-partes cujas leis 

prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz 

ou tribunal competente, a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser 

restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. 
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Durante a fase instrutória, os defensores dos requentes admitiram que não 

puderam exercer uma ampla defesa até o julgamento dos processos, havendo restrições de 

visitas e entrevistas pessoais, falta de acesso aos autos, além de denunciarem tratamentos 

médicos precários dos presos e condições adversas de temperatura das prisões. 

O defensor de Petruzzi, que permaneceu preso durante todo o processo, 

informou, ainda, que só pôde consultar os autos após a sentença de primeira instância e que 

não houve possibilidade de interposição de habeas corpus, garantia suspensa a partir de 

1990. 

Apurou-se, em etapa probatória, que, em razão da grave convulsão social 

gerada por atos terroristas nas décadas de 80 e 90, houve restrições a garantias e direitos 

fundamentais no Peru, sendo certo que, nos delitos de traição à pátria, aplicava-se um 

procedimento sumário levado adiante por juízes sem rosto, no qual não cabia interposição 

de ações de garantia. 

Entre os anos de 1992-93, intensificaram-se os atos terroristas no Peru, levando 

o Estado a adotar medidas de emergência, como a detenção sem ordem judicial de supostos 

responsáveis pelo crime. A Corte sustentou, quanto à pretensa suspensão do art. 7º da 

CADH (direito à liberdade), em razão do estado de emergência, que a suspensão de 

garantias não deve exceder a medida do estritamente necessário e que resulta ilegal toda 

atuação dos poderes públicos que exceda os limites assinalados nas disposições que 

decretam o estado de exceção
360

. 

Além disso, a Corte Interamericana entendeu que a manutenção de uma pessoa 

suspeita de traição à pátria presa preventivamente por 15 dias, prorrogáveis por igual 

período, sem ser posta à disposição da autoridade judicial viola os termos do artigo 7.5 da 

CADH
361

. 
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 Caso Castillo Petruzzi y otros v. Peru, sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y Costas), 

item 109: “Ahora bien, en cuanto a la alegación del Perú en el sentido de que el estado de emergencia 

decretado implicó la suspensión del artículo 7 de la Convención, la Corte ha señalado reiteradamente que la 

suspensión de garantías no debe exceder la medida de lo estrictamente necesario y que resulta ―ilegal toda 

actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en 

las disposiciones que decretan el estado de excepción‖. Las limitaciones que se imponen a la actuación del 

Estado responden a ―la necesidad genérica de que en todo estado de excepción subsistan medios idóneos 

para el control de las disposiciones que se dicten, a fin de que ellas se adecuen razonablemente a las 

necesidades de la situación y no excedan de los límites estrictos impuestos por la Convención o derivados de 

ella”. 
361

 Ibid., item 110: “La Corte estima, en cuanto a la alegada violación por parte del Estado del artículo 7.5 

de la Convención, que la legislación peruana, de acuerdo con la cual una persona presuntamente implicada 

en el delito de traición a la patria puede ser mantenida en detención preventiva por un plazo de 15 días, 

prorrogable por un período igual, sin ser puesta a disposición de autoridad judicial, contradice lo dispuesto 
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Da mesma forma, a Corte Interamericana apurou que houve a violação do 

artigo 8.1 (garantia do juiz natural), informando que o Estado não deve criar tribunais que 

não apliquem as normas processuais devidamente estabelecidas para substituir a jurisdição 

que corresponda normalmente a tribunais ordinários
362

. 

Em relação ao direito de defesa, a Corte apurou, ainda, a violação dos artigos 

8.2b e 8.2c declarando que não houve possibilidade concreta de rebater as provas contra os 

culpados e que a defesa foi dificultada pela falta de acesso aos dados processuais. 

Inicialmente, foi escolhido um defensor de ofício aos detentos e quando esses puderam 

eleger seu defensor, sua atuação foi limitada, representando defesa meramente formal
363

.  

Entre outras violações a direitos humanos, o Estado lesou o direito à 

integridade física e moral dos presos, mantendo-os em celas inadequadas, sob isolamento e 

incomunicabilidade, ferindo-lhes a dignidade humana. A Corte reconheceu, ainda, a 

violação do direito a interposição de ações de garantia em favor dos detidos (habeas 

corpus)
364

. Por fim, a Corte Interamericana declarou a nulidade do processo contra Castillo 

Petruzzi e o Estado Peruano foi condenado a pagar uma soma de indenização à família da 

vítima. 

 

4.2. Caso Loayza Tamayo v. Peru 

 

O caso Loayza Tamayo foi levado à Corte Interamericana em setembro de 

1997. Tratava-se de supostas violações de direitos humanos de María Helena Loayza 

Tamayo, que foi presa depois de suposta denúncia de ex-integrante do grupo terrorista 

Sendero Luminoso, que apontava Loayza como integrante. 

Loayza Tamayo foi presa em fevereiro de 1993, sem qualquer ordem judicial, e 

colocada à disposição do Juizado Especial da Marinha por contravenção ao artigo 12 do 

Decreto-Lei 25.475 (delitos de terrorismo). Perante a Divisão de Combate ao Terrorismo 

                                                                                                                                                                                
por la Convención en el sentido de que ―[t]oda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, 

ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales.” 
362

 Caso Castillo Petruzzi y otros v. Peru, item 129. 
363

 Ibid., item 141 e 146: “La Corte estima que, la restricción a la labor de los abogados defensores y la 

escasa posibilidad de presentación de pruebas de descargo han quedado  demostradas en este caso. 

Efectivamente, los inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les 

hacían; las condiciones en que actuaron los defensores fueron absolutamente inadecuadas para su eficaz 

desempeño y sólo tuvieron acceso al expediente el día anterior al de la emisión de la sentencia de primera 

instancia. En consecuencia, la presencia y actuación de los defensores fueron meramente formales. No se 

puede sostener que las víctimas contaron con una defensa adecuada.” 
364

 Ibid., itens 194-195. 
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(Dincote) permaneceu incomunicável, inclusive com sua família, e sem pode manejar 

qualquer ação de garantia em seu favor, pois o Decreto-Lei 25.659 (delito de traição à 

pátria) proibia a apresentação de “recurso de habeas corpus por fatos relacionados com o 

delito de terrorismo”
365

. 

Na seara militar, a vítima foi absolvida por três instâncias e condenada por 

uma, em abril de 1993, por delito de traição à pátria. Em último grau, em setembro de 

1993, quando foi absolvida pela terceira vez, remeteu-se o caso para a jurisdição ordinária. 

Nesta etapa, foi condenada em outubro de 1994 por um tribunal especial sem rosto do foro 

comum, com fundamento nos mesmos fatos e acusações.  

Durante todo esse tempo, Loayza permaneceu encarcerada, em condições 

precárias, incomunicável por mais de um ano e sob regime de visitas restritivo. Foi 

apurado, através de depoimentos testemunhais que a vítima sofreu com atos de tortura, 

abuso sexual e maus tratos; recebeu ainda ameaças à sua vida e à de sua família. Além 

disso, a vítima alegou nunca ter tido direito à defesa, à presença de um advogado ou a 

ações de garantia para salvaguardar sua liberdade pessoal
366

.  

A Comissão Interamericana alegou que o Estado violou o direito à igualdade, à 

paridade processual e o direito à presunção de inocência, além do princípio do non bis in 

idem, com processos em andamento na justiça militar e posteriormente, na justiça comum. 

Alegou ainda a falta de provas de algumas acusações
367

.  

A Corte Interamericana reconheceu que a vítima não teve direito a questionar a 

arbitrariedade de sua prisão e afirmou que, embora houvesse um estado de emergência e 

suspensão das garantias no Peru, à época dos fatos, não poderia ser suspensa a garantia do 

habeas corpus
368

. 
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Conjuntamente, afirmou a Corte que a vítima foi exibida a público com vestes 

prisionais, como terrorista, sem ter sido processada ou condenada. Além disso, embora a 

vítima tenha escolhido sua advogada, encontrou dificuldades e restrições para exercer sua 

defesa de forma livre e ampla. Reconheceu, ainda, a Corte, que a vítima estava presa em 

condições inóspitas e insalubres, sob isolamento e regime de visitas restrito
369

.  

No mais, observou-se que, no período em que Loayza se encontrava detida, 

existia no Peru a prática generalizada de tratos cruéis, inumanos e degradantes, em razão 

de investigações criminais por delitos de traição à pátria ou terrorismo
370

. 

Por fim, a Corte reconheceu que o Peru violou o direito à liberdade pessoal, o 

direito à integridade pessoal, à proteção judicial e às garantias judiciais (artigos 7, 5, 8.1, 

8.2 e 8.4 respectivamente da CADH) e condenou o Peru a por a vítima em liberdade e a 

pagar-lhe justa indenização. 

 

 

5. Entendimentos comuns das cortes internacionais de direitos humanos sobre prisão 

cautelar nos casos apresentados 

 

As cortes internacionais não se convenceram plenamente das alegações de 

emergência pública em razão de atos terroristas como fundamento para a derrogação de 

garantias procedimentais básicas. 

No caso europeu, inicialmente a Corte posicionou-se de forma um tanto quanto 

compreensiva quanto à abordagem militar e política da ameaça terrorista feita pelo governo 

do Reino Unido, que teria autorizado medidas administrativas para prisão de suspeitos. 

Ademais, de forma lamentável, ignorou argumentos das partes e fortes indícios de ter 

havido tortura, maus tratos e más condições da prisão. 

Posteriormente, já no caso Al-Jedda, talvez sob influência do acúmulo de 

violações de direitos humanos divulgados pela ONU, a Corte reafirmou a prevalência dos 

diretos humanos e a interpretação das resoluções do Conselho de Segurança conforme aos 

instrumentos jurídicos internacionais. Identificamos, nesse ponto, uma semelhança com a 

                                                                                                                                                                                
de hábeas corpus o de amparo en situaciones de emergencia, deben considerarse incompatibles con las 

obligaciones internacionales que a esos Estados impone la Convención.” 
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evolução das decisões de cortes nacionais, partindo de posições mais autoritárias, com 

vistas a defender a política do Estado, até a reafirmação das garantias fundamentais. 

Se, por um lado, as decisões da Corte não foram completamente satisfatórias 

do ponto de vista dos direitos humanos, já que aceitaram em parte atos do governo 

tendentes a restringir direitos, em razão da ameaça terrorista, por outro, tiveram o mérito 

de recompor muitas garantias esquecidas na luta contra essa criminalidade. 

Pelas decisões colacionadas, destacam-se a retomada de garantias básicas como 

a presunção de inocência, a ampla defesa, o repúdio a prisões sem acusação formal e por 

prazo indeterminado. Também a questão dos estrangeiros foi abordada, afastando-se a 

discriminação pela origem do indivíduo, como aspecto tendente a legitimar a suspeita de 

cometimento de atos terroristas. 

No mais, prevaleceu o entendimento de que a prisão é medida excepcional e, 

mesmo em casos de emergências públicas, a suspensão de garantias relacionadas ao direito 

à liberdade não deve exceder ao estritamente necessário para atuação policial, sendo ilegais 

e contrários às normas do DIDH os atos dos poderes públicos tendentes a abolir as 

garantias que excedam esses limites. 

Em relação às decisões da Corte Interamericana, embora mais antigas, têm o 

mérito de influenciar na elaboração das opiniões consultivas, medidas cautelares e 

resoluções que, posteriormente, vieram a aplicar-se aos recentes casos de violações de 

direitos humanos em Guantánamo, ainda que os Estados Unidos não se encontre sob 

jurisdição dessa Corte. 
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PARTE IV – TERRORISMO E PRISÃO CAUTELAR: EFICIÊNCIA E 

GARANTISMO 
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Capítulo VII – Terrorismo e prisão cautelar à luz do binômio eficiência e garantismo 

 

 

1. Considerações iniciais 

 

No âmbito criminal, o Estado é chamado a intervir nas relações individuais 

para garantir a segurança dos cidadãos, fato que muitas vezes tem por consequência a 

restrição de liberdade dos indivíduos. Por este motivo, a construção e a interpretação do 

sistema punitivo partem da contraposição entre dois direitos fundamentais: segurança 

versus liberdade.
371

  

O ideal de um Estado justo é encontrar o equilíbrio entre os dois direitos, 

embora tenha prevalecido, muitas vezes, ao longo da história criminal, o exercício 

arbitrário do poder punitivo, sob o manto da proteção à segurança dos cidadãos. A 

contenção de arbitrariedades e a imposição de limites às políticas rígidas de segurança 

nacional foram possíveis graças à previsão de direitos e garantias fundamentais aplicáveis 

ao processo penal, bem como aos procedimentos penais, com o fim de garantir a liberdade 

dos indivíduos. 

Conforme ensina Scarance, um sistema processual penal justo, que equilibre os 

direitos à segurança e à liberdade deve ser dotado de eficiência, ao mesmo tempo que 

observe normas garantistas
372

.  

Ocorre que, em tempos de convulsão social e crises políticas, tendo por 

ameaças novos tipos criminais, como é o caso do terrorismo, a segurança da sociedade é 

colocada em um patamar supremo; o sistema criminal passa a ser utilizado para obter 

máxima eficiência, no sentido de conter o avanço da violência, não raro, à mercê dos 

direitos e garantias processuais penais. 

Porém, as normas garantistas devem ser observadas sempre, pois 

correspondem a um patamar mínimo de proteção à dignidade do ser humano e ignorá-las 

corresponde a um retrocesso da evolução social e do sistema criminal. 
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2. Noções de eficiência e garantismo no processo penal 

 

Diferenciando-se eficiência, eficácia e efetividade, de acordo com Scarance, 

tem-se que a eficiência caracteriza-se pela “aptidão do meio utilizado para atingir o 

resultado ou gerar o efeito”, a eficácia pelo “alcance do resultado ou produção do efeito” e 

a efetividade pela “repercussão positiva do efeito ou do resultado em determinado âmbito 

social, político, econômico”. Dessa forma, os três vocábulos se ligam à ideia de produção 

de um efeito esperado ou de consecução de um resultado querido
373

. 

Para fins de compreensão do significado, é eficiente o sistema legal composto 

por procedimentos que assegurem a todos os participantes do processo oportunidade para 

atuarem em consonância com as missões específicas e, ainda, no tocante às partes, que 

proporcionem os meios para exercerem suas atividades, defenderem seus direitos e 

fazerem respeitar suas garantias
374

. 

No Direito Administrativo, a eficiência converteu-se em princípio sob o qual 

deve se pautar a atuação da administração pública
375

. No Direito Processual Penal, a 

eficiência é a capacidade de um ato, de um meio de prova, de um meio de investigação, de 

gerar o efeito que dele se espera
376

.  

Quanto ao procedimento penal, é eficiente aquele que, em tempo razoável, 

permite atingir um resultado justo, seja possibilitando aos órgãos da persecução penal agir 

para fazer atuar o direito punitivo, seja assegurando ao acusado as garantias do processo 

legal
377

.  
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Nesse âmbito, não se trata apenas de conceber a eficiência como um critério de 

otimização do sistema, mas sim de otimização da justiça e de limitação da criminalização, 

da punibilidade e das medidas cautelares restritivas de direitos fundamentais
378

.  

Por outro lado, considerando a atual evolução dos direitos humanos, 

especialmente daqueles que tocam ao processo penal e das garantias do devido processo 

legal previstas nas cartas internacionais, as quais influenciam os ordenamentos jurídicos 

nacionais, a eficiência do processo penal não pode ser compreendida fora do contexto do 

garantismo
379

. 

Ao se observar que o poder e a atuação do Estado na política criminal não 

poderiam ser desenfreados, ou mesmo, desmedidos, a custo da liberdade e de outros 

direitos fundamentais dos cidadãos, aos poucos, foi surgindo uma reação legislativa para a 

contenção do poder estatal. Como ressalta Tucci, o ius puniendi não é ilimitado e sofre 

restrição do princípio da reserva legal (nullun crimen sine lege)
380

. 

Assim, com a observância de normas processuais e procedimentais, possibilita-

se ao acusado ou indiciado o exercício de direitos mínimos, para que haja uma justa 

condenação. A noção do devido processo legal (due process of law, do direito americano) 
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repousa no julgamento justo, com respeito a garantias mínimas do indivíduo sob acusação 

criminal
381

. 

Já lecionava Hélio Tornaghi que a lei de processo penal é resultante da 

composição entre segurança e justiça. Tal lei protege os indivíduos que são acusados pela 

prática de infrações penais, impondo normas que devem ser seguidas nos processos contra 

eles instaurados e impedindo que eles sejam entregues ao arbítrio das autoridades 

processantes
382

. 

Para Scarance, o direito ao procedimento penal consiste no direito a um 

sistema de regras e princípios que permita a atuação eficaz dos órgãos encarregados da 

persecução penal e que, ao mesmo tempo, assegure a plena efetivação das garantias do 

devido processo penal
383

. Sendo assim, para formar um sistema justo e harmônico, os 

procedimentos devem ser eficazes, produzindo os efeitos que dele se esperam, ao mesmo 

tempo em que se observe o devido processo penal.   

Por garantismo entende-se, pois, um modelo de direito fundado sobre a rígida 

subordinação de todos os poderes à lei e sobre os vínculos impostos a eles para garantia 

dos direitos consagrados nas constituições
384

. Fala-se em garantismo liberal, e 

especificamente penal, para designar as técnicas estabelecidas para a defesa dos direitos de 

liberdade, sobretudo a liberdade pessoal frente a intervenções policiais ou judiciais 

arbitrárias
385

. 
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São essas as garantias e direitos mínimos dos cidadãos que controlam e limitam 

o processo penal para que não seja exercido como instrumento de arbitrariedades do poder 

político. Aliás, a redução da violência deve justificar o sistema penal
386

.  

Assim, nos crimes mais graves, tais como é o caso do terrorismo, o binômio 

liberdade-segurança tende a perder o equilíbrio, pois se executam, no mais das vezes, ações 

exacerbadas dentro do sistema punitivo, ao discurso de proteção à segurança dos cidadãos, 

em detrimento da liberdade dos imputados e da própria sociedade. 

É neste contexto que se necessita inserir as noções de eficiência e de 

garantismo, haja vista que será eficiente o procedimento que visa a obter um resultado útil, 

qual seja, garantir a segurança dos cidadãos, por meio da justiça criminal, restringindo 

mínima e legitimamente a liberdade dos indivíduos; para tanto, atendendo-se ao justo e 

devido processo penal, com observância das garantias e direitos fundamentais. 

Eficiência e garantismo são, pois, qualidades intrínsecas e inafastáveis de um 

sistema processual que visa a dar o equilíbrio necessário aos (prima facie) contrapostos 

direitos à segurança e à liberdade, qualquer que seja a situação de direito material, tanto em 

contravenções, quanto em crimes hediondos
387

. 

Não existe antagonismo entre eficiência e garantismo, pois o processo criminal 

é “instrumento legitimado por procedimentos que assegurem aos órgãos de Estado meios 

para realizar uma eficiente persecução criminal e aos acusados formas de exercerem de 

modo eficiente suas defesas”. O ideal é que haja equilíbrio entre eficiência e garantismo, 

não se pendendo para os extremos de um hipergarantismo ou de uma repressão a todo 

custo
388

. 
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Nesse sentido, a restrição legítima da liberdade individual deve ocorrer 

atendendo a certos pressupostos, que configuram o núcleo básico de garantias do devido 

processo legal. Tais pressupostos devem ser ainda mais rígidos em se tratando de restrição 

cautelar, ou seja, não definitiva, antes que seja declarada a culpabilidade do acusado por 

sentença condenatória definitiva.   

A conjunção entre eficiência e garantismo também é instrumento de promoção 

de justiça: conforme aponta Bechara, as garantias são concebidas como instrumentos de 

promoção e proteção dos direitos humanos no processo penal, qualificando-se como 

parâmetros a nortear o relacionamento e a convivência entre todos os interesses e, ao 

mesmo tempo, promover o resultado mais justo possível
389

. Afinal, um processo penal que 

não consiga congregar eficiência, garantias e justiça, carece de uma legitimidade mais forte 

e mais densa.
390

 

Desta forma, conforme ressaltam Amílton e Salo de Carvalho, a teoria do 

garantismo penal propõe-se a estabelecer critérios de racionalidade e civilidade à 

intervenção penal, deslegitimando qualquer modelo de controle social acima dos direitos e 

garantias individuais
391

. 
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3. Prisão processual, cautelaridade e eficiência do processo penal 

 

A denominação da prisão anterior ao julgamento final condenatório é tema de 

divergências na doutrina. Por um lado, há quem entenda que a denominação “prisão 

processual” é a mais aconselhável, por ser “mais abrangente e englobar qualquer tipo de 

prisão imposta durante o processo e que não seja uma prisão-pena, ou seja, prisão 

decorrente de uma condenação transitada em julgado”
392

. 

Essa escolha fez sentido num passado não muito distante, ao menos na 

legislação brasileira, em que havia hipóteses de prisão autônomas, determinadas pelo 

legislador, tais como a prisão por pronúncia e prisão decorrente de sentença condenatória 

recorrível, abolidas na reforma processual de 2008. 

Basileu Garcia, igualando os conceitos de prisão provisória e prisão processual, 

definiu-as como as prisões que “não resultem de decisão condenatória criminal 

irrecorrível”
393

. De fato, o termo prisão provisória é mais apropriado por não conter 

limitações temporais. 

De outro lado, parte da doutrina considera preferível a expressão “prisão 

cautelar”, pois “prisão processual” seria inadequada ao não permitir separar o plano 

cautelar e material e corrigir a ficção jurídica de que a prisão cautelar sempre desempenha 

a função de pena antecipada
394

. 

Preferimos aqui utilizar a expressão prisão cautelar, ao entendermos mais 

adequada no sentido de abranger também as prisões ocorridas anteriormente à acusação 

formal (denúncia) e início do processo, muito frequentes nos casos internacionais de 

terrorismo. Além disso, parece mais apropriada tal denominação por conta da moderna 

compreensão das finalidades da custódia anterior ao julgamento, quais sejam, assegurar a 

instrução do processo ou garantir a aplicação da lei penal
395

.  

Superado esse primeiro impasse, cabe aferir que a característica da 

cautelaridade dos procedimentos penais relaciona-se diretamente com a eficiência do 
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processo penal, tendo em vista que as medidas cautelares objetivam, em princípio, garantir 

o resultado útil do processo.  

É nesse sentido que leciona Calamandrei, para quem a finalidade dos 

procedimentos cautelares é garantir a eficácia dos procedimentos definitivos, não se 

restringindo tão somente à aplicação do direito material
396

. 

Tendo em vista a finalidade da garantia da eficácia dos procedimentos 

definitivos, os procedimentos cautelares são dotados de instrumentalidade, isto é, servem 

meramente de aparato de auxílio para alcançar o objetivo final: a realização da justiça 

criminal no caso concreto. 

Delmanto relata que a característica da instrumentalidade é ínsita à prisão 

cautelar na medida em que, para não se confundir com pena, só se justifica em função do 

bom andamento do processo penal e do resguardo da eficácia de eventual decreto 

condenatório
397

.  

Ressalte-se que, como instrumento do processo penal, a prisão cautelar é 

apenas um procedimento, que não deve se confundir com o próprio mérito da ação 

material, sob o risco de constituir-se em exercício arbitrário do poder punitivo e forma de 

antecipação da pena. 

Sob essa ótica, Magalhães informa que, diversa da prisão penal propriamente 

dita, a prisão cautelar, que alguns também denominam prisão processual não deve objetivar 

a punição constituindo apenas instrumento para a realização do processo ou para a garantia 

de seus resultados
398

. 

Seguindo adiante, o autor demonstra certa preocupação com a costumeira 

confusão da prisão cautelar com a própria pena. Nota-se que a prisão cautelar tem sido 

utilizada não apenas com objetivos instrumentais, como assegurar a presença do acusado 

ou a futura execução da pena, como também tem atendido a fins reconhecidamente 

extraprocessuais, como a imediata reação ao delito (exemplaridade) e prevenção de novos 

crimes que possam vir a ser praticados pelo réu, relacionados ou não com a primeira 

infração (prevenção geral e especial)
399

. 
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As situações de aumento da criminalidade organizada e dos crimes hediondos, 

como é o caso do terrorismo, que geram grave convulsão social e intensificam o clamor 

público a favor do recrudescimento criminal, corroboram para promover o uso desmedido 

de prisões cautelares, que pouca finalidade instrumental possuem, revelando-se verdadeiras 

penas antecipadas.  

No Brasil, Aury Lopes Jr. entende que houve inclusive uma legitimação legal 

para possibilitar o uso discricionário e indiscriminado da prisão cautelar, com a positivação 

no Código de Processo Penal da determinação da prisão “por garantia da ordem pública”, 

termo, segundo a mesma doutrina, vago, impreciso, indeterminado e despido de qualquer 

referencial semântico
400

. 

Registre-se que a expressão foi cunhada em nossa legislação processual de 

1941, época em que vigia no país o Estado Novo, com evidentes tendências autoritárias e 

fascistas
401

. Mas não apenas em estados autoritários tem-se visto esse posicionamento 

acerca das custódias cautelares. 

Recentemente, com o avanço do terrorismo e suas nefastas manifestações de 

violência, os Estados mais afetados têm-se utilizado de diversas formas de obter uma 

autorização para prender inimigos do governo, através de prisões cautelares, seja por meio 

da legislação, seja por meio de ideologias de alto efeito midiático. 

De qualquer forma, o enrijecimento internacional no combate ao terrorismo e 

as prisões realizadas sob essa circunstância legitimam-se por uma política de prisão “para 

garantia da ordem pública e econômica”, marcada pela exemplaridade e dotada de caráter 

de prevenção geral e especial, que se afasta do ideal de justiça
402

. 

Para Magalhães, o apelo à ordem pública representa a superação do princípio 

da legalidade estrita para propiciar a atribuição de um amplo poder discricionário ao 

juiz
403

. Desta forma, parafraseando Carlo Fiore, o recurso à ordem pública teria objetivo de 
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fazer prevalecer o interesse da repressão em detrimento dos direitos e garantias individuais. 

Fala-se então, em exemplaridade, no sentido de imediata reação ao delito, que teria como 

efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade ou ainda em prevenção especial, 

assim entendida a necessidade de se evitar novos crimes
404

. 

No mais, cabe aqui colacionar alguns princípios das prisões cautelares, 

apresentados por Aury Lopes Jr., cuja explanação complementa a compreensão das 

garantias processuais relacionadas à prisão. Pela jurisdicionalidade, ninguém pode ser 

preso por determinação que não provenha de autoridade judiciária. Assim também 

prescreve o artigo 5º, XLI da Constituição da República e o artigo 283 do Código de 

Processo Penal brasileiro. Nesse âmbito, discute-se a legalidade das prisões decretadas por 

tribunais militares e agentes do Poder Executivo
405

. 

Pelo contraditório, entende-se que o preso deve ser levado à presença de um 

magistrado para ser ouvido a respeito da acusação que lhe é imposta. Pela 

provisionalidade, desaparecendo o suporte fático legitimador da prisão (fumus commissi 

iuris ou periculum libertatis), essa deve cessar
406

. A provisioriedade refere-se à limitação 

temporal da prisão cautelar
407

, que não deve ser eterna, muito embora não haja prazos 

estabelecendo a limitação em muitas legislações, inclusive nas cartas de direitos humanos, 

fato que delega ao juiz o dever do reexame periódico da prisão cautelar. 

A excepcionalidade é princípio reitor das prisões cautelares, pois, além de ser a 

ultima ratio das medidas cautelares, como se afirmou acima, a custódia cautelar revela-se 

como instrumento para assegurar a aplicação da lei penal. Aury Lopes ressalta que a 

excepcionalidade deve ser lida, na medida do possível, em conjunto com o princípio da 

presunção de inocência
408

.  

Por fim, as prisões cautelares devem ser dotadas de proporcionalidade
409

, 

preservando-se sempre a dignidade da pessoa humana, fundamento constitucional e 

princípio reitor do sistema de proteção aos direitos humanos.   

A prisão cautelar não pode constituir adiantamento de punição
410

. A própria 

Corte Interamericana se pronunciou no sentido de que a restrição da liberdade do preso não 
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ultrapassará os limites estritamente necessários para assegurar que não impedirá o 

desenvolvimento eficiente das investigações e não eludirá a ação da justiça, pois a prisão 

anterior a uma sentença condenatória deve ser uma medida cautelar, não punitiva
411

. 

 

4. Garantias processuais relacionadas à prisão sob a luz da eficiência e garantismo 

 

4.1.  Direito e garantia  

 

O mero reconhecimento formal de direitos fundamentais do homem nas 

convenções internacionais e constituições não seria suficiente para a proteção dos bens 

jurídicos a que se referem, se não houvesse também a previsão de mecanismos para 

efetivar e assegurar tais direitos. Por conta disso, criaram-se procedimentos capazes de 

garantir a proteção dos direitos fundamentais. 

Embora se faça bastante confusão com os termos direito e garantia, eles não se 

confundem. As garantias surgiram como procedimentos utilizados para assegurar o 

cumprimento e efetividade dos direitos fundamentais. O exemplo clássico dessa distinção é 

o direito à liberdade e a garantia do habeas corpus (remédio processual apto a discutir em 

juízo as restrições ao direito à liberdade). 

Ruy Barbosa, representando os primórdios do constitucionalismo brasileiro, já 

afirmava que direitos e garantias não possuem o mesmo significado: enquanto os direitos 

constituem disposições meramente declaratórias, que imprimem existência legal aos 
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direitos reconhecidos, as garantias são disposições assecuratórias, ou seja, mecanismos que 

limitam o poder em defesa dos direitos
412

. 

De fato, nem mesmo os textos legais fazem uma distinção muito satisfatória 

quanto aos direitos e garantias, ocorrendo, não raras vezes, como se referiu Ruy Barbosa, a 

mescla de direitos e garantias na mesma disposição normativa. 

Coube à moderna doutrina desenvolver melhor o tema, estudando-o a partir dos 

textos constitucionais e internacionais. Segundo José Afonso da Silva, as garantias 

constitucionais especiais são “prescrições constitucionais estatuindo técnicas e mecanismos 

que, limitando a atuação dos órgãos estatais e particulares, protegem a eficácia, 

aplicabilidade e inviolabilidade dos direitos fundamentais de modo especial
413

”. 

De acordo com o autor, pode-se afirmar que tais garantias são direitos públicos 

subjetivos, uma vez que são concedidas pelas normas aos particulares para exigir o respeito 

e cumprimento dos direitos fundamentais em concreto através de imposições (atuações ou 

vedações) ao Poder Público
414

. 

Dessa forma, as garantias constituem técnicas idôneas para assegurar a efetiva 

tutela ou satisfação de direitos
415

. Embora possuam caráter assecuratório e instrumental dos 

direitos, as garantias não têm valor menor que esses. Aliás, as restrições à efetividade das 

garantias correspondem a limitações do próprio direito garantido
416

. 

Quanto a outra classificação entre direitos e garantias, que também reconhece 

que direitos são declaratórios e garantias são assecuratórias, as garantias constitucionais 

seriam princípios estruturantes do processo
417

. Mais especificamente em relação ao 
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processo penal, de acordo com Ada Pellegrini, a legitimação do exercício da função 

jurisdicional ocorre com a observância de todas as garantias que cercam o acesso à justiça, 

o direito de ação e o direito de defesa, fazendo valer os demais direitos fundamentais 

previstos em lei
418

.  

Sendo assim, a violação a garantias processuais fere diretamente os direitos 

resguardados, em se tratando daquelas que dizem respeito ao devido processo legal, tais 

como a não obrigatoriedade de declarar contra si mesmo, o fundamento da acusação em lei 

prévia anterior ao fato, a condenação fundada em ordem emanada de autoridade 

competente, entre outras que poderão ser vistas adiante
419

.  

 

4.2. Reserva de jurisdição 

 

Muitos séculos se passaram desde que as sociedades deixaram de resolver os 

conflitos por meio da autotutela (regime de vingança privada), para que o Estado intervisse 

nas relações privadas exercendo o direito de punir (ius punitionis) e impondo às partes a 

solução do conflito
420

.  

Durante o Iluminismo, ocorreram movimentos para limitar o abuso de poder de 

punir do Estado, submetendo-o aos ditames da lei e do processo judicial. Com isso, o 

objetivo do Estado contemporâneo é preservar o bem comum através da pacificação com 

justiça. A pacificação é o escopo maior da jurisdição e, por isso, de todo o sistema 

processual
421

. 
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Já não se pode admitir, nos dias atuais, o exercício arbitrário do poder punitivo 

pelo Estado, quer pela inobservância da lei penal, porque se encontra adstrito ao princípio 

da reserva legal, quer pelo desrespeito às normas processuais penais que possibilitam o 

exercício da jurisdição. O princípio da reserva de jurisdição proíbe, assim, procedimentos 

administrativos com vistas a estabelecer sanções extra-judiciais aos cidadãos. 

O exercício jurisdicional pressupõe o cotejo entre o poder-dever de punir do 

Estado e o ius libertatis do suposto autor da infração. Cometido o delito, não há que ser 

imposta diretamente a sanção prevista em lei, mas pressupõe-se, para efetivação da justiça, 

a existência do processo, em que se confronta o ius puniendi do Estado com o ius libertatis 

do indivíduo, para que tenha lugar o julgamento, especialmente o impositivo de pena. Por 

consequência, não há pena sem jurisdição (nulla poena sine iudicio)
 422

. 

Portanto, para que haja um juízo acerca do caso e consequente condenação, há 

necessidade de provocação da jurisdição criminal, desencadeando o processo e a 

jurisdição. Há uma estrita relação entre garantias substanciais e processuais, na medida em 

que não deve haver sanção fora do processo
423

. Não é o que tem ocorrido, entretanto, em 

muitos casos de prisão de supostos terroristas, em que há punição sem processo, não 

havendo falar em jurisdição, pois não são respeitados os ditames processuais legais, nem 

mesmo observadas as garantias do processo.  

 

4.3. Juiz independente e imparcial 

 

As convenções internacionais também preveem como uma das garantias do 

devido processo legal o julgamento por um juízo ou tribunal “competente, imparcial e 

independente”, e, ainda, pré-determinado. É a letra dos artigos 14 §1º do PIDCP, artigo 8º, 

§1º da CADH e artigo 6º, §1º da CEDH. 

Como decorrência da garantia do juízo predeterminado por lei, que lhe confere 

jurisdição e competência anteriores à prática do fato, não se admite a criação de juízos ad 

hoc, ou seja, juízos para “processar e julgar um determinado caso ou conjunto de casos, em 

qualquer grau jurisdicional”
424

. A violação da garantia implica a criação de um juízo de 

exceção, com a possibilidade de quebra da imparcialidade e da independência do juízo. 

                                                           
422

 TUCCI, Rogério Lauria, 2011, p. 32-33. 
423

 GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 404. 
424

 Ibid., p. 258. Segundo Giacomolli, “no Brasil, consagrou-se a utilização da expressão juiz natural, embora 

não se trate propriamente do juiz, mas de juízo ou de Tribunal, e nem de ordem da natureza, mas de 
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Além disso, a garantia do juízo predeterminado e competente (juiz natural) se 

desdobra em três conceitos: só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela lei; ninguém 

pode ser julgado por órgãos constituídos após a ocorrência do fato; entre os juízes pré-

constituídos vigora uma ordem taxativa de competências que exclui qualquer alternativa 

deferida à discricionariedade de quem quer que seja
425

. 

O requisito da independência do tribunal significa que os juízes devem estar 

aptos a decidir casos independentemente do Poder Executivo, de sua influência ou de 

pressões exercidas por ele
426

. Nesse sentido, o Comitê de Direitos Humanos das Nações 

Unidas já se expressou a favor da independência de funções e competências entre 

Judiciário e Executivo
427

. 

Geralmente, há maior risco de violação das características de independência e 

imparcialidade do juízo nos casos de constituição de tribunais militares, especialmente em 

se tratando de julgamento de civis acusados de terrorismo. A prática demonstra que a 

proximidade com o Poder Executivo faz minar a imparcialidade dos juízes militares
428

, 

tendo em vista estarem mais propensos a julgar em favor dos interesses políticos do 

governo. 

Em verdade, as convenções de direitos humanos e cortes internacionais não 

proíbem o julgamento por tribunais militares, desde que sejam observadas as mesmas 

garantias de independência e imparcialidade de tribunais ordinários
429

. Nesse sentido 

também foi julgado o caso Castillo Petruzzi v. Peru, aqui mencionado. Segundo a Corte 

                                                                                                                                                                                
delimitação artificial da competência também na dimensão temporal (época dos fatos) e espacial (território). 

Não é a pessoa do juiz que é determinada pela lei, mas o juízo competente, cuja composição poderá variar 

desde a prática do fato. Por isso, as expressões juízo “ordinário” ou “predeterminado legalmente” são as mais 

adequadas ao conteúdo desse princípio-garantia”. Nesse sentido, cabe destacar a posição de Ada Pellegrini, 

para quem “a garantia do juiz natural é dúplice, englobando não apenas a proibição de tribunais de exceção, 

como também abrangendo a dimensão do juiz competente”. GRINOVER, Ada Pellegrini, 2009, p. 4. 
425

 GRINOVER, Ada Pellegrini, GOMES FILHO, Antonio Magalhães, FERNANDES, Antônio Scarance, 

2009, p. 10. 
426

 DOSWALD-BECK, Louise, 2011, p. 335.  
427

 United Nations General Comment 32, §19: “a situation where the functions and competences of the 

judiciary and the executive are not clearly distinguishable or where the latter is able to control or direct the 

former is incompatible with the notion of an independent tribunal.” 
428

 DOSWALD-BECK, Louise, 2011, p. 335 
429

 Segundo Louise Doswald-Beck, “Human rights treaty bodies have specified that military tribunals are to 

respect the same guarantees of independence and impartiality if they are not to be in violation of the right to 

fair trial. As members of the military are members of the executive, it will normally be difficult to conclude 

that military tribunals are independent. In particular, when such military tribunals are specifically given 

jurisdiction to try civilians accused of terrorism or of some anti-government activity, the usual finding is that 

they are neither independent nor impartial. In practice, a distinction has been made between the trial of 

military personnel by such tribunals and the trial of civilians, the evaluation of whether the tribunal is 

independent and impartial being different in relation to the trial of military personnel.” DOSWALD-BECK, 

Louise, 2011, p. 337.  
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Interamericana, os Estados não podem criar tribunais que não respeitam as garantias do 

devido processo legal
430

.  

Outra questão bastante tormentosa em relação ao tema, que tem sido bastante 

abordada especialmente após o 11 de setembro é o julgamento por Comissões Militares 

(“Military Commissions”), que possuem algumas competências de tribunais militares.  Um 

dos principais argumentos desfavoráveis às Comissões é a violação da separação de 

poderes (e consequentemente, a falta de independência do Executivo), já que não são 

explicitamente autorizadas pelo Congresso. Além disso, críticas ressoam alto em torno da 

falta de garantias do devido processo legal
431

. 

Tal panorama é critico para as garantias e liberdades individuais dos cidadãos, 

considerando que muitos inocentes acabam sendo condenados por atos de terrorismo em 

decorrência do julgamento desses tribunais, em nome da eficiência e agilidade do 

processo
432

. Certo seria o julgamento por tribunais ordinários, previamente constituídos por 

lei e compromissados com os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. 

 

4.4. Presunção de inocência 

 

A contenção ao arbítrio das autoridades e a limitação ao poder punitivo através 

da lei penal remontam a séculos de evolução jurídica com substancial ênfase no período 

iluminista. Como marco jurídico, há a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

de 1789, que influenciou diversas outras convenções liberais mundo afora
433

.  

Sem dúvida, o documento foi importante para consolidar a ideia de julgamento 

e devido processo legal como limites à prisão. Até que haja apuração da culpabilidade por 

um tribunal ou autoridade legal, toda pessoa acusada deve ser considerada inocente e, 

                                                           
430

 Caso Castillo Petruzzi v. Peru, op cit, §129:  “A basic principle of the independence of the judiciary is that 

every person has the right to be heard by regular courts, following procedures previously established by law. 

States are not to create ―[t]ribunals that do not use the duly established procedures of the legal process […] 

to displace the jurisdiction belonging to the ordinary courts or judicial tribunals.”; §130: “Under Article 8(1) 

of the American Convention, a presiding judge must be competent, independent and impartial. In the case 

under study, the armed forces, fully engaged in the counter-insurgency struggle, are also prosecuting 

persons associated with insurgency groups. This considerably weakens the impartiality that every judge must 

have.” 
431

 SOTTIAUX, Stefan, 2008, p. 397: “the main constitutional argument against the commissions is that they 

offend the principle of separation of powers in so far as they are not explicitly authorised by Congress. 

Criticism is also directed against the lack of fair trial guarantees on a par with those provided in the Bill of 

Rights, the Uniform Code of Military Justice and the PIDCP. Still another objection against the commissions 

is that they contravene the requirements of the Geneva Convention III.” 
432

 Nesse sentido, SOTTIAUX, Stefan, 2008, p. 398. 
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 Cf. sobre o tema da limitação do poder punitivo em PASTOR, Daniel, 2006, p. 19-23.  
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portanto, não poderá ser presa. A liberdade ao longo do processo é a regra, justamente pelo 

fato de considerar-se o imputado inocente até a decisão final, permitindo-se a prisão apenas 

em situações excepcionais. 

A garantia da presunção de inocência norteia as demais garantias processuais 

penais, sendo um dos pilares da disciplina em matéria de direitos humanos. Parte da 

doutrina inclusive entende que a qualidade de um sistema processual é verificada através 

do nível de observância da garantia da presunção de inocência
434

. Ela está prevista nas 

principais cartas de direitos humanos, como no artigo 11 da DUDH no artigo 8.2 da CADH 

e no artigo 6.2 da CEDH
435

. 

A presunção de inocência possui uma relação de complementariedade e 

interdependência em relação a outras garantias processuais que asseguram o direito à 

liberdade e tem como base de justificação a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a 

igualdade e o Estado Democrático de Direito
436

. 

Ligadas à presunção de inocência, existem suas “projeções ou 

manifestações”
437

 formuladas através das expressões latinas “in dubio pro reo” e “favor 

rei”, que visam não apenas efetivar a presunção de inocência, como também diminuir a 

disparidade entre acusação e defesa, considerando que o imputado encontra-se em posição 

processual menos vantajosa
438

.   

                                                           
434

 LOPES Jr., Aury, 2012, p. 777. 
435

Artigo 11, DUDH, §1º: “Todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 

inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual 

lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua defesa.”  Art. 8º, CADH, §2º: “Toda pessoa 

acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada 

sua culpa.” Art. 6º, CEDH, §2º: “Qualquer pessoa acusada de uma infracção presume-se inocente enquanto a 

sua culpabilidade não tiver sido legalmente provada.” A consagração textual do princípio ocorreu com a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, no artigo 9º.  
436

 MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua 

estrutura normativa para elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, 

p. 345. 
437

 Ibid., p. 367. 
438

 Segundo Zanoide de Moraes, “„in dubio pro reo‟ traz em si uma ideia de que há „duvida‟ („in dubio‟) e de 

que ela deve ser resolvida favoravelmente ao réu („pro reo‟). „Favor rei, por sua vez, é uma escolha valorativa 

que não tem como causa a „dúvida‟, sua base informadora são os ideias de igualdade, dignidade da pessoa 

humana e proteção da liberdade e do patrimônio do cidadão por meio de um devido processo legal (...). O 

„favor rei‟, por ser uma forma de realização efetiva desses ideias, incide tanto no campo legislativo, para 

conformação de leis que visem garanti-los, quanto no campo judicial, na medida em que indica ao julgador 

qual é a opção axiológica definida constitucionalmente e que ele também deverá ter ao interpretar o 

dispositivo legal (extrair a norma ou sentido do texto da lei) ao caso concreto. A „dúvida‟ inerente ao „in 

dubio pro reo‟, sempre advém dos fatos, os quais podem, ou não, estar provados nos autos criminais. Daí se 

dizer que o „in dubio pro reo‟ está ligado a fatos (não provados ou provados de forma insatisfatória) e pode 

incidir em qualquer momento decisório judicial, não apenas no instante da decisão sobre o meritum causae. 

Desta forma, o in dubio pro reo limita-se ao âmbito judiciário, destinado e determinado pelo caso concreto e 
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Conforme mencionado, à luz da presunção de inocência, as prisões decretadas 

anteriormente à condenação encontram justificação apenas em situações excepcionais em 

que a liberdade do acusado possa comprometer o regular desenvolvimento e a eficácia da 

atividade processual, não se concebendo quaisquer formas de encarceramento ordenadas 

como antecipação da punição, ou que constituam corolário automático da imputação, como 

sucede em hipóteses de prisão obrigatória
439

.  

Dessa forma, a prisão cautelar pressupõe, como infere, um ato de cautela do 

juízo, que a determina para garantir a instrução processual ou prevenir que o acusado 

interfira, de qualquer forma, no bom desenrolar dos procedimentos penais, quando há 

justos e comprovados motivos de que livre poderá comprometer a realização da justiça, 

como ocorre quando interfere, de fato, na colheita de provas ou intimida, reiteradamente, 

vítimas e testemunhas
440

. A restrição da liberdade em caráter instrumental não é 

incompatível com a afirmação de presunção de inocência, porque não é imposta como 

antecipação de punição
441

. 

Em tempos de ameaças de crimes de alto potencial ofensivo, o clamor público 

tem influenciado, infelizmente, a atuação o poder público, direcionando-a para a 

determinação de prisões cautelares frequentes em resposta ao crime organizado ou ao 

medo provocado por organizações criminosas e ameaças delas provenientes. 

Para Magalhães, o apelo à exemplaridade (prisão como reação imediata ao 

delito) como critério para a prisão preventiva constitui patente violação à presunção de 

inocência, porquanto parte justamente da admissão inicial da culpabilidade e termina por 

atribuir ao processo função meramente formal de legitimação de uma decisão tomada a 

priori
442

.  

                                                                                                                                                                                
não projeta seus efeitos no âmbito legislativo, voltado à elaboração da lei em nível abstrato.” Ibid., p. 365-

366. 
439

 GOMES FILHO, Antônio Magalhães, 1991, p. 65. 
440

 Por outro lado, a Convenção Europeia permite no seu artigo 5 (1) “c” a determinação da prisão cautelar 

como meio para impedir a reiteração de crimes. 
441

 GOMES FILHO, Antônio Magalhães, op cit, p. 66. Para Alexandra Vilela, o princípio da não-

culpabilidade é o limite para a prisão cautelar: somente a prisão voltada à garantia da efetividade do processo 

poderá ser considerada cautelar. VILELA, Alexandra, Considerações acerca da presunção de inocência 

em direito processual penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 113. Cabe destacar também que ante esse 

panorama, o legislador brasileiro aprovou a lei 12.403/11 representando um grande avanço para a eficiência 

do processo penal, afetando o mínimo possível a esfera de liberdade dos acusados, ao prever medidas 

cautelares diversas da prisão e classificando a custódia cautelar como última medida, como de fato deve ser. 
442

 Ibid., p. 68. 



 

140 

 

E a determinação da prisão nessas circunstâncias importa em aplicação do 

direito penal do autor, em que as características pessoais do imputado determinam a sua 

classificação como réu, inimigo e culpado. 

De toda forma, a regra é de que o réu responda o processo em liberdade e as 

prisões processuais são excepcionais
443

, devendo se fundar em hipóteses legais restritas
444

. 

Por isso, o simples fundamento em garantia da ordem pública e a alegação genérica de 

aplicação da lei penal não constituem razões legítimas para a determinação da prisão 

cautelar, senão quando lastreados em motivadas circunstâncias que demonstrem não haver 

medida cautelar alternativa. 

 

4.4.1. Justa causa para a decretação da prisão 

  

Para que o decreto de prisão processual tenha verdadeira essência cautelar, ele 

deve fundamentar-se em requisitos rígidos que demonstrem a necessidade de restrição da 

liberdade individual antes da decisão condenatória e que representam a justa causa para a 

decretação da prisão. 

O artigo 5º, §1º, “c” da CEDH prevê a possibilidade de prisão cautelar quando 

houver suspeita razoável (reasonable suspicion) de o indivíduo ter cometido a infração ou 

quando houver motivos razoáveis para crer que seja necessário impedir o cometimento de 

infração ou a fuga após o cometimento. 

Interpretando o artigo em comento, a Corte Europeia afirmou que a suspeita 

razoável pressupõe a existência de fatos ou informações que satisfaçam um observador 

objetivo que uma pessoa tenha cometido um delito. Dessa forma, depende das 

circunstâncias de cada caso a avaliação da “suspeita razoável”
445

.  
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 GRINOVER, Ada Pellegrini, 2009, p. 12: “E mesmo a prisão processual, permitida em todas as 

legislações, inclusive no Brasil, também encontra um limite na presunção de inocência, sendo somente 

admissível em situações excepcionais e desde que não tenha finalidades sancionatórias”. 
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 BEDE Jr., Américo; SENNA, Gustavo, 2009, p. 66 e 68-69. 
445

 Caso Fox, Campbell and Hartley v. United Kingdom, Application n. 12244/86, j. 30 August 1990: §32: 

“The "reasonableness" of the suspicion on which an arrest must be based forms an essential part of the 

safeguard against arbitrary arrest and detention which is laid down in Article 5 § 1 (c) (art. 5-1-c). The 
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aplicação do artigo 5º, §1º „c‟: “In this respect, terrorist crime falls into a special category. Because of the 

attendant risk of loss of life and human suffering, the police are obliged to act with utmost urgency in 

following up all information, including information from secret sources. Further, the police may frequently 

have to arrest a suspected terrorist on the basis of information which is reliable but which cannot, without 
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De acordo com a Corte Interamericana, para a restrição do direito à liberdade 

pessoal devem existir indícios suficientes que levem a supor que a pessoa submetida ao 

processo haja participado do ilícito
446

. Além disso, a suspeita deve estar fundada em fatos 

específicos e articulados e não apenas em meras conjecturas ou intuições abstratas
447

. 

Parte da doutrina
448

 entende que devem estar presentes, para permitir-se a 

custódia cautelar, o fumus commissi delicti, ou seja, a prova do cometimento do crime e 

indícios da respectiva autoria, e o periculum libertatis, fundamento de escolha da mais 

grave medida cautelar em detrimento das demais.  

Magalhães ressalta que a constatação do perigo deve ser feita de forma plena e 

aprofundada antes da concessão da medida. Por outro lado, reconhece que, muitas vezes, a 

aferição da periculosidade não se realiza com base em elementos empíricos, quando 

precede a instrução criminal, mas utiliza-se de dados enganosos, tais como antecedentes e 

a gravidade do delito, que mais revelam uma impressão pessoal do magistrado do que a 

realidade dos fatos
449

. 

Essa situação retrata um direito baseado no agente, em vez de fundamentar-se 

em fatos. E frequentemente, constata-se que a prisão processual de fato foi determinada 

                                                                                                                                                                                
putting in jeopardy the source of the information, be revealed to the suspect or produced in court to support 

a charge. (…)Nevertheless, the exigencies of dealing with terrorist crime cannot justify stretching the notion 

of "reasonableness" to the point where the essence of the safeguard secured by Article 5 § 1 (c) (art. 5-1-c) is 

impaired.” 
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 Caso Chaparro Álvarez v. Ecuador. Sentencia de 21.11.2007 (Excepciones preliminares, fondo, 

reparaciones y costas): “§ 101. La Corte ha establecido que para restringir el derecho a la libertad personal 
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perigo de fuga, o risco de comissão de novos delitos, a necessidade de investigar, o risco de pressão a 

testemunhas e a preservação da ordem pública. 
448

 LOPES JR. Aury, 2012, p. 779-780. Atente-se que o autor prefere fumus commissi delicti e periculum 

libertatis em detrimento das expressões fumus boni iuris (pois não há um direito à acusação) e periculum in 
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and Portland: Hart Publishing, 2008, p. 205. 
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por características pessoais do imputado, como origem e antecedentes criminais, embora a 

letra da decisão se revista com elementos vagos indicando um perigo de liberdade.  

De fato, a necessidade de haver indícios mínimos de culpabilidade para 

fundamentar a prisão de uma pessoa investigada evita que a mera suspeita sobre o 

cometimento de delito leve à prisão apenas para garantir os fins do processo penal
450

. 

Para Modolell González, se se exigem indícios de culpabilidade para decretar a 

prisão preventiva (fumus delicti), esses devem traduzir-se como elementos de convicção 

para estimar que o imputado fora o autor ou partícipe do crime. Deve haver não apenas 

uma relação material entre imputado e o feito, mas sim um vínculo valorativo
451

. 

 

4.4.2. Direito à imagem 

 

A observância de direitos e garantias fundamentais em caso de prisões 

cautelares marcadas por ilegalidades visa também a evitar o dano à imagem do preso. 

Como reflexo da garantia da presunção de inocência, tem-se que a imagem dos presos deve 

ser protegida, para evitar o estigma de criminoso e, no caso em tela, de terrorista.  

Segundo Mirabete, noticiários e entrevistas que visam não à simples 

informação, mas que tem caráter espetaculoso, não só atentam contra a condição de 

dignidade da pessoa humana do preso como também podem dificultar sua ressocialização 

após o cumprimento da pena
452

. 

De fato, o cunho espetaculoso acaba por divulgar imagens do suspeito como 

fosse verdadeiro criminoso, antes mesmo que ocorra a condenação definitiva do preso. Não 

é raro que a sociedade entenda erroneamente a mensagem veiculada, tomando o preso 

como criminoso, sendo não apenas sua inocência como sua imagem prejudicada. 

No curso da investigação e do processo penal, não são admissíveis 

providências discriminatórias que sejam adotadas como antecipação de punição ou que 
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 GONZÁLEZ, Juan Luis Modolell, 2011, p. 472. 
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 MIRABETE. Julio Fabbrini. Execução penal : comentários à lei n. 7.210, de 11-07-84. 11ª ed. São 
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visem à estigmatização do indivíduo, como, por exemplo, o uso desnecessário de algemas, 

a exposição de imagens à mídia ou outras condutas degradantes, incompatíveis com a 

condição de quem ainda não foi definitivamente julgado como autor de um crime
453

.           

No que tange à questão do terrorismo, outro fato pode ser considerado 

atentatório à imagem do suspeito ou do preso: as listas de suspeitos de cometimento de 

atos terroristas elaboradas por Estados e órgãos internacionais. Já se sabe que muitos 

inocentes acabaram sendo presos de forma indevida. Além deles, outros inocentes, (porque 

se encontram nas listas em razão de meros indícios, sem nenhuma comprovação) acabaram 

sofrendo restrições em contas bancárias e viagens internacionais
454

. 

Por conta disso, na tutela dos direitos dos indivíduos presos provisoriamente, 

em razão de suspeita de terrorismo, também se resguarda, como consequência imediata da 

garantia da prisão de inocência, o direito à imagem, sendo necessário, se for o caso, 

indenização por prejuízos causados ao comprovadamente inocente. 

 

4.5. Resguardo da integridade física e psicológica 

 

A integridade física e psicológica do homem é resguardada por quase todos os 

tratados gerais de direitos humanos da atualidade
455

 e por algumas convenções 

específicas
456

, por dizer respeito à própria dignidade da pessoa humana. Muito embora a 

importância que tenha o bem jurídico, em tempos de incremento da violência e de guerras, 

ele costuma ser sobremaneira violado
457

. 

Em razão da massiva violação do direito em tempos de violência, alguns 

tratados de direitos humanos, inclusive, previram a impossibilidade de sua derrogação em 
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situações excepcionais de ameaça ao Estado nacional
458

. A proibição de derrogação inclui 

não apenas a vedação à tortura como também o tratamento ou punição inumano ou 

degradante. 

A diferenciação entre tortura e tratamento desumano ou degradante importa 

para fins práticos, pois, conforme relatório sobre a questão da tortura, um número crescente 

de Estados passaram a admitir o tratamento desumano ou degradante a presos acusados de 

terrorismo com a finalidade de obter informações em interrogatórios, após os atentados de 

11 de setembro, ainda que, em tese, reconheçam a inafastabilidade da proibição à 

tortura
459

. 

Nesse sentido, a Convenção sobre a tortura e outros tratamentos ou penas 

cruéis, desumanos ou degradantes designa a tortura como “qualquer ato pelo qual dores ou 

sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim 

de obter, dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que 

ela ou terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido; de intimidar ou 

coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de 

qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário 

público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o 

seu consentimento ou aquiescência”. 

Os atos que não correspondam à definição de tortura, em particular os que 

careçam de elementos de intencionalidade ou finalidade, segundo o Relator Especial, 

podem constituir tratamento cruel, inumano ou degradante. Os atos encaminhados para 

humilhar a vítima constituem um tratamento degradante, ainda que não haja infligido dores 

graves
460

. 

Embora em alguns Estados o uso da força policial para fins de obtenção de 

informações de terroristas tenha sido admitido e, no mais das vezes, tenha configurado ao 
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menos tratamento desumano ou degradante, o assunto na doutrina é polêmico, 

predominando as posições em prol da defesa dos direitos humanos
461

. 

Para Railda Saraiva, a gravidade do crime não pode autorizar a adoção de 

meios repressivos que repugnam a consciência de país democrático, reduzindo o valor da 

liberdade e igualdade, levando o Estado a cometer atos de desumanidade
462

. 

Por mais que o contexto político e social configure uma situação de 

emergência, o direito à integridade física e psicológica deve se manter inabalável. Da 

mesma forma, a gravidade dos atos terroristas não permite ao Estado violar as convenções 

internacionais, ameaçando a integridade física e psicológica dos presos. Também é essa a 

posição da Corte Interamericana, conforme exposto no caso Loayza Tamayo
463

. 

A integridade física e psicológica revela-se, assim, direito fundamental de todo 

ser humano, relacionado ao procedimento penal, resguardado pelo DIDH e pelo direito 

humanitário. As tentativas de redução da condição humana de terroristas a “combatentes 

ilegais” com a finalidade de utilização de métodos coercitivos, agressivos e proibidos de 

interrogatório constituem uma agressão expressa às normas de direitos humanos
464

.  

Por fim, o Protocolo Adicional I às Convenções de Genebra, inclusive, estende 

a proteção à integridade física e psicológica a todas as pessoas e em todos os locais, sem 

indicar exceções a mercenários, espiões e a terroristas
465

. 
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4.6. Assistência jurídica 

 

4.6.1. Direito à defesa e à escolha de defensor 

 

Dentre os principais direitos que envolvem a garantia do devido processo legal, 

encontra-se o direito à defesa, previsto no artigo 14, §3, “b” e “d” do PIDCP, artigo 8º, §2, 

alíneas “d”; “e” e “f”, da CAHD e no artigo 6º, §3, “b”,“c” e “d” da CEDH
466

. O exercício 

do contraditório somente se efetiva plenamente assegurando-se a defesa legítima do 

acusado, para que possa se contrapor devidamente à acusação formulada ou aos fatos 

imputados
467

.  

Além disso, o resguardo do direito à defesa evita a ocorrência de prisões 

arbitrárias e tem uma importante função para prevenir a tortura e outros tratamentos cruéis 

ou degradantes. Para tanto, o defensor deve ser convocado prontamente, a fim de avaliar as 

razões e a necessidade da prisão e contestá-la
468

.   

O direito à defesa compreende duas vertentes: a autodefesa, exercida pelo 

próprio imputado e a defesa técnica, exercida por um profissional especializado. A 

                                                                                                                                                                                
lugar, quer sejam cometidos por agentes civis quer por militares, os atos seguintes: a) Atentados contra a 

vida, saúde e bem-estar físico ou mental das pessoas, nomeadamente: i) Assassinato; ii) Tortura sob qualquer 

forma, física ou mental; iii) Castigos corporais; e iv) Mutilações; b) Atentados contra a dignidade da pessoa, 

nomeadamente os tratamentos humilhantes e degradantes, a prostituição forçada e qualquer forma de 

atentado ao pudor; c) Tomada de reféns; d) Penas coletivas; e) Ameaça de cometer qualquer dos atos 

supracitados. 
466
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autodefesa não pode ser imposta ao acusado, mas pode ser por esse renunciada
469

. É o 

caso, por exemplo, de o acusado abster-se de prestar declarações em interrogatório, tendo 

em vista ser esse um meio de defesa.  

Ainda em relação à autodefesa, a doutrina apresenta-a em dois aspectos, o 

direito de audiência, referente à possibilidade de influenciar no convencimento do juiz pelo 

interrogatório e o direito de presença, manifestando-se como oportunidade de tomar 

posição, mediante alegações e provas
470

. 

Já a defesa técnica é indisponível, garantia de paridade de armas e 

imprescindível à concreta atuação do contraditório
471

. Tal defesa serve para equilibrar a 

desigualdade entre a parte acusadora, em geral composta por membro altamente 

qualificado e especializado na investigação criminal
472

, e o acusado, parte menos 

favorecida durante o processo judicial.  

O ideal é que a defesa técnica seja real, plena, efetiva. Para averiguar o caráter 

de efetividade na realidade prática, Diogo Malan aponta critérios para apurar casos de 

negligência ou imperícia do defensor, que prejudicam a defesa do imputado
473

. 

Para ele, há duas ordens de considerações para tal avaliação: uma concernente 

ao empenho pessoal do defensor, apurada sob critérios de comparecimento a atos 

processuais, protocolização de peças e requerimento de provas; e outra concernente à 

capacitação técnica, relacionada à perícia, averiguada a partir da fundamentação jurídica de 

alegações, análise de elementos de prova e pedido de absolvição do acusado
474

. 

No mais, deve-se ressaltar o direito do imputado de escolher um defensor de 

sua confiança. O defensor escolhido deve prevalecer sempre sobre a indicação de defensor 

dativo. Além disso, o imputado tem direito à entrevista pessoal e reservada com seu 

defensor e as comunicações entre eles devem ser resguardadas pela confidencialidade
475

. 
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Segundo Louise Doswald-Beck, as comunicações e correspondências entre 

defensor e preso também devem ser consideradas confidenciais. Nas entrevistas entre preso 

e defensor, caso seja necessária a vigilância, basta que seja feita de forma visual, de forma 

a não comprometer as conversas sigilosas
476

. 

Também faz parte do direito à defesa a assistência por um intérprete, de 

preferência, de confiança do imputado
477

, caso ele seja estrangeiro ou não entenda o 

idioma em que é feita a acusação.   

No mais, é imprescindível que a defesa possa ter acesso aos meios probatórios, 

especialmente sobre aqueles que fundamentam a prisão cautelar, a fim de que possa 

responder à acusação de forma consistente
478

. É essa a consequência da garantia da 

comunicação sobre os motivos da prisão. 

Ressalte-se, finalmente, o apontamento de Gössel sobre algumas limitações ao 

exercício do direito de defesa que se encontram na legislação processual alemã, no 

procedimento contra o terrorismo. O autor comenta que a premissa do direito de defesa é a 

função de órgão de administração da justiça do defensor, que deve ser independente tanto 

da influência do Estado, quanto das instruções de seu constituinte
479

.  

As medidas adotadas pelo legislador alemão foram: a exclusão do defensor
480

, 

a restrição das comunicações entre defensor e acusado, a limitação do número de 

defensores
481

 e a proibição de defesa comum
482

. Embora tenham sido previstas para afastar 
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o abuso do direito (por exemplo, através de condutas antijurídicas), as limitações à defesa 

não devem, certamente, tornar impossível sua condução pelo defensor
483

.  

 

4.6.2. Direito ao silêncio  

 

O direito ao silêncio é assegurado pela CADH no artigo 8º, II, g, que declara 

que “toda pessoa acusada de delito tem o direito de não ser obrigada a depor contra si 

mesma nem a declarar-se culpada” e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos, no artigo 14, § 3º segundo o qual “durante o processo, toda a pessoa acusada de 

um delito terá direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: g) a não ser 

obrigada a prestar declarações contra si própria nem a confessar-se culpada”. 

O direito ao silêncio e a faculdade e não se auto-incriminar estão intimamente 

ligados ao procedimento do interrogatório, antes fonte de provas para a acusação e 

oportunidade para se obter a confissão do réu. Segundo Grevi, com a influência da 

Revolução Francesa, aboliu-se pouco a pouco, na Europa, as formas mais graves de coação 

ao imputado no momento do interrogatório
484

. 

No sistema jurídico inglês, o princípio nemo tenetur se detegere foi 

reconhecido no século XVII, embora já no século antecedente o princípio começava a ser 

invocado nas cortes eclesiásticas
485

. Em razão da influência do direito inglês, o princípio 

foi levado aos Estados Unidos e inserido na Constituição Americana, através da emenda 

V
486

. 
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O princípio nemo tenetur se detegere, que corresponde à máxima de que 

ninguém é obrigado a declarar contra si mesmo, refere-se à autodefesa do acusado
487

. É o 

princípio segundo o qual o sujeito passivo não pode sofrer nenhum prejuízo jurídico por 

omitir-se em colaborar em uma atividade probatória de acusação
488

. 

No mais, embora o princípio seja indissociável ao direito ao silêncio, tem 

âmbito mais restrito que este último. É que o direito ao silêncio corresponde ao direito de 

não responder às indagações formuladas pela autoridade, revelando-se garantia do cidadão 

frente ao arbítrio do Estado
489

. 

No plano processual, o direito ao silêncio deve corresponder a uma forma de 

autodefesa do imputado
490

, não podendo ser compreendido como manifestação de 

culpabilidade. Em verdade, o direito se revela uma proteção contra a auto-incriminação
491

, 

daí decorrendo importantes consequências. 

Corolário do direito ao silêncio é a obrigatoriedade de o imputado ser 

informado sobre o direito de permanecer calado em todo e qualquer procedimento 

interrogatório
492

. Maria Elizabeth Queijo ressalta a observância do dever de informar, com 

mais rigor, nos interrogatórios realizados pelas autoridades policiais, quando o indivíduo 

fica mais vulnerável, quer pelo ambiente, quer pela ausência de defensor
493

. 

É importante ressaltar que a ausência de defensor não pode ser empecilho para 

a informação do imputado. Todo aquele que é submetido a um procedimento interrogatório 

tem o direito de ser informado de seu direito de permanecer calado e não se auto-

incriminar pela própria autoridade responsável pelo ato. 

Além disso, também é necessário assegurar que a informação seja prestada tão 

logo o suspeito ou indiciado seja chamado a depor
494

, ou seja, na primeira oportunidade em 
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que lhe seja dada a palavra, tendo em vista que a inobservância desse dever pode gerar 

consequências indesejáveis, como a possibilidade de influenciar na decisão judicial. 

Inclusive, nesse sentido, a doutrina mais abalizada entende que o vício maior 

do interrogatório consiste na falta de informação sobre o direito do imputado em 

permanecer calado. A ausência de informação implica nulidade do interrogatório, podendo, 

até mesmo, implicar a nulidade de todo o processo se o ato viciado redundar num sacrifício 

da auto defesa e, consequentemente, da defesa como um todo
495

. 

Outro corolário do direito a não se auto-incriminar é o direito de o acusado não 

ser compelido a prestar informações ou auxiliar na investigação
496

. Nos casos mais 

drásticos de terrorismo, conforme visto nos capítulos anteriores, apuraram-se violações 

graves de direitos humanos no que tange à coação dos imputados a confessar crimes, a 

prestar informações sobre organizações criminosas e sobre outros dados relevantes para as 

autoridades, incluindo a apuração de casos de tortura. 

Com isso, o silêncio do acusado não comporta valoração e não pode constituir 

fundamento para a decretação de prisão cautelar nem para dar supedâneo à sua 

manutenção, se anteriormente decretada
497

. O direito a permanecer calado relaciona-se 

diretamente com a garantia da presunção de inocência, já que o silêncio não constitui prova 

de acusação; liga-se ainda, de forma imediata, ao direito à integridade física e psicológica, 

pois nenhum imputado pode ser coagido (incluindo, por óbvio, a tortura) a confessar, 

informar ou depor. 

 

4.7.  Direito à informação sobre os motivos da prisão 

 

O direito à informação sobre os motivos da prisão encontra-se previsto no 

artigo 9º, §2º do PIDCP
498

, artigo 7º, §4 da CADH
499

 e nos artigos 5º, §2 e 6º, §3, (a) da 
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CEDH
500

. Embora com alguma divergência na redação das normas, a ideia é semelhante: o 

direito de se defender só pode ser exercido efetivamente, ou seja, com um mínimo de 

chance de sucesso, se o acusado souber sobre o que se trata a acusação feita contra ele
501

.  

Além disso, o direito serve não apenas para o exercício da defesa, como 

também para demonstrar que a prisão foi efetuada com base numa acusação séria, fundada 

em uma suspeita objetiva do cometimento de um crime específico
502

. Por outro lado, não é 

aceitável que haja uma demora excessiva na comunicação dos motivos da prisão apenas 

porque não houve, no período, a formalização da acusação, embora já haja suspeitas 

razoáveis do cometimento do delito
503

. 

De acordo com Trechsel, a garantia possui dois aspectos. O primeiro refere-se 

ao direito da defesa de receber a informação das alegações que deve confrontar 

imediatamente ou, ao menos, precocemente no curso dos procedimentos (ao que diz 

corresponder a nemo iudex sine actore). Um segundo aspecto diz respeito ao princípio da 

imutabilidade da acusação. Caso a alegação acusatória seja alterada, a alteração deve ser, 

de imediato, comunicada ao acusado
504

.  

Quanto à acusação, o mencionado artigo 6º, §3, da CEDH dispõe que essa deve 

ser minuciosa, ou seja, deve trazer a conduta determinada e detalhada com precisão. É 

importante que a tese acusatória seja levada ao imputado de forma não técnica e 

compreensível, de preferência, no primeiro momento em que for interrogado
505

. Não quer 
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dizer, com isso, entretanto, que as autoridades precisem detalhar à defesa as provas sobre 

as quais se baseia a tese acusatória
506

. 

Sendo assim, o acesso às informações sobre os motivos da prisão é uma 

garantia de meio, que serve, precipuamente, para resguardar a possibilidade de contestar a 

prisão perante a autoridade judicial
507

.  

 

4.8.  Vedação à incomunicabilidade 

 

O direito à defesa no processo penal traz consigo a garantia de acesso irrestrito 

do imputado preso ao seu defensor, não se admitindo hipótese de incomunicabilidade entre 

mandante e mandatário. É possível que, a bem do processo penal ou da ordem pública, o 

juiz decrete a incomunicabilidade do imputado preso, referindo-se essa apenas a terceiros e 

por prazo curto e determinado.  

Em 2006, a Comissão de Veneza, do Conselho da Europa, definiu a prisão sob 

incomunicabilidade (incomunicado detention) como a detenção sem a possibilidade de 

contatar um advogado ou peticionar a uma corte. Para a Comissão, pelo caráter secreto, 

essa prisão é inconciliável com a CEDH, porque priva o individuo de seu direito ao 

procedimento do habeas corpus
508

. 

Segundo Mirabete, a proteção contra lesão de direito individual e a ampla 

defesa no processo penal não estariam garantidas se não se permitisse a livre entrevista do 
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preso com seu advogado, mesmo na hipótese em que se encontre sob 

incomunicabilidade
509

.  

Nesse mesmo sentido, a Corte Interamericana já se expressou, entendendo que 

a incomunicabilidade é medida excepcional e deve ser limitada por período pré-

determinado em lei. Ainda nesse caso, reservam-se as garantias mínimas previstas como 

inderrogáveis na CADH, mantendo-se incólume, especialmente, a garantia de acesso a uma 

defesa efetiva
510

. De fato, o direito de defesa não pode ser violado através da vedação das 

comunicações, porque representa a via de acesso ao Judiciário e a forma para se questionar 

a legalidade das prisões. 

 

4.9.  Duração razoável da prisão 

 

Nos termos do artigo 7º, §5 da CADH, toda pessoa detida tem o direito de ser 

julgada em um prazo razoável, ou ser colocada em liberdade
511

. No mesmo sentido 

assinala o artigo 5º, §3 da CEDH
512

. Já o artigo 9º, §3º, do PIDCP dispondo no mesmo 

sentido, deixa claro que a “prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não 

deverá constituir a regra geral”
513

. 
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Por consequência das normas internacionais, se um indivíduo privado de sua 

liberdade em razão de uma infração penal não for julgado em um prazo razoável, deve ser 

colocado em liberdade. E se a marcha processual continuar a partir daí, a duração do 

processo como um todo não deve infringir a norma geral de razoabilidade, válida tanto 

para presos como acusados livres
514

.  

Em consonância com os termos da Convenção, a Corte Interamericana já 

afirmou, em decisão, que quando o prazo de prisão preventiva ultrapassa o razoável, o 

Estado pode limitar a liberdade do imputado com outras medidas menos lesivas, distintas 

da prisão, que assegurem o comparecimento em juízo
515

. 

Em relação ao critério de razoabilidade, a Corte Interamericana, 

compartilhando de decisões da Corte Europeia, pronunciou-se no sentido de que, para 

determinar a razoabilidade, seria preciso verificar três critérios: a complexidade do 

assunto, a atividade processual do interessado e a conduta das autoridades judiciais
516

. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos entende que o critério da 

razoabilidade só pode ser estabelecido caso a caso. Entretanto, o órgão buscou fixar o 
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prazo de dois terços da pena cabível ao crime como presunção prima facie de prazo 

irrazoável
517

. 

Além disso, a Comissão Interamericana vinculou a presunção de inocência ao 

tempo de duração da prisão cautelar, no sentido de que uma duração muito extensa 

desvirtuaria o princípio
518

. Para González Modolell, a exigência de um prazo para a 

detenção preventiva se justifica em razão de um direito fundamental que rege todo o 

processo penal: o julgamento em um prazo razoável
519

. Aliás, é esse o texto da CEDH, a 

partir do qual se retira a garantia da duração razoável da prisão cautelar. 

Gomes Filho entende inadequado o critério de proporcionalidade que alguns 

tribunais interpretam da CEDH, segundo o qual o tempo razoável estaria esgotado quando 

o prazo da preventiva superasse o tempo máximo esperado para execução da pena em face 

das circunstâncias do caso. Também se argumenta que seria difícil conciliar essa espécie 

de condenação antecipada com a presunção de inocência prevista na CEDH, art. 6º, §2º
520

. 

 

4.10.  Tutela jurisdicional 

 

4.10.1. Comunicação imediata da prisão ao juiz 

 

A comunicação imediata da prisão cautelar de um suspeito à autoridade 

judiciária é garantia prevista em normas internacionais no artigo 9º, §3 do PIDCP
521

, artigo 

7º, §5º, da CADH
522

 e no artigo 5º, §3, da CEDH
523

. 
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Em relação aos prazos para cumprimento das garantias previstas nas 

convenções, é certo que aqueles que se referem à comunicação do juiz “sem demora” e 

“imediatamente” possuem maior urgência do que o “prazo razoável” de duração da prisão 

preventiva
524

. A ausência de previsão específica de tais prazos leva à análise caso a caso 

para avaliar possíveis ilegalidades. 

No Comentário Geral n. 8, par 2, o Comitê de Direitos Humanos da ONU 

interpreta o significado de “sem demora”, relatando que, enquanto os Estados trazem 

prazos específicos, o órgão entende que o período não pode passar de alguns dias
525

. 

Segundo a Corte Europeia, o controle judiciário imediato sobre restrições ao 

direito à liberdade pelo Poder Executivo é essencial para o resguardo da garantia prevista 

no artigo 5º, §3º, CEDH, com a finalidade de diminuir o risco de arbitrariedades
526

. 

Mais recentemente, Corte Europeia se pronunciou a respeito do respectivo 

prazo na legislação britânica, de até sete dias a contar da prisão, em caso de prisão de 

suspeitos de terrorismo. Reconhecendo a dificuldade de coleta de provas para apresentação 

perante o juiz em casos de terrorismo, a Corte julgou inaceitável que tais dificuldades 

possam se tornar empecilho para a aplicação do artigo 5º, §3º, CEDH, e afirmou que até 

mesmo o prazo de 4 dias poderia ser irrazoável
527

. 
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and detain suspected terrorists may affect the manner of implementation of Article 5 para. 3 (art. 5-3), for 

example in calling for appropriate procedural precautions in view of the nature of the suspected offences. 

However, they cannot justify, under Article 5 para. 3 (art. 5-3), dispensing altogether with "prompt" judicial 

control. As indicated above, the scope for flexibility in interpreting and applying the notion of "promptness" 

is very limited. In the Court‘s view, even the shortest of the four periods of detention, namely the four days 

and six hours spent in police custody by Mr McFadden, falls outside the strict constraints as to time 
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Em relação à autoridade judiciária, o elemento mais importante deve ser a 

independência em relação ao Executivo, especialmente nos casos de julgamento por 

militares
528

. O preso deve ser levado pessoalmente à autoridade, que julgará em favor da 

manutenção da prisão ou da liberdade do imputado de acordo com as regras legais
529

. 

Nos casos em que a autoridade que averigua a prisão funciona também como 

acusação, o critério de imparcialidade, implícito à garantia em comento, não estará 

satisfeito
530

. No mais, a comunicação deve ser imediata e independente de petição por 

parte do preso
531

. 

 

4.10.2. Garantia de um remédio processual rápido e eficaz para questionar a 

legalidade da prisão 

 

A garantia do remédio processual rápido e eficaz para questionar a legalidade 

da prisão encontra-se resguardada nos artigo 9º, §4º, do PIDCP, art. 5º, §4º, da CEDH e art. 

7º, §6º, CADH, que preveem o recurso a um tribunal para análise da legalidade da prisão e 

consequente soltura, no caso de prisão ilegal. 

Tal recurso, previsto de forma inominada nos artigos colacionados, pode ser o 

recurso de amparo, assim denominado como gênero, sendo o habeas corpus a espécie, para 

tutelar a liberdade pessoal contra detenções arbitrárias perante a autoridade judicial
532

. Por 

se tratar de uma garantia do direito à liberdade, a ordem pode ser obtida através de 

provocação judicial (como meio impugnativo autônomo) ou pode ser concedida de ofício 

pela autoridade judiciária, em caso de ilegalidade da prisão
533

. 

De acordo com Tucci, o habeas corpus é “meio apropriado ao pronto, rápido e 

eficaz restabelecimento do direito de liberdade pessoal violado ou ameaçado de violação 

por ato ilegal ou abusivo de autoridade, qualquer que seja”. O ato constritivo deve conter 

                                                                                                                                                                                
permitted by the first part of Article 5 para. 3 (art. 5-3).” Por outro lado, é possível que haja uma derrogação 
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uma ilegalidade (desconformidade de atuação ou omissão do Poder Público com a lei) ou 

abuso de poder (praticado como se não houvesse lei)
534

. 

Segundo as convenções, todas as pessoas detidas podem impetrar o habeas 

corpus, inclusive aquelas presas por indisciplina militar e suspeitos de terrorismo. Somente 

se excluem da garantia, por óbvio, os presos por sentença condenatória transitada em 

julgado
535

. Assim, podem ter acesso à garantia todos os indivíduos presos antes de uma 

decisão definitiva ou que se encontrem numa situação de desconformidade com a sentença 

condenatória
536

. 

É especificado, ainda, nas convenções internacionais que a análise do pedido e 

da legalidade da prisão deverão ser feitas por um tribunal. Considera-se que há violação da 

garantia caso a autoridade julgadora não possa prestar uma decisão vinculativa aos demais 

órgãos executivos e não tenha independência em relação ao Poder Executivo
537

. Isso 

porque a revisão judicial não deve ser apenas uma mera formalidade, mas sim avaliação 

efetiva da arbitrariedade da prisão. 

Seguindo o procedimento do habeas corpus, exige-se que o preso seja 

apresentado pessoalmente à autoridade judicial, para que se garanta não apenas o direito à 

liberdade, como também o direito à vida e à integridade física. Pela relevância do remédio, 

considera-se que ele não é suscetível de suspensão, sendo indispensável para assegurar a 

legalidade e a proteção de direitos num Estado Democrático
538

. 

Apesar desse posicionamento, para Sottiaux, a suspensão da garantia do habeas 

corpus, a prisão preventiva e a custódia policial prolongada são limitações extraordinárias 
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da proteção à liberdade pessoal que o Estado determina para fins de combater o 

terrorismo
539

.  

Inclusive, a Constituição dos Estados Unidos estabelece que só haverá 

suspensão do habeas corpus em casos de rebelião ou invasão, quando a segurança pública 

exigir. A suspensão é ato de competência exclusiva do Poder Legislativo e assim não pode 

determina-lo o Executivo senão quando autorizado por lei. A suspensão, entretanto, não 

significa aval para que o chefe do Executivo efetue prisões, pois, se assim fosse, 

significaria supressão do direito à liberdade
540

.  

A determinação de “combatente inimigo” não pode, nesse cenário, ser 

empecilho para a utilização do remédio do habeas corpus, tendo em vista que ele é 

garantia de todas as pessoas presas, independentemente do crime cometido, pois visa a 

assegurar a proteção à vida, à integridade física e às demais proteções legais do indivíduo. 

 

4.10.3. Direito à revisão periódica da prisão cautelar 

 

Considerando a premissa de que a prisão anterior ao julgamento definitivo 

deve revestir-se de um caráter meramente cautelar, não consistindo em antecipação de 

punição, sendo necessária em decorrência de aspectos circunstanciais e momentâneos do 

caso, há como consequência intuitiva a necessidade de revisão periódica da manutenção da 

prisão cautelar. 

Para Modolell González, a presunção de inocência, que deve revestir a prisão 

preventiva, significa unicamente que a prisão cautelar poderá ser revisada constantemente, 

ou seja, que não se trata de uma decisão definitiva que prive a liberdade da pessoa. A 

prisão preventiva pode ser, assim, revogada se se desvirtuem os motivos que a 

fundamentaram
541

. 
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As prisões cautelares são, ainda, marcadas pelos aspectos da situacionalidade e 

da provisoriedade
542

. Isso quer dizer que, desaparecendo a motivação fática que serviu de 

fundamento para a medida cautelar, o indivíduo deve voltar a seu estado de liberdade. As 

medidas cautelares tutelam uma situação fática existente no momento da decisão
543

. A 

dinâmica processual deve acompanhar as mudanças fáticas do caso concreto, a partir da 

verificação pela autoridade judicial da continuidade das circunstâncias que fundamentem a 

prisão.  

A Corte Interamericana também se expressou no sentido de haver uma 

constante revisão dos pressupostos que justificaram a prisão cautelar e sua permanência no 

caso, afirmando que os juízes não precisam aguardar até o momento de ditar a sentença 

absolutória para os detidos recuperarem sua liberdade
544

. 
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Capítulo VIII – Terrorismo e prisão cautelar no Direito brasileiro 

 

 

1. Considerações iniciais 

 

Conforme abordado no capítulo inicial, o delito de terrorismo tem por 

característica o ataque à população civil com o objetivo de difusão do medo em uma 

comunidade, de acordo com grande parte da doutrina que estuda o tema. Para tanto, os 

terroristas costumam utilizar mecanismos de agressão altamente midiáticos, como é o caso 

do ataque ao World Trade Center, nos Estados Unidos, em 2001
545

. 

No Brasil, não há, nos últimos tempos, notícia de atos de terrorismo de 

tamanha gravidade e repercussão na mídia. Entretanto, recentemente aumentou-se a 

preocupação da doutrina e legislação brasileiras com o tema, tendo em vista a recepção dos 

jogos da Copa do Mundo de 2014 e, em breve, das Olimpíadas de 2016, eventos de 

amplitude internacional, cobertos pela mídia dos diversos Estados participantes, bem como 

em razão do aumento da preocupação da comunidade internacional com a disciplina do 

terrorismo. 

A exemplo dos atentados ocorridos na Alemanha, quando de sua recepção das 

Olimpíadas de 1972, a abertura das fronteiras a estrangeiros gera um risco efetivo de ato 

terrorista, ainda que não figure na tradição brasileira, pois o intuito poderá ser atingir as 

mais diversas nacionalidades aqui hospedadas. 

À preocupação com a segurança nacional, refletida no reforço do policiamento 

dos locais festivos e dos equipamentos gerais de segurança da Polícia, somou-se a 

necessidade de atualização (e até o preenchimento de lacunas) da legislação vigente a 

respeito do terrorismo. 

Com isso, é importante verificar se a legislação brasileira está adequada para 

responder a essa ofensiva criminal, em caso de efetivo acontecimento, com a possibilidade 

de prisão cautelar de envolvidos. 
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2. Crime de terrorismo e legislação brasileira 

 

2.1.  Histórico 

 

As raízes do terrorismo no cenário brasileiro remontam à época da República 

Velha, quando da existência do anarquismo, passando pela repressão de movimentos de 

esquerda e direita reacionários ao governo varguista até o combate ao comunismo durante 

a ditadura militar
546

. Embora em nenhum período os reacionários fossem acusados de 

terrorismo, à acepção do termo hoje conhecido, sua postura assemelhava-se a de 

terroristas, principalmente no que tange ao dissenso político, duramente repreendido pelos 

governos citados. 

O histórico legislativo de combate a ações violentas motivadas por reacionários 

políticos remonta ao Decreto 4.269 de 1921, que disciplinava a punição do anarquismo e 

crimes assemelhados. Em 1935, apareceu a primeira lei de segurança, a Lei 38, que se 

referia aos crimes contra a ordem política e social. A lei continha normas processuais, 

declarando inafiançáveis os crimes nela previstos
547

. 

Em 1967, no início da ditadura militar, foi promulgado o Decreto-Lei 314, que 

não trata mais dos crimes contra a ordem política e social, mas sim contra a segurança 

nacional, englobando-se no termo a segurança interna (manifestações político-sociais) e a 

segurança externa (ameaças internacionais). No DL 314, estava prevista a punição de “ato 

de sabotagem ou terrorismo”, sem haver a definição dessas condutas. No mais, as condutas 

condenadas tinham caráter eminentemente político. 

Digno de nota, o Ato Institucional nº 5, de 1968, veio acrescentar duras 

restrições à lei antecedente, ao determinar a suspensão da garantia do habeas corpus para 

crimes políticos. Com base nele, sustentava-se toda forma de violência política e violações 

ao direito de liberdade
548

. 

A segunda lei de segurança nacional foi instituída em 1969, com o Dec.-Lei 

898, que, também incriminando o terrorismo, sem definir a conduta, estabelecia a 
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possibilidade de tortura durante as prisões cautelares, consagrando, ainda a desigualdade 

das partes na fase judicial
549

. O decreto foi seguido pela lei 6.620/78, contendo as mesmas 

indeterminações sobre o terrorismo e a lei 7.170/83, a atual Lei de Segurança Nacional. 

Em ambas as leis, as formas de terrorismo são consideradas como crimes políticos
550

. 

A criminalidade política violenta aumentou, contraditoriamente, após a 

elaboração das primeiras leis que a incriminavam, em decorrência do regime político 

violento instituído com a ditadura militar. Entre 1969 e 1972, foram sequestradas onze 

aeronaves, por motivação política e descontentamento popular com a repressão 

ditatorial
551

.  

No mais, com o advento da redemocratização, a partir da Constituição da 

República de 1988, não houve mais notícias de atentados violentos, como os ocorridos em 

época ditatorial. No entanto, há quem associe a atentados terroristas as atividades de 

grupos criminosos urbanos, geralmente ligados ao tráfico de drogas, e até mesmo às ações 

de movimentos sociais. 

 

2.2. Constituição da República 

 

A Constituição da República de 1988 inclui o repúdio ao terrorismo entre os 

princípios essenciais que orientam o Estado brasileiro em suas relações internacionais 

(artigo 4º, VIII). É a primeira constituição a abordar o repúdio ao terrorismo como 

princípio que norteia as relações internacionais
552

. A norma serve, por isso, de base para os 

tribunais nacionais e o Legislativo no que tange às ações de cooperação internacional, 

incluindo-se a matéria de extradição. 

José Cretella Júnior, ao interpretar o artigo 4º da Constituição da República 

entende o terrorismo como o conjunto de atos cometidos por organizações que pretendem 

criar clima de insegurança ou desestabilizar governos ou partidos que estão no poder e 
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possa ser utilizado como regime de violência instituído por um governo, como Pinochet no 

Chile
553

. 

Segundo o autor, “o Brasil se alinha no bloco de países que repudiam o terror – 

“repúdio ao terrorismo” -, como diz a Constituição, considerando esse tipo de 

reivindicação atentatório à dignidade da pessoa humana, principalmente quando crianças e 

mulheres sofrem as consequências dessa brutalidade de grupos para quem os meios 

justificam os fins”
554

.  

O terrorismo está previsto na Constituição Federal no artigo 5º, inciso XLIII 

como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, assim como os crimes 

hediondos, o tráfico de drogas e a tortura. Restou à legislação infraconstitucional, portanto, 

a regulamentação dessa norma, inclusive, para a definição do conceito de terrorismo. 

Destaque-se que a competência para o julgamento de causas relativas a direitos 

humanos, previstas no artigo 5º (incluídos delitos de terrorismo), é da justiça federal, 

conforme consta do artigo 109, V-A, incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004.  

 

2.3. Legislação infraconstitucional 

 

2.3.1. Lei de Segurança Nacional 

 

A Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/83), editada em fins do período 

ditatorial da história brasileira, estabeleceu um critério rígido para sua aplicação, que 

exigia, além do dolo para cada conduta típica descrita, uma finalidade específica de 

ameaça ao Estado Democrático de Direito
555

. 

A lei continua em vigor, sem alterações de seu texto original, muito embora 

seus efeitos tenham sido reduzidos com o advento da Constituição de 1988 e suas normas 

de direitos fundamentais, como são os casos do artigo 136, §3º, IV, que veda a 
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incomunicabilidade de presos e do artigo 109, V-A, relativo à competência federal para 

julgamento de causas relativas a direitos humanos
556

.  

O texto legislativo mencionado contém a norma que incrimina atos de 

terrorismo, dentre várias outras condutas. O artigo 20 da Lei 7.170/83 tipifica as condutas 

de “devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, 

depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo, por 

inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à manutenção de 

organizações políticas clandestinas ou subversivas”, apenando-as com pena de reclusão de 

3 a 10 anos, que pode ser aumentada no triplo, em caso de morte. 

Muito embora a Lei de Segurança Nacional seja o ato legislativo que incrimina 

a conduta de atos de terrorismo, não há nela explicação do que seriam propriamente tais 

atos. A vagueza e abstração da norma, que se traduz em um tipo penal aberto, ferem, de 

fato, o princípio constitucional da legalidade
557

. 

Alberto Silva Franco entende que não existe um tipo penal de terrorismo no 

Brasil, nem como crime comum nem como crime contra a segurança nacional, uma vez 

que o artigo 20 da Lei 7170 é um tipo misto alternativo e encerra uma variedade de 

condutas, inclusive atos de terrorismo. O tema, entretanto, é controverso na doutrina
558

. 

Em realidade, a previsão de terrorismo na Lei de Segurança Nacional é o que 

mais se aproxima de tipo penal, pois nas demais leis brasileiras há apenas remissões ao 

delito. O Código Penal, por exemplo, não traz nenhuma definição de terrorismo. Por outro 

lado, com a inserção do tema na agenda internacional, a partir de convenções e resoluções, 

o Legislativo brasileiro também tem tomado providências no sentido de elaborar um 

conceito mais definido para o terrorismo em lei específica ou inserido no Código Penal, 

assunto que será visto em tópico infra. 

 

2.3.2. Lei de Crimes Hediondos 

 

A lei 8.072/90 lista uma série de crimes já tipificados no Código Penal 

caracterizando-os como hediondos para fins de recrudescimento criminal. Trata-se de 

                                                           
556

 NUNES, Diego, 2014, p. 269. 
557

 FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 184. 
558

 Ibid., p. 184. Também é a posição de NUNES, Diego, 2014 (p. 297) e Paulo Vauthier. Cf. MACEDO, 

Paulo Emílio Vauthier Borges de, 2008, p. 140. Por outro lado, Alessandra Greco e Rita Sakai defendem a 

existência e constitucionalidade do tipo penal previsto no artigo 20. Cf. GRECO, Alessandra Orcesi Pedro; 

SAKAI, Rita Becca, 2008, p. 29. 



 

167 

 

crimes de alto potencial lesivo, criados por lei específica, que regulamenta medidas penais 

e processuais mais rígidas especialmente aplicáveis a esses delitos.   

O terrorismo, juntamente com a prática de tortura e tráfico de drogas, foi 

classificado como delito equiparado a crime hediondo, para os quais também irradiam os 

efeitos das restrições processuais e materiais previstas na lei de crimes hediondos
559

. 

Em relação ao aspecto material, os crimes hediondos e seus equiparados não 

são suscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança e a pena a ser aplicada deverá ser 

cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, I, II e §1º). Neste ponto, Francisco de 

Assis Toledo ressaltava que a lei, erigida sob influência da ideologia da law and order, 

sobrepujou a Constituição da República ao incluir a proibição do “indulto”, não prevista na 

Carta Magna
560

.  

Quanto ao aspecto processual – e que toca no assunto desse trabalho -, há 

previsão de que a prisão temporária para o terrorismo terá prazo de 30 dias, prorrogável 

por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade (artigo 2º, §4º). 

Para Antonio Monteiro Lopes, a previsão contida na lei de crimes hediondos, 

ao referir-se a terrorismo nos artigo 2º, 5º e 8º, na ausência de definição do tipo, incorre na 

mesma imprecisão da Lei 7.170, ferindo o princípio da reserva legal, que proíbe a 

incriminação vaga e indeterminada
561

. 

 

2.3.3. Lei de organizações criminosas 

Em geral, a criminalidade organizada refere-se à reunião de vários membros de 

uma sociedade, que se associam e organizam sua atividade criminal como projeto 

empresarial, formando o que se denomina de organização criminosa
562

. 
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A nova lei de organizações criminosas, nº 12.850, decretada em 2013, revogou 

expressamente a antiga lei 9.034/95 e alterou disposições da lei 12.694/12. De acordo com 

Luiz Flávio Gomes, o conceito de organização criminosa dado pela lei de 2012 continua 

válido, porém, agora, há dois conceitos de organização criminosa: um válido para a lei de 

2012, com fins processuais e outro válido para os demais efeitos processuais e penais
563

.  

A nova lei dispõe também, no artigo 1º, §2º, que é aplicável “às organizações 

terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas de direito internacional, por 

foro do qual o Brasil faça parte, cujos atos de suporte ao terrorismo, bem como os atos 

preparatórios ou de execução de atos terroristas, ocorram ou possam ocorrer em território 

nacional”. A lei demonstra o comprometimento do Estado no combate ao terrorismo (ainda 

que na ausência de melhor tipificação legal). 

Segundo o artigo 22 da lei 12.850/13, o procedimento a ser adotado para todos 

os crimes previstos nessa lei, sem exceção, é ordinário. Não se trata de uma 

inconstitucionalidade, pois a opção legislativa é vantajosa para o réu, que passa a ser 

submetido a um procedimento mais amplo, em que a defesa e o contraditório também são 

mais amplos
564

.  

Interessante notar que, em relação à garantia da duração razoável do processo e 

da prisão cautelar, o legislador modificou sua posição duas vezes, desde a promulgação da 

primeira lei 9.034/95. Esta lei, que previa inicialmente o prazo de 180 dias para 

encerramento da instrução criminal foi, logo no ano seguinte à sua publicação, modificada 

pela lei 9.303/96, que dispôs o prazo de 81 dias para a finalização com réu preso ou 120 

dias estando ele solto.  

Já a nova lei 12.850/13, sob os impérios de maior rigidez nos procedimentos, 

alterou a norma, prevendo no seu artigo 22, parágrafo único, prazo máximo de 120 dias 

para encerrar a instrução criminal, se o réu estiver preso, ainda com a possibilidade de 

prorrogação por igual período, “por decisão fundamentada, devidamente motivada pela 

complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu”. Sendo assim, a 
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prorrogação não é automática; deve ocorrer em razão dos motivos elencados na lei e após 

decisão fundamentada do juiz
565

. 

 

2.3.4. Análise crítica da tipificação do terrorismo na legislação brasileira 

 

O Brasil padece de um sério problema legislativo de ausência de tipicidade 

material do crime de terrorismo, conquanto o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional não 

conclui qual seria o conteúdo do tipo penal de terrorismo. A questão repercute também no 

Poder Judiciário que, em tese, não pode permitir a persecução com base em um delito 

indeterminado. Por consequência, a sociedade brasileira torna-se vulnerável, por 

representar um refúgio seguro para terroristas. 

De toda forma, os atos executórios de terrorismo constituem isoladamente 

condutas tipificadas na parte especial do Código Penal, tais como os delitos contra a vida e 

à integridade física e os tipos penais previstos no capítulo dos crimes contra a 

incolumidade pública (incêndio, explosão), que podem ser subsumidos aos casos de 

terrorismo, afastando a impunidade
566

. 

O Brasil também é signatário de 12 convenções internacionais de combate ao 

terrorismo
567

, sob patrocínio das Nações Unidas e observância dos ditames preceituados na 

Resolução 1373/01, no que tange ao chamado dos Estados para a assinatura das 

convenções sobre terrorismo, de real importância para a persecução do crime e cooperação 

jurídica internacional. 

Em 2005, o Brasil promulgou a Convenção Interamericana contra o 

Terrorismo, através do Decr. Presidencial 5.639/05
568

, que, embora não traga uma 
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definição para terrorismo, remete às definições previstas em um rol de convenções ali 

elencado, dos quais o Brasil também é signatário. 

 

 

3. Decretação da prisão cautelar em caso de terrorismo 

 

3.1. Considerações iniciais 

 

Durante a instrução criminal, muitas vezes é necessário adotar providências 

urgentes que garantam a eficácia e a utilidade do julgado.  O fenômeno da cautelarização 

ressoa da notória morosidade da Justiça, que estende em demasia o lapso temporal entre a 

demanda e a decisão definitiva, gerando a necessidade de antecipação dos atos 

processuais
569

. Porém, no processo penal, o uso de cautelares é delicado, por se tratar 

normalmente de medidas restritivas de natureza pessoal.  

No Brasil, a cautelaridade pessoal está bastante centrada na prisão processual, 

que depende da presença de dois requisitos: o fummus comissi delicti (aparência de 

existência do crime e de autoria) e do periculum libertatis (perigo de fuga ou comissão de 

ato visando a impedir a correta aplicação da sanção punitiva)
570

. 

Dentre as prisões cautelares previstas no ordenamento brasileiro, há 2 tipos: 

temporária e preventiva
571

, conforme nova redação do art. 283 do CPP, que serão 

analisadas a seguir, no contexto do terrorismo. 

 

3.2. Decretação da prisão temporária  

A Lei 7960/89, que rege a prisão temporária no Brasil, não sofreu alterações 

com a reforma legislativa de 2011. Entretanto, algumas considerações acerca da leitura 

conjunta das leis 7960/89 e da lei 8.072/90 se fazem, aqui, pertinentes. 
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É certo que a prisão temporária, conforme previsto no artigo 1º, I, da Lei 

7960/89, tem cabimento quando imprescindível para a conclusão das investigações durante 

o inquérito policial e, por isso, só pode ser decretada com a representação da autoridade 

policial ou a pedido do Ministério Público, em decisão fundamentada do juiz (artigo 2º §2º 

da Lei 7960/89 e artigo 93, IX da Constituição Federal). 

Como exercício do poder cautelar do Estado, a aplicação da lei submete-se à 

exigência inafastável da necessidade, concomitantemente com a observância dos requisitos 

do periculum libertatis (consubstanciado nos incisos I e II do artigo 1º da Lei 7960/89) e 

do fumus commissi delicti, inserido no inciso III do mesmo artigo e do artigo 2º, §4º, da 

Lei 8.072/90. Trata-se de rol inestendível de crimes em que a prisão temporária pode ser 

decretada, já que se trata de medida restritiva da liberdade pessoal
572

. 

Embora a lei 7.960/89 não preveja no rol do artigo 1º, III, o crime de 

terrorismo, a lei 8.072/90 dispõe, no seu artigo 2º, §4º, que caberá prisão temporária aos 

crimes hediondos e seus equiparados – dentre eles, o terrorismo – fixando prazo de 

duração da medida cautelar em trinta dias prorrogáveis por igual período em caso de 

extrema e comprovada necessidade, enquanto a lei da prisão temporária fixa em cinco dias, 

prorrogáveis pelo mesmo período. 

O alongado prazo da prisão, que apenas visa a garantir finalidades 

investigatórias, restrição com resquícios do modelo inquisitivo, significa, para alguns, a 

punição antecipada daquele sobre quem paira a acusação de prática de crime hediondo, 

tortura, tráfico de entorpecentes e terrorismo, estigmatizando-o perante a sociedade
573

.  

O contraste a que refere diz respeito à norma processual que determina o 

encerramento do inquérito policial em dez dias, estando o indiciado preso, mais cinco dias 

para o oferecimento da denúncia, obviamente em contraposição com o máximo de sessenta 

dias da prisão provisória. De fato, essa é mais uma das incongruências de nosso sistema 

processual. 

Para Paulo Rangel, a previsão da prisão temporária é inconstitucional, pois não 

se pode admitir, no Estado Democrático de Direito, que o Estado utilize a prisão para 
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investigar, ou seja, primeiro prende, depois investiga para saber se o indiciado, 

efetivamente, é o autor do delito. Trata-se de medida de constrição da liberdade do suspeito 

que, não havendo elementos suficientes de sua conduta nos autos do inquérito, é preso para 

que esses elementos sejam encontrados
574

. 

Por consequência, o incremento restritivo das normas processuais relativas à 

prisão temporária, no que tange aos crimes hediondos e, particularmente, ao terrorismo, 

não tem razão de existir, devido ao caráter excepcional e finalidade precipuamente 

investigativa - para colheita de provas contra o próprio indiciado - dessa modalidade 

prisional.  

 

3.3. Decretação da prisão preventiva 

 

A parte de medidas cautelares no Código de Processo Penal sofreu alterações 

com a recente edição da lei 12.403/11, que consagrou a prisão preventiva como última 

opção de medida cautelar a ser utilizada pelo magistrado
575

, considerando-se a gravidade 

de sua restrição para os direitos individuais.  

Para tanto, a lei trouxe um rol de medidas pessoais diversas da prisão que 

devem ser prioritariamente utilizadas e, em caso de descumprimento, é cabível a prisão 

preventiva (artigo 282, §4º). Também houve diminuição no âmbito objetivo de 

admissibilidade da prisão preventiva, permitindo-se a decretação nas hipóteses de crimes 

dolosos punidos com pena máxima superior a quatro anos, quando o acusado tiver sido 

condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ou quando o crime 

envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, 

enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de 

urgência (artigo 313). 

No caso de crime de terrorismo, se considerada válida a norma contida no 

artigo 20, da Lei de Segurança Nacional, a par das discussões sobre sua legalidade, em 

razão de ausência de tipicidade material (completa falta de definição acerca do que 

consiste a conduta do terrorismo), é cabível a prisão preventiva nos termos do artigo 313, 

da lei processual penal, tendo em vista que a conduta é reprimida com pena de reclusão de 

3 a 10 anos. 
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Ainda, como se trata de crime hediondo, como prevê a Lei 8.072/90, há uma 

propensão do juízo criminal em determinar a prisão preventiva em detrimento de outras 

medidas cautelares menos gravosas, em razão da frequente gravidade do delito in 

concreto
576

. Considerando o potencial lesivo da conduta e os atuais métodos de ataque (uso 

de alta tecnologia e desenvolvidas estratégias de ação), é de se esperar que o terrorista 

alcançará meios de fuga com superior facilidade, o que intimida o próprio Poder Judiciário. 

Se, por outro lado, a conduta não puder ser considerada terrorismo, por 

ausência de tipicidade inscrita em lei (sem mencionar a própria incompatibilidade da atual 

Lei de Segurança Nacional com o regime normativo democrático abrangido na 

Constituição da República), ainda se pode considerar a possibilidade de decretação de 

prisão cautelar para condutas que, normalmente, envolvem a prática terrorista, como o 

roubo, o sequestro, o homicídio. 

Naturalmente, a decretação da prisão preventiva, assim como no caso das 

demais restrições cautelares, depende da verificação da necessidade da medida para o 

atingimento do resultado do processo, apurada através do exame da existência do fumus 

commissi delicti (materialidade do delito e indícios de autoria) e do periculum libertatis 

(riscos trazidos à efetividade da justiça em caso de liberdade do indiciado ou acusado).  

Enquanto o reconhecimento do fumus commissi delicti depende de dados 

concretos recolhidos na investigação ou no processo, o periculum libertatis depende de 

comprovado apoio probatório. No artigo 312 do CPP, há indicadores do periculum 

libertatis, como os riscos que a liberdade do investigado ou acusado podem trazer para a 

ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e o 

asseguramento da aplicação da lei penal
577

. 

Há na doutrina quem defenda que a ordem pública decorre do abalo social 

causado pelo crime por conta da gravidade do delito. Outros entendem que se trata de 

situações em que a sociedade espera uma reação do Judiciário diante do suposto delito. 

Pierpaolo, trazendo essas concepções, afirma que a ordem pública não tem relação com o 
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ato praticado e que garantir a ordem pública é preservar a expectativa da sociedade na 

produção de um processo penal completo, em ordem, sem turbações
578

. 

Alberto Silva Franco esclarece que o conceito de ordem pública não encontrou 

o necessário preenchimento e o significado da locução ordem pública a ser garantida por 

ato prisional é extremamente aberta e pode conduzir o intérprete ou o julgador a situações 

intrincadas e de difícil solução
579

. 

Por outro lado, a ordem pública também pode ser entendida como a paz e a 

tranquilidade social, que deve existir entre a comunidade. Assim, se o indiciado ou acusado 

em liberdade continuar a praticar ilícitos penais haverá a turbação da ordem pública e a 

medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos
580

. 

Em relação às situações de prisão por conveniência da instrução criminal 

(ameaça à integridade e colheita de provas, por exemplo), e para assegurar a aplicação da 

lei penal (em geral, devido ao risco de fuga), Badaró esclarece que o primeiro caso trata de 

prisão cautelar instrumental, cuja finalidade não é assegurar a eficácia do provimento em 

si, mas conservar os instrumentos (provas) para o resultado. Por outro lado, no segundo 

caso, realmente haveria referência à prisão cautelar para assegurar a utilidade e eficácia do 

provimento condenatório, provável diante do fumus commissi delicti
581

.  

Disso se conclui que a prisão preventiva só pode ser decretada a partir do 

reconhecimento de sua finalidade cautelar, sendo inadmissível a redução de conteúdo 

essencial do princípio da presunção de inocência e a justificação de medidas por motivos 

que representem a antecipação de punição do acusado
582

. 
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4. Prisão cautelar e extradição no Direito brasileiro 

 

4.1. Entendimento do Supremo Tribunal Federal 

 

Considerando as controvérsias e polêmicas trazidas sobre o tema do terrorismo 

no Direito brasileiro, é importante analisar o entendimento de nossa Corte Superior para 

averiguar como as leis estão sendo (e devem ser) aplicadas pelo Judiciário. 

A posição do Supremo Tribunal Federal, em geral, é firme no sentido de que a 

medida cautelar restritiva da liberdade encontra óbice no princípio da não culpabilidade e 

do devido processo legal, motivo pelo qual deve ser aplicada dentro dos limites sua 

excepcionalidade. De fato, a prisão cautelar perfaz a ultima ratio das medidas cautelares e 

para sua utilização, o órgão julgador deve observar formalidades procedimentais, bem 

como notório suporte material que justifique a necessidade da medida. 

Sob esse viés, o STF informou, no Habeas Corpus 89.501, julgado em 2006, 

que a prisão cautelar se legitima quando houver apoio em base empírica idônea e real 

necessidade
583

. Da mesma forma, a decisão que a decreta deve encontrar suporte idôneo 

em elementos concretos e reais, justificada com base em fundamentos definidos na lei, que 

demonstrem que a liberdade trará sérios riscos à eficácia do julgado
584

. Sendo assim, a 

mera suposição de periculosidade do agente ou risco de fuga não são suficientes para 

lastrear a decisão que decreta a medida restritiva, que deve fundamentar-se em fatos e 

elementos concretos. 

Se por um lado os elementos materiais robustos devem fundamentar a decisão 

restritiva, a gravidade abstrata do crime e a comoção social não são fatores que, isolados, 

justifiquem a prisão cautelar
585

. Fosse assim, todo crime contra a vida, contra a integridade 
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física e demais delitos gravíssimos contra o ser humano, para exemplificar, ensejariam 

prisões cautelares dos imputados, o que não só seria inviável na prática, como também 

feriria o princípio da presunção de inocência. 

Sobre o princípio da não culpabilidade, também o Supremo Tribunal Federal 

foi expresso em ressaltar que tal princípio não permite que o Estado trate como culpado 

aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado
586

. A Constituição brasileira 

e os tratados de direitos humanos, conforme já salientado outrora, protegem o direito à 

ampla defesa de todos os acusados, no que se insere o direito de presumir sua inocência até 

que a acusação prove a culpabilidade. 

Por certo, as decisões abordadas, que tratam da prisão cautelar, também servem 

para o contexto do terrorismo, ainda que como crime hediondo, já que, como ressaltado, a 

gravidade abstrata do crime não enseja, isoladamente, a necessidade de medida cautelar 

restritiva da liberdade.  

No que tange à cooperação jurídica internacional no contexto do terrorismo, o 

STF vem firmando posição, desde o processo de Extradição nº 855/2004 (República do 

Chile) de que terrorismo não é crime político, mas sim crime hediondo, o que possibilita a 

extradição do acusado. O relator Min. Celso de Mello distinguiu uma figura da outra pelo 

fato de que o “terrorismo constitui um atentado às próprias instituições democráticas”
587

. 

Ainda nessa decisão, entendeu-se que as diretrizes constitucionais (qualificação 

da prática do terrorismo como delito inafiançável e insuscetível de clemência do Estado) 

têm o condão de desautorizar qualquer inferência que busque atribuir às práticas terroristas 

um tratamento benigno que resulte o estabelecimento em torno do terrorismo de um 

inadmissível círculo de proteção que o torne imune ao poder extradicional do Estado 

brasileiro. 

                                                                                                                                                                                
Ricardo Lewandowski fundamentou a concessão de liminar de habeas corpus ao fundamento da 

excepcionalidade da prisão cautelar. Segundo o Ministro, a gravidade abstrata do crime e a comoção social 

não são fatores que justifiquem tal decisão.  
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Convém lembrar que o Estatuto do Estrangeiro autoriza, no seu artigo 77, §3º, 

que o Supremo Tribunal Federal deixe de considerar o terrorismo crime político, para 

possibilitar a extradição do sujeito ativo. 

Quanto à eventual divergência de definição do delito de terrorismo entre 

Estado de origem e Estado de destino, possivelmente encontrada na prática, já que o 

terrorismo, como visto, possui diversas definições, inexistindo unívoco sentido e 

concordância de conceito entre os Estados, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

assenta no sentido de que a diversidade formal concernente ao nomen juris das infrações 

penais não atua como causa obstativa da extradição, desde que, o fato imputado constitua 

crime sob a dupla perspectiva dos ordenamentos jurídicos vigentes no Brasil e no Estado 

estrangeiro
588

. 

A amenização da divergência tem razão de ser, pois sempre se considerou o 

terrorismo um delito internacional passível de punição. Há um dever de os países 

cooperarem com intercâmbio de informações, controle do financiamento, prevenção e 

facilitação da extradição, sem prejuízo de dispensa dessa por crime político. Como relata 

Paulo Vauthier, a luta contra o terrorismo tornou-se ao mesmo tempo um tema de 

segurança internacional e responsabilidade penal do indivíduo. Porém, no Brasil, a 

ausência de critérios que distingam o crime político do terrorismo resulta em uma 

aplicação ainda mais problemática desses dois regimes
589

. 

Mais uma vez a questão se volta aqui também para a necessidade de distinção e 

definição de terrorismo, afastando o liame do delito com os crimes políticos, os quais a Lei 

de Segurança Nacional fez aproximar. Como aplicadores do Direito, é natural que os 

tribunais superiores encontrarão dificuldades em interpretar e utilizar a única norma que 

prescreve o terrorismo, sobretudo em se tratando de norma advinda do período ditatorial, 

fazendo-se, portanto, urgente a necessidade de construção de um conceito mais robusto na 

legislação brasileira. 
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5. Projetos de lei para a tipificação do terrorismo no Brasil 

 

5.1. Projetos de Lei do Congresso Nacional 

 

Atualmente, ainda que não haja indícios concretos de presença terrorista no 

Brasil, um suposto ataque terrorista não é hipótese a ser descartada de pronto, tendo em 

vista que o terrorismo foi alçado pelas próprias convenções internacionais a ameaça global, 

que exige dos Estados atenção, prevenção e cooperação para o combate à causa
590

. 

O legislativo brasileiro está ciente da ameaça, inclusive tendo se movimentado 

para atualização das leis através de grupos de trabalho
591

. A própria Constituição da 

República, em suas normas relativas ao terrorismo, já acena para a necessidade de 

tipificação do delito. 

Apesar de existir uma verdadeira mora legislativa em torno do tema, o país tem 

ratificado diversos tratados de direitos humanos direcionados ao combate do terrorismo e, 

em alguns deles, há inclusive tentativas de definição do delito. 

De autoria do Senador Marcelo Crivella, o Projeto de Lei do Senado 728, de 

2011, apresenta um esboço de lei excepcional, que define crimes e infrações 

administrativas com vistas a incrementar a segurança durante o período em que ocorrerão a 

Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de futebol de 2014. 

Entre outras condutas, o primeiro tipo penal trazido é o de terrorismo, definido 

no artigo 4º como “provocar ou infundir terror ou pânico generalizado mediante ofensa à 

integridade física ou privação da liberdade de pessoa, por motivo ideológico, religioso, 

político ou de preconceito racial, étnico ou xenófobo”. As penas previstas no artigo vão de 

8 a 30, a depender das vítimas e das circunstâncias da agressão
592

. 
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De início, cabe destacar que as restrições da lei têm validade no período que 

antecede os eventos (três meses antes do início) até o final dos jogos. Trata-se portanto, de 

projeto de lei excepcional ou temporária, nos termos do artigo 3º do Código Penal. 

Embora o Projeto de Lei ainda tramite no Congresso Nacional, está em vias de 

ser reconhecido como prejudicado ou impertinente. Conforme consta de Parecer da 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o Projeto 728 estaria prejudicado, na 

forma ou no fundo, por, entre outros motivos, revogar normas penais e administrativas, o 

que desaconselha a lei brasileira de regência à técnica legislativa. No mais, trata da 

restrição ao direito de greve, que, como garantia constitucional, não pode ser suprimido, 

ainda que temporariamente.  

Além disso, o Projeto deveria ser julgado por prejudicado por restar tempo 

inábil à aprovação, segundo a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
593

. Em todo o 

caso, espera-se até o fim das análises legislativas a provável rejeição do projeto. 

Já o Projeto de Lei do Senado nº 499, de 2013, é específico quanto ao objetivo 

de tipificar o terrorismo. Define o terrorismo, no artigo 2º, como a conduta de “provocar ou 

infundir terror ou pânico generalizado mediante ofensa ou tentativa de ofensa à vida, à 

integridade física ou à saúde ou à privação da liberdade da pessoa”, punindo-a com pena de 

reclusão de quinze a trinta anos e, resultando morte, a pena sobe para o patamar entre 24 e 

30 anos
594

. 

O Projeto de Lei também traz a tipificação de figuras associadas ao terrorismo, 

como o financiamento do terrorismo (artigo 3º), incitação ao terrorismo (artigo 5º) e grupo 

terrorista (artigo 7º). O julgamento dos crimes continua sendo de competência da Justiça 
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Federal, nos termos do artigo 109, IV da Constituição da República. Ao final, o pequeno 

texto revoga o polêmico artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. 

Na justificação, o Senado afirma explicitamente que não há na legislação 

brasileiro tipo penal de terrorismo, necessário para preenchimento de lacunas junto à 

Constituição e dos tratados sobre a matéria. Alega, ainda, que é “constrangedor e 

irresponsável” que o único tipo penal que menciona o terrorismo remonta à época do 

regime militar, na Lei de Segurança Nacional. 

O Projeto de Lei veio atualizar o Projeto de Lei 762 de 2011, de autoria do 

Senador Aloysio Nunes, cujo texto, bastante semelhante, apenas definia terrorismo. Além 

disso, o Projeto de Lei 499 tem sido objeto de várias emendas legislativas, tais como a 

Emenda de Plenário nº 13, que visa afastar a aplicação da lei para movimentos políticos e 

sociais com fins de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais
595

. 

No mais, sugere-se que o Projeto de Lei 499 seja lido em conjunto com o 

Projeto de Lei 4.674
596

, apresentado pelo Deputado Feldman em 2012, que define, em um 

amplo rol, crimes relacionados à atividade terrorista. Em verdade, seria recomendável, e 

mais oportuna, a junção das matérias em uma única lei relativa ao terrorismo, o que ainda 

se aguarda do Congresso Nacional. 

 

5.2. Projeto de novo Código Penal 

 

Dando um passo adiante na elaboração de normas contra o terrorismo, no 

Anteprojeto de novo Código Penal, elaborado em 2012 (Projeto de Lei do Senado 

236/2012), ainda em tramitação no Senado, foram previstas normas centradas na categoria 

“terrorismo”, entre os crimes contra a paz pública, que não tratam especificamente de 

segurança nacional. 

Se por um lado o conceito de terrorismo não foi definido por nenhuma lei 

brasileira ainda, por outro, o PLS 236/12 traz um extenso rol de condutas que caracterizam 
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o terrorismo, incluindo ainda, algumas hipóteses de motivação do delito
597

 e inclusive, 

hipótese de exclusão do delito, que se refere às ações sociais de fundo reivindicatório
598

. 

O delito no Anteprojeto de 2012 é considerado crime de extraterritorialidade 

incondicionada e não pode ser justificado por alegação de obediência hierárquica, além de 

estar arrolado entre os crimes hediondos (artigo 56), não sendo meramente um crime 

equiparado. 

Há uma discussão na doutrina sobre a possibilidade de inserção do terrorismo, 

com suas origens entre os crimes políticos, entre as normas do Código Penal. Desde a era 

varguista, momento de ampla codificação das leis penais
599

, os crimes políticos 

permaneceram fora do código, mas a partir da proposição da Lei de Segurança Nacional, 

em 1983, debateu-se a ideia de colocar tais crimes dentro do código, fato que não sucede 

desde o Código de 1891
600

. 

Para Diego Nunes, separar crimes comuns dos crimes políticos, dada a diversa 

natureza, seria uma forma de manter “íntegro” o sistema de direito penal comum. Ainda 

que a exceção possa ser inserida dentro da codificação penal, as leis extravagantes 

potencializam a valência excepcional da repressão ao dissenso político
601

. 

Em relação à junção de diversas normas extravagantes num único código, 

Mariângela Gama apresenta críticas à inobservância do legislador quanto à 
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imprescindibilidade de construção de um sistema penal como um lógico e ordenado lugar 

de preceitos construídos por princípios fundamentais não contraditórios entre si. Em suas 

palavras, “não se prestigiou a constatação de que quanto mais progride a civilidade 

jurídica, mais se evidencia a exigência de que os crimes não sejam simplesmente 

amontoados ou enumerados num longo elenco, mas expostos sistematicamente segundo 

determinados critérios”
602

. 

De fato, ideal seria elaborar e inserir a tipificação do terrorismo e das condutas 

relacionadas em lei especial, devido ao caráter de excepcionalidade da repressão penal, dos 

bens jurídicos protegidos e até mesmo de normas processuais e penais próprias voltadas à 

repressão do delito, como reafirmado pela própria legislação extravagante aplicável. 

 

 

6. Implicações processuais do terrorismo no Brasil e compatibilidade com os padrões 

internacionais 

 

Preliminarmente, há que ressaltar, outra vez, a necessidade emergencial de 

elaboração de um conceito satisfatório de terrorismo e sua respectiva tipificação. No 

mesmo sentido doutrinário de Alberto Silva Franco, entendemos que a previsão de atos de 

terrorismo na Lei de Segurança Nacional e as condutas previstas no seu respectivo artigo 

20, conjuntamente relacionadas, não podem ser consideradas como tipificação do delito de 

terrorismo. 

Ademais, o Brasil se comprometeu internacionalmente a respeitar as resoluções 

e normativas vinculantes das Nações Unidas, dentre elas, a Resolução 1373, que 

justamente convoca os Estados a tipificarem o terrorismo em suas legislações e adotar as 

medidas cabíveis no combate a essa delinquência.  

É verdade que eventual delito ocorrido em território brasileiro não deve ficar 

impune, já que há proibição em nosso ordenamento de várias condutas relacionadas ao 

crime, tais como o homicídio, incêndio, organização criminosa, dano ao patrimônio, etc. 

A conceituação e tipificação dos atos terroristas na ordem jurídica brasileira 

não só é importante para cumprir a agenda internacional, no que tange à cooperação ao 

combate criminal, mas também para dar maior eficácia à persecução de eventuais delitos. 
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Com a proliferação dessa espécie criminal, como se nota na experiência de outros Estados, 

o Judiciário brasileiro não pode ficar desguarnecido de leis necessárias, tendo que se 

socorrer a tipos penais clássicos previstos no Código Penal. 

A par disso, não se encontra a legislação brasileira de todo ultrapassada no 

assunto. Há todo um aparato processual aplicável ao terrorismo e a maior dificuldade 

encontra-se justamente na construção do tipo penal do delito, o que já está sendo resolvido 

com as tentativas de elaboração da lei penal incriminadora pelo Congresso Nacional. 

Em todo caso, deve ser ressaltado que, embora haja restrições processuais aos 

crimes hediondos e seus equiparados, as garantias judiciárias do devido processo legal 

permanecem e devem ser resguardadas também no caso de julgamento de eventual caso de 

terrorismo. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Na ordem internacional, encontramos o terrorismo como um grave crime que 

vem afetando diversos Estados e exigindo respostas jurídicas rápidas, contra um perigo 

instável. Apesar dos recentes acontecimentos, suas origens são antigas. No último século, o 

fenômeno tomou forma de atos criminosos com o intuito de disseminar o terror numa 

comunidade, com objetivos políticos, ideológicos ou religiosos, atingindo vítimas 

inocentes. Há um aumento cada vez maior do número de atos terroristas, espalhados pelo 

mundo, o que torna o tema preocupante para a comunidade internacional e causador de 

inúmeras alterações nos âmbitos legislativo e judicial. 

Embora com o crescente número de atentados, em escala universal, não há 

consenso na comunidade internacional em torno de um conceito de terrorismo. A ação de 

grupos de resistência armada contra governos despóticos e levantes internos têm sido 

qualificadoss, erroneamente, como atos de terrorismo, por conta da indefinição 

apresentada. O consenso em torno de um conceito facilitaria a cooperação entre os Estados 

no combate a essa criminalidade. Por outro lado, a falta de concordância levou os Estados 

a regularem a matéria em legislação própria. 

No âmbito internacional, buscou-se a definição de terrorismo, em convenções 

internacionais, sem muito sucesso, haja vista que, diante do dissenso quanto às 

características do ato terrorista, os instrumentos normativos ficaram restritos à definição e 

ao repúdio a atos isolados e periféricos ao terrorismo propriamente dito (tais como o 

combate ao financiamento ao terrorismo, ao uso de armas nucleares e a atentados com 

bombas). 

Por consequência, levantou-se a questão da classificação do terrorismo dentro 

do rol de crimes internacionais, quando cometido em escala mundial. De acordo com boa 

parte da doutrina, o rol de crimes internacionais, aqueles denominados core crimes, é 

restrito aos delitos previstos no Estatuto de Roma.  

Entretanto, pela relevância que tem tomado nos últimos tempos e pelas 

características de supranacionalidade e interesse da comunidade geral das nações, o 

terrorismo tem sido considerado por parte da doutrina como crime internacional ou crime 

de direito internacional, não se confundindo, porém, com quaisquer dos crimes elencados 

no Estatuto de Roma. 
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Mais importante do que a questão da classificação do terrorismo como crime 

dentro do Direito Internacional é o regime normativo aplicável aos terroristas. Logo após 

os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, o governo americano se 

enveredou em conflitos armados contra alguns países do Oriente Médio, em busca de 

minar atividades de grupos terroristas. Nesse contexto, o governo americano qualificou o 

terrorista como “combatente inimigo” (unlawful combatant). 

Muitas críticas foram lançadas pela doutrina contra essa denominação e suas 

consequências, inclusive com o reconhecimento, por parte de muitos doutrinadores, de que 

haveria a efetiva aplicação da doutrina do Direito Penal do Inimigo, de Günther Jakobs.  

Nesse aspecto, seguimos parte da doutrina e reconhecemos que a retórica de 

combate e o uso do termo “combatente” foram utilizados com o propósito de afastar a 

aplicação de normas gerais de Direito Penal e Processual Penal aos supostos terroristas, 

inclusive, minando a persecução penal e as garantias do devido processo penal. Somado a 

isso, o termo “inimigo” foi utilizado para afastar a aplicação de normas de Direito 

Humanitário, encontrando-se o terrorista em verdadeiro buraco negro jurídico (legal black 

hole). 

Entretanto, em pleno século XXI, não se pode conceber a negativa do status de 

pessoa a indivíduo algum, mesmo aqueles suspeitos de crimes gravíssimos, como o 

terrorismo. Não se admite o retrocesso em questão de direitos humanos. Com base na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo homem tem direito a ser reconhecido 

como pessoa e toda pessoa é igual perante a lei e ao direito, sem qualquer distinção ou 

discriminação (artigos 6º e 7º). 

No mais, as normas do Direito Internacional Humanitário servem para 

estabelecer o mínimo patamar jurídico em um contexto bélico e devem ser aplicadas 

também aos terroristas capturados em combates. Fora do conflito armado, aos terroristas se 

aplicam as normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos e normas 

constitucionais de Direito interno, referentes a direitos fundamentais da pessoa humana.  

Consideramos que o Direito Internacional dos Direitos Humanos é formado por 

três vertentes – Direitos Humanos, Direito Humanitário e Direito dos Refugiados, que 

devem ser observados em toda e qualquer situação de direito, buscando-se com isso, evitar 

possíveis buracos negros jurídicos. No contexto de combate ao terrorismo, a resposta 

jurídica deve ser encontrada nesse sistema. 

 



 

186 

 

Em relação às alterações legislativas, os países que mais foram afetados nos 

últimos anos por atentados terroristas, tais como EUA, Reino Unido e Espanha, 

apresentaram as maiores mudanças na legislação penal e processual penal em relação ao 

tema e, no caso dos três Estados mencionados, houve, sem exceção, o recrudescimento no 

combate ao terrorismo. 

As legislações especificamente voltadas para o combate ao terrorismo 

restringiram direitos processuais básicos, relacionados à prisão dos terroristas, violando 

diversos direitos e garantias, tais como a duração razoável da prisão cautelar, direito à 

defesa, vedação à incomunicabilidade e a garantia do habeas corpus. 

Além disso, essas legislações excepcionais – porque elaboradas num contexto 

aflitivo e com finalidade de reduzir garantias fundamentais – demonstraram a influência 

dos atentados terroristas nas ordens jurídicas internas e, sobretudo, a supremacia do Poder 

Executivo, cujas autoridades ganharam maiores poderes, inclusive, para determinar a 

prisão de suspeitos de terrorismo. 

No contexto internacional, da mesma forma, foram elaboradas novas 

convenções com intuito de estabelecer a cooperação entre os Estados no combate ao 

terrorismo, com a determinação de medidas específicas, tais como a adequação das 

legislações internas. Essa foi uma forma encontrada para contornar as dificuldades da 

ausência de definição do terrorismo. 

Na parte jurisprudencial dessa pesquisa, concluímos pela ascensão do 

recrudescimento criminal no combate ao terrorismo também no âmbito do Poder 

Judiciário, que se apequenou diante das resoluções e determinações dos demais poderes. A 

partir de casos paradigmáticos – Rasul, Hamdi e Padilla – e alguns outros colacionados, 

pôde-se verificar que a distorção do parâmetro persecutório do Estado de Direito para uma 

retórica de combate. 

 Em alguns casos, não houve sequer persecução penal, pois o contexto da 

criminalidade terrorista foi distorcido para uma noção de guerra. As garantias processuais 

mínimas foram questionadas pelo próprio Poder Judiciário: a garantia de acesso às cortes e 

ao benefício do habeas corpus foi negada, as alegações de tortura e maus-tratos foram 

ignoradas, a acusação formal ausente e o direito de defesa diluído.  

Em alguns casos, os pedidos dos presos levaram anos para chegar à última 

instância judicial apenas para se decidir a possibilidade de impetrar um habeas corpus. 
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Além disso, não foi raro haver discriminação contra estrangeiros e a negativa de aplicação 

de qualquer norma de direitos humanos (para os combatentes inimigos). 

Nos casos menos graves de violação de direitos humanos, as garantias 

processuais de presos foram reconhecidas com algum “incremento”, como o aumento do 

período de incomunicabilidade, a nomeação de defensores de ofício, a restrição do habeas 

corpus e de outros recursos às cortes superiores. 

Com a premissa de que o terrorista também é pessoa e a ele se aplicam todos os 

direitos e garantias fundamentais do homem, reconhecidas em normas internacionais e 

internacionais, discutimos acerca das principais garantias reservadas aos presos cautelares, 

que não podem ser afastadas nem mesmo em um contexto de emergência. 

Para tanto, foi reconhecido que o objetivo dos Estados no combate ao 

terrorismo foi obter o máximo de eficiência na persecução penal, muitas vezes, em 

prejuízo das garantias do cidadão. Com isso, o binômio liberdade-segurança perdeu o 

equilíbrio essencial que deve ter num Estado Democrático. 

Tendo em vista que o ius puniendi não é ilimitado e alcança restrições nos 

direitos humanos, é preciso buscar um sistema justo e harmônico, em que os 

procedimentos sejam eficazes, produzindo os efeitos que dele se esperam, ao mesmo tempo 

em que se observe o devido processo legal. 

A presunção de inocência deve ser preservada, sobretudo quando não há justa 

causa para a ação penal ou, especialmente, para a prisão provisória do suspeito. A 

inobservância dessas garantias constitui violação a normas fundamentais do Direito 

Processual Penal, levando à possível violação do direito à imagem dos inocentes presos. 

Ademais, a assistência jurídica ao preso, resguardados o direito de defesa – 

vedada a incomunicabilidade entre mandante e mandatário – e o direito ao silêncio, 

configuram garantias mínimas para se questionar a arbitrariedade das prisões e, 

principalmente, para evitar possíveis violações do direito à vida e à integridade física dos 

presos.  

Para tanto, é necessário que se resguarde a garantia do habeas corpus, remédio 

adequado para questionar violações ao direito à liberdade de locomoção, insuscetível de 

ser suspensa mesmo em casos de grave comoção social.  

Considerando ainda que, não raro, os suspeitos de terrorismo são presos 

cautelarmente, com base em fundamentos fáticos e jurídicos que indiquem a necessidade 
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de prisão, a decisão constritiva deve ser periodicamente revisada, porque não definitiva, 

por um juízo imparcial e independente, principalmente, em relação ao Poder Executivo. 

Sob análise de tais garantias básicas, concluímos que muitos julgamentos de 

terroristas foram contrários às normas de direitos humanos em prol do exercício ilimitado 

do poder punitivo e, nesses casos, muitas garantias processuais acabaram sendo violadas, o 

que não se pode admitir em Estados Democráticos.  

No Brasil, o enfrentamento ao terrorismo tem sido intensificado nas últimas 

décadas, muito embora se restrinja ao aspecto teórico. Entendemos que não há na 

legislação atual a tipificação do terrorismo, o que prejudica a aplicação de leis internas que 

se referem aos atos terroristas. Mas, de forma semelhante a alguns países, aqui também há 

maior rigidez no tratamento ao terrorista. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ATCSA  Anti-terrorism, Crime and Security Act 

ATEDPA  Anti-terrorism and Effective Death Penalty Act 

AUMF Authorization for use of military force 

CADH Convenção Americana de Direitos Humanos 

CEDH Convenção Europeia de Direitos Humanos 

CG-III Convenção de Genebra Relativa ao Tratamento dos Prisioneiros de 

Guerra 

CG-IV Convenção de Genebra Relativa à Proteção das Pessoas Civis em 

Tempo de Guerra  

CICV   Comitê Internacional da Cruz Vermelha  

CIJ   Corte Internacional de Justiça  

DIDH   Direito Internacional dos Direitos Humanos  

DIH   Direito Internacional Humanitário  

DPI   Direito Penal Internacional 

DTA   Detainee Treatment Act 

DUDH   Declaração Universal dos Direitos Humanos 

ETA   Euskadi ta Askatasuna  

IRA   Irish Republican Army  

LEC   Ley de Enjuiciamiento Criminal  

MNF   Multi-National Force 

MoU   Memoradum of Understanding 

ONU   Organização das Nações Unidas  

PACE   Police and Criminal Evidence Act 

PIDCP   Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos  

RAF   Rote Armee Fraktion 

SIAC   Special Immigration Appeals Commission 

TPI   Tribunal Penal Internacional  

UNAMI  United Nations Assistance Mission in Iraq 
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