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“Se adormecemos, somos os Seus 

indolentes; 

Se despertamos, estamos em Suas mãos; 

Se choramos, somos Sua nuvem de chuva; 

E se rimos, somos o Seu trovão; 

Se nos enfurecemos e lutamos, somos o 

reflexo de Sua Ira; 

E se aceitamos a paz e o perdão, somos o 

reflexo de Seu amor; 

Quem somos nós neste mundo 

complicado?” 

(do filme “O Caçador de Pipas”, direção de 

Marc Foster) 
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por finalidade analisar o fenômeno do terrorismo, suas 

multifacetas, seu desenvolvimento no século XXI e o seu combate pelas políticas de 

segurança norte-americana, européia e brasileira a partir do estudo dos direitos 

humanos e de sua concretização pelas Convenções Internacionais. As análises do 

fenômeno do terrorismo e do seu combate serão feitas, principalmente, examinando-

se as mudanças de paradigma em decorrência dos eventos de 11/9, principalmente 

em relação à política de segurança dos Estados Unidos através da crítica ao Patriot 

Act e de sua violação ao Estado de Direito. Demonstrar-se-á, ao longo do trabalho, a 

importância de se desenvolver um direito internacional especializado na matéria e de 

defender os direitos humanos também em relação ao terrorista através do respeito 

às Convenções Internacionais de direitos humanos, a fim de que garantias 

processuais penais tão duramente conquistadas não sejam perdidas em nome da 

segurança. 

 

Palavras-Chave: Terrorismo, Direito Penal do Inimigo, Patriot Act, Pax Americana, 

Convenções Internacionais de Direitos Humanos.    
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ABSTRACT 

 

 

The goal of this work is analyzing the terrorism phenomena and its different views 

and development on twenty one century. Another goal is analyzing the efforts from 

American, European and Brazilian security policies on combating the terrorism by 

exploring studies of human rights in Internacional Laws. The analyses of terrorism 

phenomena and the combat of terrorism will be done exploring the paradigm 

changes in the American security policy due the attempts on September Eleven. The 

analyses involves the Patriot Act and the the violation of Rule of Law. In this work, 

the value of developing a specialized internacional law on the subject and respecting 

the human rights will be emphasized. It includes the respect of human rights when 

we talk about terrorists. Through the international conventions on human rights we 

have to assure that the criminal procedural guarantees will not be lost in the name of 

security. 

 

 

Key-Words: Terrorism, Enemies Criminal Law, Patriot Act, American Pax, 

International Conventions on human rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 O terrorismo é fenômeno antigo que remonta à França Revolucionária, na 

qual o terror foi o instrumento para legitimar a manutenção do governo, servindo de 

lição a países como a Rússia, imbatível quando o assunto é terrorismo de Estado.  

 

 O terrorismo de hoje, porém, foi construído durante as décadas da Guerra 

Fria, durante as quais, as superpotências treinaram e armaram guerrilhas em busca 

de apoio contra a potência inimiga; assim, os aliados de ontem, tornaram-se os 

inimigos de hoje. Inimigos estes que se escondem atrás de redes terroristas ao redor 

do mundo, contando com o apoio milionário de Estados poderosos, porém covardes 

demais para travar uma guerra de “cara limpa” e sem o ingrediente do terror.  

  

 Muito já foi dito sobre as possíveis causas do terrorismo, sem, no entanto, 

haver um consenso; porém, é certo que a desigualdade social e a ignorância 

favorecem o seu fortalecimento. Tal ocorre no Oriente Médio, rico em petróleo e em 

flagelos sociais, marcado por guerras religiosas seculares, alimentadas pelo ódio e 

pelo fundamentalismo religioso.  

 

 Também a baixa auto-estima dos povos muçulmanos, dominados pelo 

Ocidente e desrespeitados em seus direitos de autodeterminação e auto-regulação, 

torna-os suscetíveis a grupos mal-intencionados que, conscientes ou não, distorcem 

as palavras do Corão e levam homens e mulheres a lutarem por uma guerra santa 

em nome de Alá, crentes de que garantirão o paraíso que não encontram na Terra.  

 

 Assim, justificado pelo direito à autodeterminação dos povos, o terrorismo já 

foi visto, pela comunidade internacional, como instrumento legítimo de luta; as 

lideranças islâmicas e judaicas, porém, na década de 1990, abandonaram as armas 
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e passaram a lutar através da diplomacia, conscientes de que a paz é o melhor 

caminho para solucionar seus problemas. 

  

 

 Tal concepção, no entanto, não sensibilizou inúmeros grupos que persistem 

na guerra e utilizam a religião como pretexto, a qual, ao contrário, deveria ser um 

instrumento para a paz, mas que, por fanatismo, acaba contribuindo para o 

acirramento de ânimos, o aumento da intolerância e o crescimento de grupos 

terroristas de tendência fundamentalista em todo o mundo.  

  

 A abordagem do fenômeno do terrorismo, apesar de velho conhecido, foi 

drasticamente transformada pelos eventos de 11 de setembro de 2001, com o 

ataque a dois símbolos mundiais, em Nova Iorque: as Torres Gêmeas, centro 

financeiro mundial, e o Pentágono, “cérebro” do governo norte-americano.  

 

 Porém, mais chocante do que a barbárie terrorista foi, talvez, o país alvo 

escolhido. O novo terrorismo originado, agora de dimensões globais, mostrou que 

nenhum país estava imune à ameaça terrorista. 

 

 O combate a este crime, então, deixou de ser um assunto referente a um 

único Estado, pois a ameaça já não respeita fronteiras e atinge o mundo inteiro, 

cada vez mais interdependente. Nesse sentido, ganha importância a discussão de 

políticas internacionais em relação à matéria, principalmente no que tange às 

convenções de direitos humanos.  

 

 Daí a surpresa ao ver a política norte-americana, liderada pelo presidente 

Bush, ignorar as Resoluções do Conselho de Segurança da ONU e combater, 

unilateralmente, o inimigo, utilizando como desculpa a legítima defesa e o ataque 

preventivo. 

 

 Como muitos já concordaram, os eventos de 11/9 mudaram tudo; assim, a 

partir desse consenso, tais eventos passaram a servir de desculpa para todo o tipo 

de medida de segurança, desde a busca de provas sem autorização judicial até o 

cerceamento de defesa aos acusados de terrorismo; além disso, serviram para 
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justificar a guerra em países suspeitos de abrigar e apoiar terroristas, mas que, 

comprovadamente, apenas obstaculizavam o controle das maiores reservas de 

petróleo do mundo pelos Estados Unidos. 

 O terror, então, mais uma vez, na história, serviu para legitimar a manutenção 

do poder de um Estado; agora não mais limitado às suas fronteiras, mas influente 

sobre o restante do mundo.   

 

 O poder dos EUA, desde a queda da União Soviética, torna-se, assim, cada 

vez mais hegemônico; por sua vez, os demais países tornam-se ainda mais 

vulneráveis e impotentes em relação ao país cuja bandeira sempre foi a defesa dos 

direitos humanos e dos ideais democráticos. 

 

 A comunidade internacional, antes confiante em um mundo multilateral, hoje 

tem certeza de que os EUA podem tudo, inclusive estar fora da lei ao desrespeitar 

as Convenções de Genebra em relação aos prisioneiros de guerra e subtrair os 

direitos processuais penais durante as investigações de suspeitos terroristas. 

 

 O 11 de setembro mudou tudo, inclusive a bandeira que os americanos 

impunham com tanto orgulho ou, pelo menos, tornou mais pesado o fardo de ser o 

defensor das liberdades. Nesse sentido, a lei patriótica americana, é um atentado 

contra os direitos humanos e serve de alerta para mostrar até onde se pode abrir 

mão das garantias individuais e das liberdades em nome da segurança ou da 

impressão de segurança. 
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2. DO CRIME DE TERRORISMO 

 

 

“O terrorismo assenta, pois, no recurso sistemático à 
violência como forma de intimidação da comunidade no 
seu todo. No entanto, a prática do “terror” pode visar 
finalidades políticas muito distintas: a subversão do 
sistema político (como sucedeu com as Brigadas 
Vermelhas na Itália ou com o Baader-Meinhof na 
Alemanha), a destruição dos movimentos cívicos ou 
democráticos (como sucedeu com a Aliança Anticomunista 
da Argentina e, em certa medida, com os Esquadrões da 
Morte brasileiros), o separatismo (como sucede com o 
ETA) ou a afirmações de convicções religiosas (como 
sucede com alguns movimentos fundamentalistas).” (Eric 
Hobsbawm) 1 

 

 

2.1 DAS FACES DO TERRORISMO  
 

 

 A origem do terrorismo2 remonta ao final do século XVIII, durante a Revolução 

Francesa, quando a palavra terror passou a designar a forma de governo dos 

rebeldes. Nesse período, o Governo de Robespierre defendia a ordem estabelecida 

pela revolução com extrema violência através de expedientes como a privação de 

                                            

 
1
 Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. 2. ed. São Paulo: Companhia da Letras, 1996. p. 

54. 

2
 “A palavra “terrorismo” reaparece no final do século XIX e adquire um sentido novo, com o 

terrorismo dos anarquistas, que visavam aterrorizar o Estado incitando a sociedade contra os órgãos 
estatais, por meio da propaganda. Na mesma época surgiu o terrorismo dos niilistas na Rússia, que 
chegaram a assassinar o Czar Alexandre II, em 1º de março de 1881. O terrorismo era então utilizado 
por agrupamentos políticos como um meio de ação cujo objetivo era derrubar o poder vigente em um 
determinado país. Tanto o terrorismo revolucionário, quanto o terrorismo utilizado pelos anarquistas e 
niilistas, atentavam exclusivamente para a ordem interna do Estado no qual atuavam. Na realidade, o 
terrorismo internacional só apareceu recentemente, no período entre as duas grandes guerras.” 
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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defensor aos acusados, a ausência de oitiva das testemunhas e a ausência de 

recurso.3  

 

 Essa etapa da Revolução, entre setembro de 1793 e julho de 1794, ficou 

conhecida como Terror, caracterizada pelo abuso do terror pelo Estado, ou melhor, 

do terrorismo de Estado.4 No século XX, esse tipo de terrorismo difundiu-se pelo 

mundo.5A Rússia viveu a sua Era do Terror com Stálin, pioneiro no uso de campos 

de concentração na Sibéria para executar seus opositores,6 representando a morte 

de milhões de pessoas. Nessa época, a Polícia Secreta (NKVD) empreendeu 

acirrada perseguição e execução aos opositores do regime, abriu milhões de 

processos até mesmo contra militantes do Partido Comunista Soviético e criou 

Tribunais de Exceção que condenaram tais “opositores” a prisão, deportação e 

morte. Como exemplo final do Terror de Estado, ainda no século XX, temos o ataque 

nuclear às cidades de Hiroxima e Nagasaki pelos Estados Unidos,7 com a morte de 

mais de 170 mil civis. 

 

O tema deste estudo, porém, é o terrorismo como instrumento violento para 

atingir fins estratégicos e políticos de determinado grupo. Nesse sentido, a face 

política do terrorismo8 é descrita pelo alemão Karl Heinzen em sua obra Das Mord, o 

                                            

 
3
 BRANT, 2003, p.10. 

4
 O termo terrorismo apareceu grafado pela primeira vez em 1798 no Suplemento do Dicionário da 

Academia Francesa, para caracterizar o extermínio em massa de pessoas de oposição ao regime 
promovido pela autoridade governamental instituída. Nesse sentido, o Estado é o agente do terror. 
Robespierre morreu na guilhotina pela acusação de terrorismo. RICARDO, Sílvia; SUTTI, Paulo. As 
diversas faces do terrorismo. São Paulo: Harbra, 2009. p. 3. 

 
5
 “Pela URSS, de Stálin; pelo Holocausto, dos nazistas; pela Revolução Cultural, da China; e pela 

repressão no Camboja, de Pol Pot”. Ibidem, p. 23. 

 
6
 “Foram centenas de milhares, sem contar os milhões de camponeses executados durante o 

processo de kolzhozes e sovkozes (momento em que desaparecia a propriedade privada e as terras 
passaram a ser coletivas), entre 1929 e 1932”. Ibidem, p. 23.  
 
7
 As ações dos Estados Unidos, no Japão, são consideradas atos de terror para Paulo Sutti e Sílvia 

Ricardo ( Ibidem, p.41), já que o Japão já estava vencido, muito embora ainda não houvesse se 
rendido.  
 
8
 Para Habermas, o terrorismo político pode, no futuro, ser legitimado, na medida em que os 

terroristas almejam metas reais; tal se verificaria, portanto, quando antigos terroristas políticos 
assumem o poder com grande aprovação popular.  BORRADORI, Giovanna; trad. Roberto Muggiati. 
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qual pregava o uso de violência que gerasse pânico e terror como forma de atingir 

objetivos fundamentais de determinada causa.9  

 

O terrorismo contemporâneo, portanto, não se confunde com a ação do 

Estado para exterminar opositores, mas identifica-se com os objetivos político-

sociais de grupos ou de pessoas não-estatais contra um Estado, a fim de atingir 

seus fundamentos constitucionais.  

 

Nesse sentido, é importante distinguir o terrorismo da resistência armada, que 

é um ato de legítima defesa, pois usa da violência para atingir seu objetivo de 

libertar-se da opressão e imposição de um Estado, mas não tem, a priori, o intuito de 

aterrorizar ou intimidar pessoas determinadas. O terrorismo, por outro lado, é um 

crime contra a humanidade, pois atinge os valores morais e éticos mais caros ao 

homem, como a dignidade humana.10 

 

 Em 1940, a Resistência Francesa dos Maquis,11 liderada pelo General 

Charles de Gaulle12 e, depois, por Jean Moulin,13 utilizou-se de sabotagem, bombas, 

propaganda e imprensa clandestina para resistir ao domínio nazista, do qual a 

França libertou-se apenas em seis de junho de 1944. Como dito, tal movimento não 

configura ato terrorista, primeiramente porque o objetivo dos Maquis não era atingir 

as bases do Estado Francês e, sim, expulsar o invasor, muito embora os nazistas 

tenham contado com a colaboração do Governo de Vichy.14 

                                                                                                                                        

 

Filosofia em tempo de terror: diálogos com Jürgen Habermas e Jacques Derrida. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2004. p. 47. 

 
9
  RICARDO; SUTTI, 2009, p. 4.   

10
 BRANT, 2003, p. 452. 

 
11

 RICARDO; SUTTI, 2009, p. 16. 
 
12

 De Londres, o General incitou a população francesa à revolta e coordenou o movimento com a 
ajuda britânica. Ibidem, p. 15. 
 
13

 Jean Moulin era ex-alcaide de Chartres e liderou o Conselho Nacional da Resistência até 1943, 
quando foi preso em Lyon. O nazista Klaus Barbie torturou-o até a morte, sendo conhecido como o 
Carrasco de Lyon. Ibidem, p. 16. 
 
14

  “A França, ocupada pelas tropas alemãs, ficou restrita à costa do Atlântico e à região de Paris; seu 
interior tornou-se uma região administrativa autônoma que foi administrada pelo Marechal Pétain, um 
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Embora a definição do crime de terrorismo seja ainda objeto de discussão e 

os objetivos dos terroristas sejam os mais diversos, a presença de alguns pontos é 

fundamental para distingui-lo de um crime comum.  

 

Assim, para Gilberto Guillaume, são necessários três elementos para a 

configuração do crime de terrorismo: “a realização de certos atos de violência com 

intuito mortes ou a causar danos corporais graves; uma empresa individual ou 

coletiva tendendo à realização destes atos”; com o objetivo de “criar o terror em 

pessoas determinadas, em grupos de pessoas ou, de maneira geral, no público”.15 

 

O autor sustenta, porém, que, para a maioria das legislações internas, o 

critério para definir um crime como terrorismo é a motivação dos seus autores em 

abalar os princípios fundamentais do Estado ou aterrorizar a população.16   

 

Entendido, portanto, o terrorismo como forma de aterrorizar a população civil, 

é fácil compreender porque a Guerra Fria foi um período de intensa proliferação 

desses movimentos. Ora, durante esse período, vivia-se o temor de uma guerra 

entre as duas superpotências, uma guerra tão fatal, por causa das armas atômicas, 

que poderia acabar com o mundo inteiro. Esse terror foi a grande arma dos Estados 

Unidos e da União Soviética, que souberam aproveitá-lo através da propaganda do 

bem contra o mal para aumentar suas influências.17 

 

Justamente essa dominação pelas superpotências foi o que desencadeou o 

surgimento das organizações terroristas, pois estas são uma reação às intervenções 

                                                                                                                                        

 

herói da Primeira Guerra Mundial que colaborou com os nazistas, sendo a cidade de Vichy a nova 
sede do governo francês”. Ibidem, p. 15.  
15

  BRANT, 2003, p. 18. 
 
16

 Ibidem, p.16. 
 
17

 Os Estados Unidos controlavam a Europa Ocidental, o Japão e a América Latina. O apoio dos EUA 
foi dado às ditaduras de direita na América que usavam o terror de Estado para afastar a “ameaça 
comunista”. Já a URSS exercia sua influência sobre a Europa Oriental, parte da Ásia e da América 
Central. 
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das superpotências na política interna de pretensos aliados.18Nesse sentido, Derrida 

entende o 11/9 como o fim da Guerra Fria, “assassinada por suas próprias 

circunvoluções e contradições”.19 

 

“Nosso principal objetivo é construir uma Irlanda livre. 

Para isso, o caminho não deve ser fácil nem difícil, mas 

inspirador e exultante.” (Michel Collins, idealista e 

fundador do IRA) 20 

 

 

2.1.1 Do Terrorismo na Europa 

 

 

O primeiro grupo terrorista, surgido no contexto da Guerra Fria, representava 

os ideais de autodeterminação do povo basco, encontrado no nordeste da Espanha 

e Sudoeste da França, o qual luta por sua independência a mais de quarenta anos. 

Mas foi durante a Ditadura de Francisco Franco, na Espanha, que os movimentos 

nacionalistas e as manifestações culturais foram reprimidos pela proibição do uso da 

língua basca, conhecida como euskara ou vasconço. A resposta a esta repressão foi 

a radicalização dos movimentos nacionalistas de tendência separatista, em 1959, 

com a criação do ETA,21 dissidência do Partido Nacionalista Basco, socialista.22  

 

Os atentados terroristas iniciaram em 1968, em resposta a perseguição do 

ditador Franco. O ato com maior repercussão foi a morte do primeiro-ministro Luis 

Carrero Blanco (provável sucessor de Franco), em 1973, em Madri. Apesar da 

redemocratização da Espanha, em 1978, e da maior autonomia recebida para o país 

                                            

 
18

 Dentre esses movimentos estão o IRA, na Irlanda; o ETA, na Espanha; o Baader-Meinhof, na 
Alemanha; e as Brigadas Vermelhas na Itália. RICARDO; SUTTI, 2009, p. 45. 

19
 BORRADORI, 2004, p. 160. 

20
 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/190901/p_104.html>. Acesso em: 07/10/10. 

 
21

 Euskadi ta Askatsuna ou Pátria Basca e Liberdade- ETA. 
 
22

 RICARDO; SUTTI, 2009, p. 48. 

http://veja.abril.com.br/190901/p_104.html
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Basco, o movimento continua sua luta armada. Na década de 90, a população 

espanhola passou a repudiar os atentados terroristas do ETA, mas o movimento 

continua ativo, sendo os atentados em 2004, em Madri, expressões dessa vitalidade. 

 

No mesmo ano de 1968, o movimento alemão Rote Armee Fraktion (Facção 

do Exército Vermelho), popularizado como Baader- Meinhof, sobrenomes de dois 

dos seus fundadores, foi formado por estudantes e intelectuais da Alemanha 

Ocidental, contrários à influência dos Estados Unidos. Em 1976, o movimento uniu-

se aos terroristas da Frente Popular de Libertação da Palestina (FPLP) para 

seqüestrar um avião da Air France com 100 passageiros, de maioria judia. O 

exército israelense conteve a ação e matou todos os terroristas no pouso em 

Uganda.  

 

Também na Itália, em 1969, surgiram as Brigate Rosse (Brigadas Vermelhas), 

também conseqüência dos movimentos estudantis. O movimento, cujo fundador era 

Renato Curcio, era de orientação leninista, pró-URSS, e iniciou seus atos em 1970, 

tendo recebido maior projeção com o seqüestro e a morte de Aldo Moro,23 líder da 

Democracia Cristã Italiana, em 1978. 

 

O grupo terrorista mais tardio, o IRA,24 porém, é o de raízes mais profundas. 

Seu surgimento é fruto da mobilização dos irlandeses para obter sua autonomia em 

relação a Londres. O domínio inglês no país, de maioria católica, remonta ao século 

XI, quando o rei Henrique VIII impôs, na ilha, o protestantismo como religião oficial. 

O confisco das terras desses católicos e a expulsão do campo geraram um êxodo 

para a região de Ulster (hoje Irlanda do Norte), bem como para os Estados 

Unidos.25A dominação inglesa perdurou e a anexação da Irlanda ocorreu em 1801; a 

                                            

 
23

 O governo italiano manteve-se irredutível às negociações dos seqüestradores que pediam a 
liberdade de 13 brigatisti. Autoridades mundiais também apelaram para a negociação, entre eles, 
estavam o papa João Paulo II, Yasser Arafat, Muamar Kadafi (governante da Líbia) e Kurt Waldheim 
(secretário-geral da ONU). RICARDO; SUTTI, 2009, p. 54. 
 
24

 Exército Republicano Irlandês. 

 
25

 Ibidem, pp. 44-45. 
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partir de então o nacionalismo irlandês fortaleceu-se, dando origem ao movimento 

Sinn Fein (Nós Sozinhos).  

 

Apesar da independência da República da Irlanda (EIRE), de maioria católica, 

após a Primeira Guerra Mundial, o domínio inglês permaneceu sobre o norte da ilha, 

de maioria protestante; tal dominação confrontava com os ideais dos católicos que 

queriam uma única Irlanda. É nesse contexto, portanto, que católicos separatistas 

fundam o Exército Republicano Irlandês. A princípio, os movimentos não eram 

violentos, a opção pela luta armada, porém, foi a resposta dos revoltosos aos 

acontecimentos de 30 de janeiro de 1972, episódio conhecido como “Domingo 

Sangrento”.26 A partir desse momento, a Irlanda viveu uma verdadeira guerra civil, 

pois os protestantes também se organizaram em grupos paramilitares e milícias 

armadas.27 

 

 Os ingleses, que desde 1972 mantinham suas tropas em Ulster, decidiram 

retirá-las no fim da década de 1990. Em 1998, foi firmado o Acordo da Sexta-Feira 

Santa e os poderes do Executivo passaram a ser compartilhados entre os dois 

partidos irlandeses majoritários: o Partido Republicano Sinn Fein, ligado, no 

passado, ao grupo terrorista do IRA, e o Partido Unionista Democrático (DUP), 

favorável a Londres, e a violência extinguiu-se quase completamente.28 

 

Em fevereiro de 2010, os primeiros-ministros do Reino Unido, Gordon Brown, 

e da Irlanda do Norte, Brian Cowen, intermediaram novo acordo entre os dois 

                                            

 
26

 Ou Bloody Sunday: a manifestação pacífica católica pedindo igualdade entre católicos e 
protestantes  foi reprimida com violência pelas tropas britânicas, resultando na morte de 13 pessoas. 
RICARDO; SUTTI, 2009, p. 45. 
 
27

 Em 1976, o embaixador inglês foi assassinato, em Dublin, por membros do IRA, o que provocou 
ainda mais repressão e medidas violentas de combate ao terror. Ibidem, p. 46. 
 
28

 Ao longo de três décadas foram, pelo menos, 3 500 mortes, disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,novo-acordo-politico-da-mais-autonomia-a-irlanda-
do-norte,506831,0.htm>. Acesso em 07/10/10. 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,novo-acordo-politico-da-mais-autonomia-a-irlanda-do-norte,506831,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,novo-acordo-politico-da-mais-autonomia-a-irlanda-do-norte,506831,0.htm
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partidos, transferindo a administração da Justiça e da polícia para os irlandeses a 

partir de abril.29  

 

"Peres e Rabin são serpentes. Se cortarmos a cabeça 

deles, a serpente perderá seu caminho. O Estado será 

salvo se alguém eliminar esses homens.” (Yigal Amir, 

assassino do Primeiro-Ministro de Israel, Yitzhak Rabin) 30 

 

 

2.1.2 Da Questão Árabe-Israelense 

 

 

O confronto entre árabes e judeus remonta a 1948, ano da criação, pela ONU, 

do Estado de Israel, embora as raízes do conflito sejam mais antigas.31 Reis Filho32 

argumenta que tal disputa, iniciada ainda na década de 1920, não teria fim, pois os 

objetivos dos dois povos “eram semelhantes e excludentes; ambos queriam pôr fim 

ao Mandato Britânico e criar uma nação independente” na Palestina.  

 

Com o objetivo de autodeterminação, a partir da construção de um Estado 

Palestino, vários grupos de resistência foram criados. Nesse contexto, surge, então, 

a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) como representante legítimo do 

povo palestino.  

 

Os movimentos, até então considerados terroristas, passaram a ser vistos, 

pela comunidade internacional, como condição para a defesa dos direitos 

                                            

 
29

 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2010/02/05/catolicos-protestantes-fecham-
acordo-que-transfere-para-belfast-poderes-de-policia-justica-na-irlanda-do-norte-915791189.asp>. 
Acesso em 07/10/10. 
 
30

 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/190901/p_104.html>. Acesso em: 07/10/10. 
31

 RICARDO; SUTTI, 2009. p.  77.  
 
32

 REIS FILHO, D.A.; FERRIRA,J.; ZENHA, C. (Org.). O Século XX. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2000.pp 105-6. 

 

http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2010/02/05/catolicos-protestantes-fecham-acordo-que-transfere-para-belfast-poderes-de-policia-justica-na-irlanda-do-norte-915791189.asp%3e.
http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2010/02/05/catolicos-protestantes-fecham-acordo-que-transfere-para-belfast-poderes-de-policia-justica-na-irlanda-do-norte-915791189.asp%3e.
http://veja.abril.com.br/190901/p_104.html


20 

 

fundamentais, principalmente da liberdade e da autodeterminação dos povos, além 

de combaterem o racismo e o colonialismo de todos os povos oprimidos.33 

 

As primeiras discussões sobre terrorismo na ONU diziam respeito, portanto, 

às causas do fenômeno, sendo a prevenção e a repressão ao terrorismo renegadas 

a um segundo plano. Nesse sentido, é a Resolução 3.034 de 18/12/1972 da 

Assembléia Geral, a qual determina que as medidas de combate ao terrorismo 

devem relacionar-se com as causas da violência “que têm por origem a miséria, as 

decepções, as reclamações e o desespero, e impelem certas pessoas a sacrificar 

vidas humanas, inclusive a própria, para tentar realizar mudanças radicais”.34 

 

Após a Guerra dos Seis Dias, o conflito no Oriente Médio intensificou-se e 

mais do que uma questão de refugiados,35 a questão palestina era, em 1974, um 

problema do próprio destino dos palestinos.36 O líder da OLP, Yasser Arafat, na 

época, defendia a legitimidade do uso de atos terroristas para um povo garantir sua 

independência, o que foi explicitamente aceito pela comunidade internacional 

durante discurso do líder na Assembléia Geral, em 1974.37 

                                            

 
33

 A partir de 1985, após o seqüestro de quatro membros da diplomacia da URSS, a ONU posicionou-
se contra todo o tipo de terrorismo, mesmo aquele ligado à autodeterminação dos povos. CRETELLA 
NETO, José. Terrorismo Internacional: inimigo sem rosto- combatente sem pátria. Campinas, SP: 
Millennium Editora, 2008. p. 309. 

34
 CRETELLA NETO, 2008, p. 564. 

35
 Os refugiados vivem em campos miseráveis financiados pela ONU. RICARDO; SUTTI, 2009, p.  86. 

 
36

 BRANT, 2003, p. 93. 

37
 Seguem trechos do discurso de Arafat em 13/11/1974 durante Assembléia Geral da ONU (tradução 

livre): “(...) A OLP ganhou a sua legitimidade por causa do sacrifício inerente a seu papel pioneiro, e 
também por causa de sua dedicada liderança da luta. Também foi concedida essa legitimidade pelas 
massas palestinas que, em harmonia com ela, a escolheram para liderar a luta de acordo com suas 
diretrizes. A OLP também ganhou a sua legitimidade, representando todas as facções sindicais, ou 
grupos, bem como todos os talentos palestinos, quer no Conselho Nacional ou em instituições. Esta 
legitimidade foi reforçada com o apoio de toda a nação árabe e foi consagrada durante a última 
Conferência de Cúpula Árabe, que reiterou o direito da OLP, na sua qualidade de único representante 
do povo palestino, de criar um Estado nacional independente em todo o território palestino libertado. 
(...) Devido a isso, a OLP expressa os desejos e as esperanças do seu povo. Devido a isso, também, 
que traz esses mesmos desejos e esperanças diante de vós, exortando-vos a não se esquivar da 
responsabilidade histórica importante para a nossa justa causa”. Disponível em: 
<http://en.wikisource.org/wiki/Yasser_Arafat's_1974_UN_General_Assembly_speech>. Acesso em 
22/10/10.  

http://en.wikisource.org/wiki/Yasser_Arafat's_1974_UN_General_Assembly_speech%3e.%20Acessado%20em%2022/10
http://en.wikisource.org/wiki/Yasser_Arafat's_1974_UN_General_Assembly_speech%3e.%20Acessado%20em%2022/10
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 A organização, porém, abandonou a luta armada, e foi reconhecida como 

representante do povo palestino pelo próprio Primeiro Ministro de Israel, Yiazhak 

Rabin, durante os acordos de Washington, em 1993; simultaneamente, o líder 

palestino reconheceu o Estado de Israel.  

 

A mudança política da organização, porém, desagradou grande número de 

islâmicos que preferiram continuar a luta armada, ao invés de utilizar a diplomacia.38 

Estes dissidentes são, portanto, caracterizados como fundamentalistas, entendidos 

como aqueles que adotam a jihad (luta contra o infiel), ao passo que aqueles que a 

repudiam são tradicionais ou seculares.39 

 

Primeiramente, é interessante notar a concepção de Habermas para o 

fundamentalismo, entendido como a posição dos que como “guardiões da 

verdadeira fé, ignoram a situação epistêmica de uma sociedade pluralista e insistem- 

chegando até a violência- no caráter universalmente basilar de sua doutrina e na 

aceitação política dela”.40 Exemplos de grupos fundamentalistas são o Hamas, o 

Hizbollah e a Al Qaeda. 

 

Sobre o conflito entre terroristas islâmicos e os Estados Unidos, Derrida41 

entende que as duas políticas antagônicas, em confronto, têm a mesma origem 

“abraâmica”, já que os norte-americanos estão ligados ao Estado de Israel, hebraico, 

e os terroristas, ao “Estado palestino virtual”, islâmico; sendo o Oriente Médio o 

“epicentro” do conflito.  

 

 

2.2 DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS 

                                            

 
38

 CRETELLA NETO, 2008, p.112. 

39
 Ibidem, p. 139. 

 
40

 BORRADORI, 2004, p.41. 
 
41

 Ibidem, p.127. 
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 A dignidade humana, cerne dos direitos humanos, é o valor intrínseco a cada 

pessoa, que, segundo Kant, direciona o direito a servir ao homem, pois este deve 

ser tratado como um fim. A dignidade é a condição do homem, e, por isso, não pode 

ser negociada. 

 

 O autor explica, ainda, que aquele que viola os direitos humanos utiliza os 

homens como meios, “sem considerar que eles, como seres racionais, devem ser 

tratados ao mesmo tempo como fins, isto é, unicamente como seres que devem 

poder conter também em si o fim desta mesma ação”.42 

 

 O Holocausto, ao violar o valor da dignidade humana, ocasionando a morte 

de milhões de pessoas, mostrou ao mundo que o respeito aos direitos humanos é 

uma exigência para a convivência pacífica das nações. A intolerância sem limites 

gera ódio e deflagra sofrimento; apesar disso, épocas de grande sofrimento, também 

reafirmam valores.43 

 

 Como apontado por Flávia Piovesan,44 após a Segunda Guerra, a partir da 

Carta da ONU de 1945 e da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a 

proteção dos direitos humanos passou a ser de interesse supranacional, traduzindo-

se pela relativização da soberania Estatal e pela concepção do indivíduo como um 

sujeito de direitos protegidos internacionalmente, inclusive contra o Estado violador 

desses direitos.  

 

                                            

 
42

 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Lisboa: Edições 70, 1997.p. 77. 

43
 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7ª. Ed. rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva , 2010, p.68. 

44
 DIREITO, Carlos Alberto Menezes; PEREIRA, Antônio Celso Alves; TRINDADE, Antônio Augusto 

Cançado (orgs.). Novas Perspectivas do direito internacional contemporâneo: estudos em 
homenagem ao Professor Celso D. De Albuquerque Mello. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p.668. 
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 Nesse sentido, Bobbio45 entende que a Declaração afirma o caráter universal 

dos direitos humanos, pois o sujeito de direitos é toda a humanidade e não só os 

cidadãos que pertencem a um determinado Estado, entendendo que os direitos 

humanos consagrados pelas Constituições são os direitos fundamentais de cada 

ordenamento jurídico.46 

 

 Sobre a defesa desses direitos, o autor ressalta que, antes da Declaração de 

1948 e da Carta das Nações Unidas, a única defesa às violações dos direitos 

humanos era a resistência armada, daí a importância da comunidade internacional, 

através das convenções de direitos humanos, como fiscalizadora dos Estados.  

 

 “É lícito sustentar-se, de acordo, aliás, com a opinião da maioria dos 
internacionalistas contemporâneos, que o Direito Internacional é 
superior ao Estado, tem supremacia sobre o direito interno, por isto 
que deriva de um princípio superior à vontade dos Estados. Não se 
dirá que o poder do Estado seja uma delegação do direito 
internacional; mas parece incontestável que este constitui um limite 

jurídico ao dito poder”.
47 

 

 Sobre a soberania dos Estados, Ferrajoli48 afirma que estes dois diplomas 

transformaram a ordem jurídica do mundo, pois a soberania, antes um princípio 

absoluto, agora estaria limitada pela preservação da paz e pela defesa dos direitos 

humanos. 

 

                                            

 
45

 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 
1992.p. 30. 

46
 COMPARATO , 2010, p. 70. 

47
 ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito internacional público. 11. Ed. São Paulo: Saraiva, 

1976. p. 5.  

48
 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do estado nacional. 

Tradução Carlo Coccioli, Márcio Lauria Filho; revisão da tradução Karina Jannini- São Paulo: Martins 
Fontes, 2002. - (Justiça e Direito)Título original: La sovranità nel mondo moderno: nascita e crisi dello 
Stato nazionale. p.40. 
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 Também Derrida49 afirma que a soberania do Estado limita-se aos direitos 

humanos, assim, os casos de violação a estes direitos devem ser submetidos a 

Cortes Internacionais e, não, às jurisdições nacionais. 

 

Aspecto importante dos direitos humanos diz respeito a estes serem 

indisponíveis; assim, tratados que versem sobre eles não podem ser denunciados 

pelos Estados- Parte;50 além disso, tornam-se vinculantes, já que dispõem sobre 

normas imperativas de direito internacional geral, jus cogens. 51 

 

  O crime de terrorismo, portanto, é uma violação aos direitos humanos, é um 

crime contra a humanidade, na medida em que o terrorista utiliza as pessoas como 

meio para atingir seus objetivos político-ideológicos.  

 

 Porém, mesmo o terrorista deve ser visto como um sujeito de direitos 

humanos. Assim, o desafio para a defesa dos direitos humanos também se relaciona 

com a preservação dos direitos na luta contra o terror, tendo em vista a flexibilização 

do direito penal em relação ao terrorista e a supervalorização da segurança em 

detrimento da liberdade. 

 

 A luta contra o terrorismo não pode desprezar os direitos humanos, assim o 

processo penal deve respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, sob 

pena de estar-se utilizando, contra o terror, as mesmas armas do terrorista, a 

barbárie. Não se pode abrir mão de garantias que foram tão duramente construídas. 

 

 

2.3 DO CRIMINOSO SEM FACE 

 

                                            

 
49

 BORRADORI, 2004, p. 142. 

50
 COMPARATO, 2010, p. 79. 

 
51

 Ibidem, p. 239. 
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Logo após os atentados do 11/9, George W. Bush declarou guerra ao “inimigo 

sem face”, mas, como afirma Alain Pellet,52 não se tratava de guerra, pois esta só 

pode haver com um inimigo, no mínimo, identificável e, no caso de terrorismo, tal 

identificação nem sempre é fácil. Derrida53 entende que essa ausência de rosto 

ocasiona o “terror absoluto”, pois não é possível identificar as origens dos atos ou os 

seus agentes. 

 

Esta falta de identidade é, justamente, a característica básica do terrorismo 

pós-moderno, pois seus militantes não agem por motivação própria (política ou 

religiosa) e, sim, representam “o braço armado de um governo que não se sente 

forte o bastante para declarar guerra aberta a outro”.54 

 

 Os grupos terroristas, portanto, não fazem parte de um Exército formal, mas, 

apesar disso, podem agir de acordo com os objetivos de determinado Estado e sob 

seu financiamento.  

 

No caso particular dos terroristas envolvidos no ataque às Torres Gêmeas, 

para Cretella Neto,55 mesmo que os combatentes da Al Qaeda não pertençam às 

forças armadas regulares de um Estado, as leis de guerra se aplicam a eles, por se 

tratar de um conflito armado. Sendo assim, os “inimigos” presos deveriam ser 

                                            

 

52
 BRANT, 2003, pp.173-182. 

53
 BORRADORI, 2004, p. 109. 

54
 Disponível em: < http://www.foreignaffairs.com/articles/52432/walter-laqueur/postmodern-terrorism-

new-rules-for-an-old-game>. Acesso em 21/10/10. 
 
55

 É nesse sentido o Protocolo II Emendado, de 3/5/1996, da Convenção da ONU sobre Proibições ou 
Restrições ao Uso de Certas Armas Convencionais, de 10/10/1980, da qual os EUA são signatários. 
A Convenção adota o termo beligerantes ilegais (unlawful belligerents) e os EUA considera os 
membros de organizações terroristas como combatentes ilegais (illegal combatants). 

 

http://www.foreignaffairs.com/articles/52432/walter-laqueur/postmodern-terrorism-new-rules-for-an-old-game%3e.%20Acessado%20em%2021/10/10
http://www.foreignaffairs.com/articles/52432/walter-laqueur/postmodern-terrorism-new-rules-for-an-old-game%3e.%20Acessado%20em%2021/10/10
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tratados como prisioneiros de guerra,56 sujeitos de direitos humanos ratificados em 

tratados internacionais, como a Convenção III de Genebra.57 

 

 

 “Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, 

reconhecida como pessoa perante a lei”.58 

 

 

2.3.1 Do Direito Penal Do Inimigo 

 

 

 A questão do status jurídico dos terroristas ainda é controvertida. Porém, 

como afirma Cretella Neto, existe consenso em não considerar esses criminosos 

como combatentes legais, a quem é conferido o status de prisioneiro de guerra pelas 

Convenções de Genebra, justamente por não pertencerem a um Exército regular 

identificado com um Estado.59  

 

 Na prática, esses sujeitos são vistos como “combatentes ilegais”, por não 

participarem de um combate legal declarado entre dois Estados. A conseqüência 

disso é o tratamento do terrorista como um inimigo do Estado de Direito, a quem se 

nega os direitos fundamentais do cidadão. 

  

                                            

 
56

 CRETELLA NETO, 2008, p.77. 
 
57

 Apesar desta Convenção ter sido ratificada em 6/7/1955 pelos EUA, há desrespeito a vários dos 
seus dispositivos, em especial, os artigos 105 e 107; o primeiro garante a representação do suspeito 
por advogado e o último, o direito de apelar. Ibidem, p. 283. 

58
 Artigo VI da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948. Disponível 

em:<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em 13/11/10, 
escreveu Walter Laqueur na Foreign Affairs. 
 
59

 Ibidem, pp.292-293. 

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm
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 Günther Jakobs entende que, no caso do terrorista, o “emprego da coação 

para a modificação da vida de outrem é, por definição, incompatível com seu 

reconhecimento como pessoa”.60  

 

O terrorista é, portanto, um inimigo, uma não-pessoa a quem o Direito reserva 

normas não-aplicáveis aos cidadãos, daí o autor alemão sustentar que existiriam 

dois Direitos Penais: um para o cidadão, que pode cometer crimes eventualmente, e 

outro para o inimigo, entendido como aquele que tem a sua vida organiza pela 

criminalidade; dentre esse grupo estariam, além do terrorista, o traficante, por 

exemplo. 

 

O Direito Penal do Inimigo se aplicaria, portanto, àquele que não oferece 

expectativa de comportar-se como cidadão,61 por isso, a legislação passa a ser de 

combate e, não de reparação e prevenção.   

 

Nesse sentido, Jakobs62 afirma que o princípio de toda pessoa ser tratada 

como pessoa, de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, é incompleto, 

pois a própria pessoa deve “providenciar um alicerce cognitivo suficiente” para o seu 

exercício.63 

 

                                            

 

60
 JAKOBS, Gunther; Eugênio Pacelli de Oliveira e Luiz Moreira (orgs.); Gercélia Batista de oliveira 

Mendes (trad.). Direito penal do inimigo. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.p. 46. 

61
 Jakobs (Ibidem, p. 12)argumenta que este tipo de criminoso desviou-se do Direito, de forma tão 

decisiva, que não oferece garantias de que comportar-se-á como um cidadão e que, por isso, merece 
ser tratado como um inimigo.  
 
62

 Ibidem, p. 59. 
 
63

 Claro exemplo desse “alicerce” é a exigência de Obama em relação ao Governo Iraniano para 
“demonstrar de uma forma clara e credível, que o seu programa nuclear se destina a fins pacíficos”, 
apesar de declarar que “a porta da diplomacia continua aberta”. Disponível em: 
<http://pt.euronews.net/2010/09/24/ahmadinejad-acusa-governo-dos-eua-de-organizar-atentados-de-
119/>. Acesso em 18/11/10. 
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Como exemplos de normas de direito processual penal do inimigo, têm-se o 

isolamento total do preso e a incomunicabilidade do suspeito com o seu advogado; 

suas aplicações, porém, devem ser limitadas ao mínimo necessário. 

 

Essas normas, portanto, servem para proteger o cidadão; nesse sentido, a 

segurança do cidadão é supervalorizada em relação aos direitos do “inimigo”. Assim, 

na luta contra o terrorismo, os direitos fundamentais do suspeito são violados em 

nome da segurança nacional, sendo o direito à liberdade a primeira garantia a ser 

flexibilizada. 

 

 Violações a esses direitos também ocorreram no passado, durante a Guerra 

Fria e a ditadura militar no Brasil,64 a qual utilizava a Doutrina de Segurança 

Nacional para justificar a prisão de qualquer suspeito de subversão, sem vigilância 

jurídica ou prestação de contas à opinião pública.65  

  

 Ao ignorar os direitos humanos desses suspeitos de terrorismo, privando-os 

da liberdade, a sensação de segurança, entre a população, aumenta, mas, como 

sustenta Dworkin,66 sempre existirão riscos; e estes serão ainda maiores se, por 

defender os direitos humanos dos suspeitos, um terrorista for posto em liberdade.     

 

 Porém, abrir mão das liberdades individuais, como o sigilo das comunicações 

ou o direito à entrevista com o próprio advogado, parece ser um meio arriscado de 

obter-se segurança. Sobre essa questão, o próprio Benjamin Franklin já afirmou que 

                                            

 
64

 A Lei da Anistia (nº6689/1979)  ainda causa discussões calorosas, principalmente em relação ao 
artigo 1º, §2º, em que excepciona da anistia os crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado 
pessoal. 

65
 RICARDO; SUTTI, 2009, p. 61. 

66
 DWORKIN, Ronald. O terror e o ataque às liberdades civis. Direito e Democracia, Canoas, 

ULBRA v.5, n.1, 2004, p. 186 
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“Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety 

deserve neither liberty nor safety”.67 

 

 Nesse sentido, a Lei Patriótica dos Estados Unidos, Patriot Act, é um 

atentado contra as liberdades individuais e contra o Estado de Direito americano, 

pois subtrai diversas garantias ao suspeito de terrorismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
67

 Tradução livre:"aquele que aceita trocar a liberdade pela segurança não merece uma coisa nem 
outra" (1706 - 1790),  In 1755 (Pennsylvania Assembly: Reply to the Governor, Tue, Nov 11, 1755). 
Disponível em:<http://www.ushistory.org/franklin/quotable/quote04.htm>.Acesso em 18/11/10. 
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3. DA LUTA CONTRA O TERRORISMO 

 

 

3.1 DO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU 

 

  

O desenvolvimento da Organização das Nações Unidas e a evolução da 

cooperação internacional foram exigências do fim da Segunda Guerra Mundial68 

para a tipificação e julgamento dos crimes contra a humanidade.  

 

A comunidade internacional, então, inserida no contexto da globalização, 

após a Guerra Fria, passou a discutir uma ampla série de temas globais como o 

Meio Ambiente,69 os Direitos Humanos70 e o Direito Humanitário.71  

 

Desde o fim da Segunda Guerra, portanto, a comunidade internacional 

repudia a guerra como solucionadora de conflitos.72Nesse sentido, é o Capítulo VII 

da Carta de São Francisco73 o qual trata da ação do Conselho de Segurança em 

caso de “ameaça contra a paz e a ruptura da paz e atos de agressão”, sendo 

apenas possível a autorização para uma ação armada individual em caso de 

legítima defesa, como o art. 51 determina: 

 

                                            

 

68
 Os novos delitos contra a humanidade, como o genocídio, cujo marco foi o Holocausto e cujo 

julgamento ocorreu no Tribunal de Nuremberg, exigiram uma jurisdição permanente sobre a matéria. 
BRANT, 2003, pp.44-45. 

69
 Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992. 

 
70

 Conferência de Viena sobre Direitos Humanos.  

71
 O Direito Humanitário se aplica aos conflitos armados e os Direitos Humanos cuidam dos direitos 

fundamentais em tempo de paz. CRETELLA NETO, 2008, p. 301. 

72
 COMPARATO (2010, p.226) afirma ser essa justamente a diferença entre a ONU e a Liga das 

Nações, já que esta havia sido criada, em 1919, após a Primeira Guerra, para regular os conflitos 
bélicos.  

73
 Disponível em: <http://www.onu-brasil.org.br/doc4.php>. Acesso em 10/11/10. 

http://www.onu-brasil.org.br/doc4.php
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 “Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de 
legítima defesa individual ou coletiva no caso de ocorrer um ataque 
armado contra um Membro das Nações Unidas, até que o Conselho 
de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para a 
manutenção da paz e da segurança internacionais. As medidas 
tomadas pelos Membros no exercício desse direito de legítima 
defesa serão comunicadas imediatamente ao Conselho de 
Segurança e não deverão, de modo algum, atingir a autoridade e a 
responsabilidade que a presente Carta atribui ao Conselho para levar 
a efeito, em qualquer tempo, a ação que julgar necessária à 
manutenção ou ao restabelecimento da paz e da segurança 
internacionais”. 

 

Assim, a legítima defesa deve atender aos mesmos fundamentos do direito 

interno, cujo caráter deve ser imediato; portanto, assim que cessar a agressão 

injusta, a legítima defesa também cessa, sob risco de estar-se retaliando e não, se 

defendendo. 

 

Deve-se entender o instituto de legítima defesa como uma reação moderada 

e necessária, em que uma agressão atual ou iminente é repelida para a defesa de 

um direito próprio ou alheio.  

 

No caso, contudo, nota-se que a legítima defesa ser uma resposta ao ataque 

armado de um Estado. Justamente esse é o principal obstáculo à autorização de 

legítima defesa em caso de terrorismo; isso porque, como demonstra Ana Flávia 

Velloso,74 não é fácil associar um grupo terrorista a um Estado.  

 

Outra dificuldade observada pela autora, diz respeito à necessidade e 

proporção dos meios empregados, justamente por não ser conhecido o potencial 

bélico do agressor, tendo em vista serem as organizações terroristas ramificações 

com fluxo de dinheiro por todo o mundo. Daí a dificuldade em impedir que, no lugar 

da legítima defesa, haja retaliação por parte do Estado atingido. 

 

                                            

 

74
 BRANT, 2003, pp. 203-204. 
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Apesar disso, o Conselho de Segurança da ONU considerou o ataque às 

Torres Gêmeas como “uma ameaça à paz e segurança internacional” e, portanto 

justificativa para a legítima defesa, como os norte-americanos haviam alegado.  

 

Nesse sentido, constitui um precedente importante, e lamentável, a 

Resolução 1.36875 que, com base no “direito natural de legítima defesa individual ou 

coletiva”, autorizou os Estados Unidos a utilizarem, em resposta aos atos terroristas 

de setembro, o uso da força. 

 

Apesar do ataque de 11/9 ter sido realizado por terroristas e, não, por um 

Estado, os Estados Unidos iniciaram um conflito armado internacional contra o 

Afeganistão, acusado de acobertar a rede Al Qaeda. 

 

A Resolução 1.368 de 12/09/2001, em seu §5º, declarou, ainda, o Conselho 

“pronto a tomar todas as medidas necessárias para responder aos ataques 

terroristas de 11 de setembro de 2001 e a combater o terrorismo sob todas as suas 

formas, conforme as suas responsabilidades em virtude da Carta”. 

 

Apesar disso, a ONU não tomou nenhuma medida concreta em resposta ao 

11 de setembro; mesmo depois, com a Resolução 1.37376 de 28/09/2001, em que 

estabeleceu medidas contra o terror, como obstáculos ao financiamento de atos 

terroristas. 

 

Porém, mesmo se o Conselho de Segurança adotasse uma resolução contra 

um Estado, membro permanente, essa resolução seria letra morta, pois membros 

permanentes do conselho têm poder de veto. Habermas, por isso, entende que a 

organização é um “tigre de papel”,77 pois as Nações Unidas não possuem meios 

                                            

 
75

 Disponível em: <http://www.onu-brasil.org.br/reso_terror.php>. Acesso em 10/11/10. 
 
76

 Disponível em: <http://pt.io.gov.mo/Legis/International/4.aspx>>. Acesso em 10/11/10. 

77
 BORRADORI, 2004, p. 51. 

http://www.onu-brasil.org.br/reso_terror.php
http://pt.io.gov.mo/Legis/International/4.aspx
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eficazes para impedir que um membro permanente do Conselho recorra à força 

armada, contando apenas com a sua boa vontade em relação à paz. 

 

 

3.2 DO MUNDO APÓS O 11 DE SETEMBRO 

 

 

 “Cidadãos não norte-americanos que planejam e/ou 

submetem assassinatos em massa são mais do que 

suspeitos criminosos. Eles são combatentes ilegais que 

procuram destruir nosso país e nosso modo de viver (way 

of life)” (George W. Bush) 78 

 

 

3.2.1 Da Nova Segurança Nacional Norte-Americana 

 

 

Os Estados Unidos são um símbolo de respeito aos direitos individuais, 

tendo-os consagrado em um diploma legal, o Bill of Rights, em 1791. A admiração a 

esse povo levou o francês Tocqueville a escrever o “A Democracia na América” a fim 

de que os ideais democráticos estadudinenses fossem conhecidos pelo mundo. O 

renomado autor tentou extrair a essência da sociedade americana, concluindo que a 

igualdade, entre os povos democráticos, é mais valorosa do que a liberdade, sendo 

aquela definidora da época em que vivem.79 

 

Porém, em períodos de crise ou instabilidade política, direitos civis e 

humanos, facilmente, cedem espaço para legislações especiais. No passado, 

                                            

 
78

 FERREIRA, Argemiro. O império contra-ataca: as guerras de George W. Bush, antes e depois do 
11 de setembro. SP: Paz e Terra, 2004. p. 38. 

 
79

 TOCQUEVILLE, Alexis de . A democracia na América. 4ª edição. Editora Itatiaia BH  1998. p. 
384. 
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segundo Ronald Dworkin,80 o país suspendeu direitos civis básicos na Guerra Civil, 

como o habeas corpus; puniu críticos de alistamento militar na Primeira Guerra 

Mundial (que era obrigatório na época), limitou a liberdade de expressão81 e internou 

nipo-americanos na Segunda Guerra. Muito disso era inconstitucional, mas a 

Suprema Corte tolerava quase tudo.82 

 

Os eventos de 11/983 deram início a mais um desses períodos de crise. A 

política norte-americana continuou pregando a defesa dos direitos humanos ao redor 

do mundo, porém, os atentados às Torres Gêmeas, frutos de um novo tipo de 

terrorismo: mais mortífero e mais teatral, inauguraram uma nova política 

internacional no tratamento ao terrorismo. 

 

                                            

 

80
 Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/>. Acesso em 21/09/10. “The real threat to US values” 

Ronald Dworkim. 

81
 São nesse sentido o Espionage Act (1917) e o Sedition Act (1918), diplomas esses que 

criminalizaram qualquer crítica ao governo. VERVAELE, John A. E. La legislación antiterrorista em 
Estados Unidos :Inter arma silent leges . Del Porto, Corrientes, 2007, 1ª ed, p. 17.  

82
 A Suprema Corte, numa das mais criticadas sentenças, decidiu na época pela legalidade do 

confinamento. Atualmente o governo reconhece a arbitrariedade da medida e indeniza os confinados. 
A decisão Korematsu, de 1944, manteve 112 mil japoneses, dois terços dos quais americanos por 
nascimento, segregados no Oeste em “centros de recolocação”, cinco meses após Pearl Harbor. 
Ninguém foi considerado culpado de sabotagem ou espionagem, mas a Suprema Corte, em vista de 
milhares recusarem jurar lealdade aos Estados Unidos, renunciando fidelidade ao Japão, e ante o 
fato de outros tantos requererem repatriação, validou a medida já que, “na particular situação de 
guerra, não se poderia obter dado concreto para diferenciar cidadãos japoneses de ancestrais 
nipônicos de outros grupos nos Estados Unidos”. Não era questão racial, disse a Corte, mas de 
guerra ao Império Japonês. Foi citado o precedente de Direito Comparado, pelo qual a Inglaterra 
tomara similar providência contra 74 mil alemães e austríacos. O Juiz Jackson, acompanhado por 
dois colegas, foi voto vencido, denunciando o “perigoso idealismo de se esperar ou insistir que cada 
comando militar específico na área de provável operação respeite os requisitos convencionais de 
constitucionalidade”. Descendentes com apenas 1/16 de sangue japonês estavam incluídos na ordem 
de segregação. Quarenta anos depois de desobedecê-la, Fred Koramatsu, em 1983, baseado em 
documentos obtidos através da lei de Liberdade de Informações, conseguiu sua reabilitação criminal, 
provando que a condenação fora fundamentada em “distorções e erros”. Ao rescindir a condenação 
de cinco anos de livramento condicional, como espião, a Juíza Marilyn Patel abriu-lhe a oportunidade 
para uma fortuna em indenização, mas Korematsu preferiu “perdoar o governo”. WOODWARD, Bob; 
ARMSTRONG, Scott. Por detrás da Suprema Corte. 2. ed. São Paulo: Saraiva S/A Livreiros 
Editores - Livros, 1985. p.33. 

83
 O número de mortos nos atentados ao World Trade Center é de 2.750 pessoas, além de 343 

bombeiros nova-iorquinos que integravam as equipes de resgate. Disponível em: < 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2007/05/070524_wtc_poeira_dg.shtml>. Acesso em 
18/11/10. 
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O horror dos atentados fragilizou os norte-americanos e colocou a segurança 

do país em xeque: como tais riscos não foram calculados?84 A pressão sobre o 

governo exigiu medidas drásticas e, no dia 14 de setembro de 2001, o país foi 

declarado em Estado de Emergência. Procedeu-se a instalação da National 

Commission on Terrorist Attacks Upon the Unites States, conhecida como Comissão 

do 11 de setembro, a qual deveria relacionar as circunstâncias relativas aos 

ataques, bem como as medidas adotadas de caráter preventivo e corretivas. As 

recomendações feitas por essa Comissão, e dirigidas principalmente à Intelligence 

Community, resultaram em emendas ao National Security Act de 1947. O resultado 

dessa reforma, segundo Vervaele, foi a ampliação das redes de informação sobre 

terrorismo.85 

 

Mas o clamor público exigia ainda mais da segurança nacional norte-

americana e, em 26 de outubro de 2001, apenas 43 dias após os atentados, o 

Congresso editou a chamada USA Patriot Act (Lei Patriótica), acróstico de Uniting 

and Strengthening America by Proving Appropriate Tools Required to Intercept and 

Obstruct Terrorism86.  

 

A novidade da Lei é a definição de terrorismo nacional, entendido como a 
atividade que:  

 
 

                                            

 
84

 Sobre a autoria dos atentados, o Presidente iraniano, Ahmadinejad, declarou, durante Assembléia 
Geral da ONU, que “Algumas pessoas dentro do governo norte-americano organizaram os atentados 
de 11 de Setembro para travar o declínio da economia americana e para salvar o regime sionista”. 
Disponível em: <http://pt.euronews.net/2010/09/24/ahmadinejad-acusa-governo-dos-eua-de-
organizar-atentados-de-119/>>>>. Acesso em 18/11/10. 

85
 “El documento señalado contiene uma definición de intelligence Nacional ampliada, que se 

extiende a todo tipo de información, com independencia de la fuente de la que proceda, y que incluye 
información obtenida dentro y fuera de los Estados Unidos. Entre ellas,  se comprende 
específicamente la relativa a la seguridad nacional. La reforma persigue también reforzar el reparto 
de información sobre el terrorismo y la creación de um sistema de intercambio de información. La 
citada reforma no se limita a la Intelligence Community sino que incorpora además numerosas 
medidas dirigidas a mejorar la seguridad en el transporte y la protección de las fronteras”. 
VERVAELE, 2007, pp 7-8. 
 
86

 Algo como Ato de Unir e Fortalecer a América Providenciando Ferramentas Apropriadas e 
Necessárias para Interceptar e Obstruir o Terrorismo .Tradução livre. 
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“a)implica atos perigosos para a vida humana, que violam o direito 
penal dos Estados Unidos ou de qualquer estado; b) tem como 
finalidade b.1) intimidar ou coagir a população civil; b.2) influir sobre 
a política do governo mediante intimidação ou coerção; b.3) incidir 
sobre a atividade do governo através de meios de destruição em 
massa, assassinatos, seqüestros; c) é realizada principalmente 
dentro do território norte-americano”.87 

 

Editada emergencialmente através de arranjos políticos no Congresso, a lei 

não foi sequer debatida,88 muito embora suas normas incidam sobre valores 

constitucionais. O ato permite, por exemplo, a interceptação telefônica, a revista de 

documentos e de propriedades privadas sem autorização judicial,89 sempre que as 

autoridades entenderem tais medidas fundamentais para a investigação do suspeito 

de terrorismo. O instrumento principal do FBI (Bureau Federal de Investigações) 

para obter informações de suspeitos de terrorismo é a chamada “Lanterna Mágica”, 

dispositivo instalado em computadores que registra cada tecla batida, inclusive 

mensagens não enviadas.90 

 

Porém, em um primeiro momento, a população norte-americana aprovou a 

medida como forma de aumentar a segurança nacional, mesmo que em detrimento 

da legalidade.91 O fato é que o documento tem sido utilizado para investigar crimes 

em um âmbito maior do que o terrorismo.92 Tal ato deveria ser temporário, e 

                                            

 
87

 VERVAELE, 2007, p. 49. Tradução livre. 

88
  356 a favor e 56 contra na Câmara e um contra no Senado- Russ Feingold. FERREIRA, 2004. 

p.172.  

89
 A IV Emenda da Constituição norte-americana estabelece que a autorização para interceptações 

de comunicações pode ser obtida somente quando se tenha elementos probatórios suficientes para 
manter a acusação, com a ressalva de ser sempre possível em casos de segurança nacional. 
VERVAELE, 2007, p. 27.  
 
90

 FERREIRA, 2004, p. 172. 
  
91

 O Título IV da Lei prevê a possibilidade do Tribunal Especial decidir com base em provas secretas, 
sobre as quais o acusado não tem conhecimento. VERVAELE, 2007, p. 22. 
 
92

 Ibidem, p. 13. 
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expiraria em fins de fevereiro de 2010, no entanto, foi renovado, em parte, pelo 

presidente Barack Obama.93 

 

A substituição da ameaça do comunismo (invocada, durante a Guerra Fria, 

para “assaltar” as liberdades civis) pelo terrorismo, porém, “não chegou subitamente, 

à sombra do 11/9”.94 Argemiro Ferreira95 lembra que, durante o primeiro mandato de 

Bush, pai, a “guerra ao terrorismo” já havia iniciado, pelo menos internamente, com 

a reativação da HUAC (Comissão de Segurança Interna) e com a Subcomissão de 

Segurança e Terrorismo pelo Senado.  

 

No entanto, apenas após o atentado de Oklahoma City,96 em abril de 1995, 

surgiu a primeira lei antiterrorista, durante o Governo Clinton, sendo a Lei Patriótica 

de Bush-Ashcroft ampliação desta.  

 

Dworkin97 lembra que o 11 de setembro pode ter sido uma desculpa para os 

conservadores do governo adquirirem tais poderes de investigação. Exemplo disso é 

o uso sistemático da Patriot Act pelo Departamento de Justiça de John Ashcroft, 

Procurador-Geral, para investigar crimes comuns98.  

 

Apesar das graves violações às liberdades civis, a imposição da lei foi 

justificada pelo aumento da segurança, mesmo que em detrimento da liberdade. O 

direito à privacidade foi substituído pelas buscas secretas sem suspeita 

                                            

 
93

 Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,obama-renova-medidas-
antiterroristas-pos-11-de-setembro,517365,0.htm>. Acesso em 18/09/10. 
 
94

 FERREIRA, 2004, p. 167. 
 
95

 Ibidem, p. 167. 
   
96

 O atentado a um edifício federal ocasionou a morte de 168 pessoas. O ataque de 11/9 foi o 
segundo ao World Trade Center; o primeiro foi em 1993, com a explosão de uma bomba, 
ocasionando a morte de seis pessoas. Em 1995, foi descoberto o complô de adeptos do xeque Omar 
Abdel Rahman cujo alvo também era Nova York. Ibidem, p. 163. 
 

97
 DWORKIN, 2004, p. 174. 

98
 VERVAELE, 2007, p. 13. 
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fundamentada e, na tentativa de impedir o financiamento das redes terroristas, 

ONGs e associações foram relacionadas em listas negras oficiais.99 O direito à 

liberdade foi cerceado aos ditos “combatentes inimigos”, presos com base em 

provas secretas, arbitrariamente, sem fundamentação,100 e talvez essa presunção 

de culpa, ao invés da presunção de inocência, seja a violação mais grave dos 

direitos fundamentais. 

 

Inicialmente, a população norte-americana não se sentiu violada em seus 

direitos e liberdades, pois, a princípio, como demonstra Argemiro Ferreira,101 o alvo 

das medidas do governo eram estrangeiros, ou residentes nos EUA ou em outro 

país e, não, cidadãos americanos. Naquele momento, portanto, a população norte-

americana, em choque, clamava por segurança e esta foi priorizada.  

 

Dworkin, porém, alerta sobre a imoralidade da segurança ser posta em 

primeiro lugar. Segundo o filósofo, a atitude do governo norte- americano, ao impor 

tais medidas, parte do pressuposto de que as vidas dos “combatentes inimigos” não 

têm nenhum valor, pouco importando as conseqüências de uma imputação de crime 

injusta.  

 

Para o autor, o princípio moral fundamental em jogo é o da humanidade 

compartilhada, em que cada ser humano tem valor simplesmente pelo fato de ser 

humano; assim, mesmo que seja discutível se as medidas governamentais violam 

tratados internacionais, é indiscutível a violação ao princípio da humanidade em 

detrimento da segurança.102 

 

Apesar da aprovação esmagadora de outubro nas duas casas legislativas, 

organizações de defesa dos Direitos Humanos e das liberdades civis, como a União 
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 Mesmo as organizações com fins humanitários tiveram seus valores bloqueados. 
99

 VERVAELE, 
2007, p. 22. 
 
100

 FERREIRA, 2004, pp. 178-180. 
 
101

 Ibidem, p. 179. 

 
102

 DWORKIN, 2004, pp.174-175. 
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Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), reagiram contra a lei Patriótica. Em 

resposta a essa forte reação da população americana, em outubro de 2003, foi 

apresentado no Senado o projeto Craig- Durbin (do republicano Larry Craig com o 

democrata Richard Durbin), com o objetivo de diminuir os poderes de espionagem 

das agências federais como o FBI.103 

 

John Ashcroft, porém, já disse que aqueles que criticam a política de 

segurança adotada estão dando ajuda aos terroristas. Os argumentos usados como 

justificativa são, porém, fracos; por exemplo, o de que terroristas não merecem as 

mesmas proteções de outros suspeitos, pois estes não respeitam a liberdade.  

 

Os exemplos mais alarmantes desse tratamento ao suspeito de terrorismo é a 

violação aos direitos humanos em Guantánamo e Abu Ghraib. A localização da 

prisão de Guantánamo, em Cuba, foi, inclusive, usada como justificativa para a não- 

incidência da jurisdição americana.104 A ilha cubana, tão ostilizada pela Casa Branca 

como palco de violação aos direitos humanos pelo Governo Cubano, ironicamente, 

serve de palco de graves violações de um governo reputado como respeitador das 

liberdades civis e dos Direitos Humanos.105 Os prisioneiros de Guantánamo são 

mantidos presos sem acusação formal, de forma indefinida e sigilosa, sem qualquer 

acesso a advogado.106 

 

Não menos irônica é a mancha de Abu Ghraib, antes símbolo das atrocidades 

de Saddam Hussein contra seu próprio povo e depois palco de crimes do invasor 

                                            

 
103

 “A proposta referia-se inclusive àquela faculdade mais controvertida que a legislação deu ao FBI- 
de obter, sem base em razões realmente sólidas, registros médicos, de negócios, de bibliotecas e até 
de dados genéticos das pessoas. FERREIRA, 2004, p.181. 
 
104

 Ao que a Suprema Corte decidiu serem os juízes federais norte-americanos competentes para 
decidir sobre a legalidade das detenções e a aplicação das garantias constitucionais, acabando com 
o “limbo jurídico” de Guantánamo. VERVAELE, 2007, p. 93.  
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 FERREIRA, 2004, p.187. 
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 DWORKIN, 2004, p. 186. 
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norte-americano a este mesmo povo, o qual serviu de desculpa humanitária para a 

própria ação militar dos EUA.107 

 

Para Cretella Neto, o tratamento dado a estes prisioneiros é ilegal, pois viola o 

Direito Internacional Humanitário108 e o due process.109 

 

John Vervaele110 nos interroga se, entre as armas, a lei silencia e se as 

limitações aos direitos civis, o conseqüente aumento dos processos secretos 

(baseados em provas também secretas) e a aplicação de um direito penal preventivo 

eram medidas realmente necessárias. Para o autor, a supressão de direitos e 

liberdades civis é o pior modo de combater a ameaça terrorista, pois, também como 

o terrorismo, fere gravemente o Estado de Direito.111 

 

Pelo exposto, verifica-se que a política norte-americana, no discurso, é a favor 

dos direitos do homem, mas, na prática, o que se vê é o desrespeito com o suspeito 

de terrorismo, já sumariamente condenado. 

 

“Ou você está conosco, ou está com os terroristas. De hoje 

em diante, qualquer nação que continuar a acolher ou 

apoiar o terrorismo será encarada pelos EUA como regime 

hostil.” (George W. Bush) 112 

 

 

                                            

 
107

 FERREIRA, 2004, p. 191. 
 
108

 COMPARATO (2010, p. 67) define o Direito Humanitário como o “conjunto de leis e costumes de 
guerra, visando a minorar o sofrimento de soldados prisioneiros, doentes e feridos, bem como das 
populações civis atingidas por um conflito bélico”.  

109
 CRETELLA NETO, 2008, p. 286. 

110
 VERVAELE, 2007, p.50.  

 
111

 Ibidem, p.103. 
112

 Disponível em: <www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html>. Acesso em 
18/10/10. 
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3.2.2 Das Guerras de George W. Bush 

  

 

 No ano de 2000, George W. Bush, então presidenciável, prometia uma 

política externa não-intervencionista. Durante a campanha presidencial, criticou 

inclusive as operações de nation building, reconstrução de países devastados por 

guerras civis empreendidas por seu antecessor, Bill Clinton.113 

 

 Na prática, o discurso mudou a partir de uma aliança entre conservadores 

teocráticos (theocons) como Pat Robertson, criador da Coalizão Cristã, e os 

intelectuais conservadores (neocons), como o vice-presidente Dick Cheney. Esta 

aliança foi responsável pela formulação de uma nova política externa, em que o 

projeto dos neocons era estabelecer uma Pax114 Americana.115 

 

 Para Argemiro Ferreira, tal projeto só poderia ser posto em prática se 

houvesse uma catástrofe como a de Pearl Harbor. Essa catástrofe efetivamente 

aconteceu em 2001 e serviu de desculpa para a mudança na política externa. 

 

A ameaça terrorista, porém, não era fantasiosa, como bem demonstraram os 

eventos de 1993 e 1995 no território norte-americano e as ações terroristas contra 

alvos americanos também na década de 90, na Arábia Saudita, Iêmen, Quênia, 

Somália e Tanzânia.116 A diretiva PDD-62, de 1998, já alertava sobre a necessidade 

de melhorar a segurança em aviões e aeroportos do país, mas só com o seqüestro 

                                            

 
113

 As operações se deram na Somália e nos Bálcãs . FERREIRA, 2004, p. 33. 
 
114

 A famosa Pax Romana, que originou a expressão, foi o período de relativa paz (Pax, em latim) em 
que Roma dominou o mundo. Porém, como ensina Burns, essa Pax foi a principal responsável pela 
queda do Império Romano, pois “quase todos os males que desabaram sobre o país se ligavam de 
um modo ou de outro à conquista de um grande Império”. (BURNS, Edward Mcnall. (trad. MACHADO, 
Lourival Gomes; MACHADO, Lourdes Santos; VALLANDRO, Leonel). História da Civilização 
Ocidental. 2ª Ed. Volume I. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1963. p. 245. 

 
115

 O plano “vazou” em 1992. O projeto havia sido elaborado por Cheney, dentro do Pentágono, junto 
ao Departamento de Política de Defesa. FERREIRA, 2004, p.29. 
  
116

 Esses atentados são atribuídos a Osama bin Laden. Disponível em: 
<http://www.oarquivo.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=509:osama-bin-
laden&catid=78:internacionais&Itemid=433> 
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dos quatro aviões e os ataques em Nova York e Washington, essa ameaça tornou-

se concreta.117 

 

 Os eventos de 11/9 inauguraram, portanto, uma nova retórica do presidente, 

agora com alta aprovação popular, empenhado em uma luta unilateral do “bem 

contra o mal” sob o pretexto do ataque preventivo. Em 20 de setembro de 2001, o 

presidente Bush dirigiu-se a todos os países e disparou a ameaça: “ou você está 

conosco, ou está com os terroristas”.118 Essa nova postura foi chamada de Doutrina 

Bush. 

 

A ferocidade de Bush foi além e, em outro discurso, em 29 de janeiro de 

2002, Iraque, Irã e Coréia do Norte, declarados integrantes de um “eixo do mal”, 

foram acusados pelo presidente americano de estarem em busca de armas de 

destruição em massa e de fornecerem essas armas a terroristas.119 

 

A recém-criada doutrina apregoou, portanto, o uso da força militar contra 

qualquer Estado considerado hostil aos Estados Unidos ou que fosse suspeito de 

adquirir armas de destruição em massa ou, ainda, que estivesse ajudando o 

terrorismo. 120 

 

Vervaele ressalta a particularidade da Doutrina, ao adotar noções próprias de 

direito internacional público e humanitário em relação às organizações terroristas; 

nesse sentido, os suspeitos foram considerados combatentes inimigos “que no 

disfrutaban de derechos civiles en el ámbito de la jurisdición estadounidense”, 

podendo permanecer presos a espera de um juízo de uma Comissão Militar; os atos 

                                            

 
117

 FERREIRA, 2004, p.163. 
 
118

 A Doutrina Bush substituía, assim, a Doutrina Truman, de 1947, que afirmava o direito americano 
de intervir em qualquer país no qual os comunistas estivessem ganhando poder político. Ibidem, p.38. 
 
119

 Ibidem, p. 40. 
 
120

 Ibidem, pp. 128-129. 
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terroristas, por sua vez, foram considerados atos de guerra e, não, delitos, “com el 

resultado de que no se aplicaron los principios del derecho (procesal) penal”.121 

 

A política unilateral dos Estados Unidos no combate ao terrorismo não teve o 

respaldo da comunidade internacional, inclusive de aliados tradicionais como a 

França122 e a Alemanha; mesmo assim, Bush insistiu na unilateralidade, sendo 

contrário a diversos instrumentos de cooperação internacional como o Tratado de 

Kyoto e o Tribunal Penal Internacional, demonstrando descaso com a cooperação 

internacional, que tanto se solidarizou em face dos atentados de 2001.123 

 

O próprio processo de paz no Oriente Médio, iniciado no primeiro mandato de 

Clinton, foi esquecido por Bush, aliado à postura de Ariel Sharon (contrário a 

qualquer negociação com Yasser Arafat), assim como foram esquecidos os acordos 

relativos ao programa nuclear da Coréia do Norte; ambas as questões vitais sobre a 

paz no mundo.124  

 

Depois da invasão do Afeganistão, acusado de abrigar Osama bin Laden e, 

portanto, de estar apoiando o terrorismo, o Governo Bush voltou-se contra o Iraque 

de Saddam Hussein, acusado de possuir armas de destruição em massa (ADM) e 

de manter relações com a rede terrorista Al Qaeda. 

 

As tais ADM jamais foram encontradas; sobre elas, o então Secretário de 

Estado dos Estados Unidos, Colin Powell, reconheceu, em janeiro de 2004, não 

haver, até aquele momento, prova concreta da ligação entre Saddam e a Al Qaeda 

ou a outros grupos terroristas.125  
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 VERVAELE, 2007, pp. 70-71. 
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 Distinção importante entre EUA e França é a aceitação da noção de soberania compartilhada ou 
englobada, base da integração européia e essência de uma nova ordem mundial, não aceita pelos 
EUA, relutantes em aceitar a superioridade das normas internacionais. FERREIRA, 2004, p. 269. 
 
123

 Além destes tratados, o ABM (tratado dos mísseis antibalísticos) foi abandonado, bem como a 
política  para eliminação de todas as minas terrestres. Ibidem, p. 311. 
 
124

 Ibidem, p.227. 
125

 Argemiro Ferreira (Ibidem, p.250) faz notar que nenhum dos jornalistas, presentes à entrevista, 
lembrou ao Secretário os 32 parágrafos  apresentados à ONU proclamando tal ligação.  
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Como a ameaça das ADM não existia mais, a motivação para a guerra do 

Iraque foi substituída pela “generosidade do império”, nas palavras de Ferreira, a fim 

de levar ao Oriente os valores democráticos do Ocidente, principalmente os direitos 

humanos.  

 

Sobre os inimigos de Bush: Osama bin Laden e Saddam Hussein, 

interessante lembrar que ambos já foram aliados dos Estados Unidos durante a 

Guerra Fria e, durante esse período, foram grandes violadores de direitos humanos.   

 

Osama destacava-se como recrutador de combatentes contra a invasão 

soviética no Afeganistão, em 1979; os norte-americanos financiavam também o 

regime Talibã e seu líder, Muhammad Omar, os quais, nessa época, já 

discriminizavam as mulheres, alvo atual de críticas do Ocidente. O líder iraquiano, 

por sua vez, aliado americano durante o conflito com o Irã, violou de forma ainda 

mais grave esses direitos, ao utilizar armas químicas contra os curdos e o Irã. 

 

Porém, por trás dessas guerras, havia a questão do petróleo. O Iraque, 

segundo país com maior número de reservas petrolíferas, nunca deixou de ser um 

alvo importante. O Afeganistão não tem o mesmo predicado, porém, como explica 

Argemiro Ferreira, compreende uma área estratégica na sua parte ocidental, na qual 

um oleoduto deve ser construído, ligando o Turquemenistão ao Paquistão, a fim de 

atingir as reservas, no Mar Cáspio, da Arábia Saudita, maior produtor de petróleo do 

mundo e aliado dos EUA. Os talibãs representavam, assim, um obstáculo à tal obra 

orçada em US$3,2 bilhões. Com a derrota do regime fundamentalista, o problema foi 

solucionado e o acordo assinado em dezembro de 2002; o novo governante afegão, 

Hamid Karzai, foi um dos negociadores envolvidos. 

 

Depois da captura de Saddam, em 2003, o Iraque mergulhou em uma guerra 

civil entre sunitas e xiitas.126 Em abril de 2004, Bush reconheceu a gravidade da 

                                                                                                                                        

 

 
126

 Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,ataques-no-iraque-deixam-pelo-
menos-7-mortos-e-15-feridos,639844,0.htm>. Acesso em 15/11/10. 
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situação no Iraque, ocupado a mais de um ano pelos EUA, tendo que solicitar ajuda 

da ONU para a transição do governo de Bagdá e para a preparação das eleições.127 

 

Para Jorge Miranda,128 os Estados Unidos deveriam ser os primeiros a 

compreender que sem a cooperação nada de sólido e duradouro é possível; que 

nenhum poder militar é suficiente para prevenir um terrorismo globalizado num 

mundo globalizado como o de hoje; que a justiça não pode equivaler à retaliação ou 

à justiça dos vencedores, mas sim à justiça, “segundo o devido processo jurídico”, 

tal como se pretende que o Tribunal Penal Internacional venha a realizar.  

 

Para Comparato,129 a posição hegemônica dos EUA é uma “séria ameaça à 

reorganização das relações internacionais num sentido humanitário”, dada a falta de 

submissão desta potência às normas internacionais, particularmente as referentes a 

direitos humanos, por não admitirem limitações a sua soberania. 

 

 Em 31 de agosto de 2010, Barack Obama determinou a retirada de mais de 

90 mil americanos do Iraque, declarando o fim da Guerra.130 Após sete anos do 

início da ocupação, o saldo de mortes da guerra é cerca de 60 mil insurgentes e 

quase 5.000 militares aliados, a maioria americanos. Ainda restam menos de 50 mil 

homens no país que devem treinar os iraquianos e ajudar na defesa do país, além 

de mais de 2.000 funcionários que trabalham na Embaixada americana em Bagdá. A 

Guerra no Afeganistão, porém, ainda persiste, sendo planejado o seu fim para 2014, 

quando o governo de Obama planeja deslocar as tropas americanas para as áreas 

de segurança do país.131 
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 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2010/11/15/governo-dos-eua-faz-plano-para-
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3.2.3 Da Política de Segurança Européia 

  

 

 Os fatos de 2001 repercutiram em todo o mundo, especialmente na Europa, 

na qual houve um enrijecimento das leis existentes e a adoção de leis especiais 

sobre o combate ao terrorismo.132 

 

 A questão da limitação dos direitos humanos dos suspeitos, porém, sempre 

esteve presente na luta contra o terrorismo. Nota-se que, nos diversos países 

europeus, já existiam flexibilizações das exigências para a prisão do suspeito de 

terrorismo e permissão de escutas telefônicas sem autorização judicial. 

  

 Na Alemanha, as leis antiterroristas remontam à década de 1970, mais 

precisamente a 1976, quando foram promulgadas a Lei Anti-Terrorismo 

(Antiterrorismusgesetz) e a Lei de Proteção à Paz da Comunidade (Gesetz zum 

Schutze des Gemeinschaftsfriedens) , em que era criminalizada a associação com 

fins terroristas. Essa última lei flexibiliza as exigências para a prisão do suspeito, 

além de permitir o monitoramento das conversas entre suspeitos e seus defensores. 

Ainda como exemplo de leis preventivas ao terrorismo, destaca-se a Lei para a Luta 

contra o Terrorismo (Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus), com a criminalização 

da propaganda incitando à violência.133  

 

 Em 2001, porém, o Parlamento alemão endureceu as punições ao terrorismo, 

bem como dificultou a entrada de estrangeiros em seus aeroportos e eliminou 

privilégios a grupos religiosos.134 
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 No mesmo ano, a Grã-Bretanha editou o seu Anti-Terrorism, Crime and 

Security Act 2001, no qual se admitem provas menos rígidas para deter suspeitos de 

terrorismo em relação aos de outros crimes.135 

 

 A França, por sua vez, já possuía uma rigorosa legislação interna sobre a 

matéria antes do 11/9, a exemplo da Lei n. 1.020 de 9/9/1986; após 2001, foram 

promulgadas leis mais rigorosas em relação à segurança nacional e ao controle de 

informações. Além dessas medidas, ainda existe um projeto de lei que prevê pena 

de 20 a 30 anos de reclusão para o terrorista e torna mais rigoroso o processo de 

concessão da nacionalidade francesa.136 A Convenção Internacional para a 

Supressão do Financiamento do Terrorismo, inclusive, foi proposta pelos franceses. 

 

 Também as leis na Itália, a partir de 2001, tratam, principalmente, de dificultar 

e bloquear valores que podem financiar as redes terroristas, exemplo são as Leis 

n.369 de 2003 e n. 155 de 2005.137 

 

 A Espanha, porém, mesmo convivendo com o terrorismo do ETA, não possui 

uma legislação específica contra o terrorismo.138 

  

 As leis antiterroristas na Europa foram, portanto, uma construção de décadas, 

sendo os eventos do 11/9 um divisor de águas na luta contra o terrorismo. A 

particularidade européia reside no fato de haver forte cooperação internacional, 

sendo as organizações mais importantes a União Européia, a OTAN, o Conselho da 

Europa e a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE). 139 A 

importância dessas organizações foi reforçada após os atentados de Madri140 e 
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mil pessoas. A sentença foi conhecida em 31 de Outubro de 2007 e condenou 21 pessoas das 28 
que estavam sendo julgadas, os três principais acusados – os marroquinos Jamal Zougam e Othman 
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Londres,141 pois, segundo Cretella, esses acontecimentos “reforçaram a percepção 

de que a luta contra o terrorismo não pode esmorecer e que a cooperação 

internacional, a nível regional e global, parece imprescindível”. 

 

 

3.3 DA POLÍTICA BRASILEIRA 

 

 

3.3.1 Da Falta de Tipificação do Crime de Terrorismo em Face do 

Princípio da Reserva Legal 

 

 

O repúdio ao terrorismo é um dos fundamentos da República do Brasil em 

suas Relações Internacionais,142 sendo expresso no artigo 4º, inciso VIII da Carta 

Constitucional que define tal crime no artigo 5º, inciso XLIII, como “inafiançável e 

insuscetível de graça ou anistia”. 

 

Antes do movimento de 1964, não se falava em legislação antiterrorista no 

Brasil, 143 os crimes mais próximos do terrorismo eram os contra o Estado e a Ordem 

                                                                                                                                        

 

El-Gnaoui e o espanhol José Emilio Suárez Trashorras – receberam, cada um, penas que somam 
cerca de 40 mil anos de cadeia, mas, no máximo, pela lei espanhola, poderão cumprir 40 anos de 
cadeia. Disponível em: < 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/10/071031_madriveredictoanelise_ba.shtml>. 
Acesso em 15/11/10. 
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político-social. Nesse sentido, é o Decreto 4.269/21144 e as Leis nº38/35145 e 

1.082/35.  

 

Após o golpe de 64, surgiram os seguintes diplomas: Decreto-Lei n. 314, de 

13 de março de 1967; Decreto-Lei n. 898, de 21 de dezembro de 1969; Lei n. 5.786, 

de 27 de junho de 1972 e Lei 6.620, de 17 de dezembro de 1978 e, por fim, a Lei 

7.170, de 14 de dezembro de 1983, lei atual na qual apenas uma vez fala-se em 

atos de terrorismo relacionando o crime de terrorismo com crimes políticos. A 

jurisprudência brasileira, portanto, exige a finalidade ou motivação política dos atos 

praticados para definir o crime como político.146  

 

O artigo 20147 do diploma de 1983 repete o artigo 28 da Lei 6.620 que falava 

em “praticar terrorismo”; porém, não há definição legislativa ou doutrinária, no Brasil, 

sobre o que é o terrorismo.148 

 

 Antônio Monteiro argumenta que, mesmo ausente a definição legal para o 

crime de terrorismo, pode-se conceituá-lo como a “criação de terror, a prática de 

violência com fim político e o requinte na organização e preparação das 
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atividades”,149 desta forma, é possível identificar, dentro da Lei n. 7170, as condutas 

que integram o crime, principalmente no que se refere ao artigo 20. 

 

A conclusão que se chega ao ler tal artigo é de que o vocábulo “terrorismo” 

“aplica-se a várias figuras de ilícito penal que se caracterizam por causar dano 

considerável a pessoas e coisas, na perspectiva do perigo comum; pela criação real 

ou potencial de terror ou intimação, e pela finalidade político- social”. 150 

 

Também a Lei 8072 (Crimes Hediondos), fala em terrorismo em seus artigos 

2º, 5º e 8º, sem defini-lo. O problema da indefinição deste crime para Antonio Lopes 

Monteiro151 é a violação ao Princípio da Reserva Legal.152 

  

  Mirabete lamenta que a Lei 8.072 não disponha a respeito da tipificação 

deste crime ou fixe pressupostos para facilitar essa identificação. Apesar disso, o 

autor identifica o terrorismo particularmente nos artigos 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28,29 

da Lei de Segurança Nacional.153 

 

Tendo em vista o princípio da reserva legal, Damásio de Jesus sustenta que: 

 
“enquanto a legislação ordinária não descrever especificamente os 
crimes de terrorismo e de tortura, os fatos enquadrados como 
homicídio, lesão corporal, crime contra a Segurança Nacional etc., 
ainda que em sua natureza se apresentem com aquelas 
características, não poderão sofrer os efeitos do art. 2º da Lei 

8.072/90”, quais sejam: anistia, graça, indulto e fiança.154 
 

                                            

 
149

 MONTEIRO, 2008, p. 136. 

 
150

 Ibidem, p. 8. 
 
151

 Ibidem, p. 134.  
 
152

 De acordo com o art.5º, XXXIX da Constituição Federal, consagrado pelo brocardo “nullum crimen 
sine lege”, somente condutas descritas como crime, em lei, são passíveis de punição. 

 
153

 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, Volume 2, S. Paulo: Editora Atlas, 1992. 
p.380. 
 
154

 “Crime hediondo exige definição ampla”. O Estado de s. Paulo, 14 nov. 1990, p.17. 
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Por não ser o crime político hipótese de extradição, a Lei 6815/80 (Estatuto do 

Estrangeiro) em seu art. 77, inc. VII, §3º, dispõe que o STF poderá deixar de 

considerar crime político os “atentados contra Chefes de Estado ou quaisquer 

autoridades, bem assim os atos de anarquismo, terrorismo, sabotagem, seqüestro 

de pessoa, ou que importem propaganda de guerra ou de processos violentos para 

subverter a ordem política ou social”. 155 

 

 As regras jurídicas de atuação estatal na contenção ao terrorismo são 

flexionadas. Segundo José Adércio Leite Sampaio156, existe um “comércio dos 

direitos” em que restrições e suspensões de direitos fundamentais são impostas em 

nome da segurança. 

 

 

3.3.2 Da Prevalência dos Direitos Humanos 

 

  

 A Constituição de 88 consagrou em seu artigo 4º, os valores orientadores da 

sua política. Assim, em suas relações internacionais, o Brasil rege-se: pela 

independência nacional (inc. I), prevalência dos direitos humanos (inc.II), 

autodeterminação dos povos (inc. III), não-intervenção (inc. IV), igualdade entre os 

Estados (inc. V), defesa da paz (inc. VI), solução pacífica dos conflitos (inc. VII), 

repúdio ao terrorismo e ao racismo (inc.VIII), cooperação entre os povos (inc. IX) e 

concessão de asilo político (inc. X).   

 

 O princípio do repúdio ao terrorismo, como orientador da política externa 

brasileira, está em consonância com a prevalência dos direitos humanos, pois serve 

de instrumento na sua defesa. 

                                            

 

155
 É a chamada Cláusula de atentado, surgida pela primeira vez na Bélgica, pela Lei de 1865, em 

razão do atentado contra Napoleão III. Tal cláusula está presente nos tratados de extradição de 
diversos países. No Brasil foi adotada pela Lei nº 2.416, de 1911, pelo Decreto-Lei nº394, de 1938, 
pelo Decreto-Lei nº 941, de 1969 e pelo vigente Estatuto do estrangeiro, Lei nº 6.815, de 1980. 
BRANT, 2003, pp. 134-135. 

156
 Ibidem, pp. 151-170. 
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 Nesse sentido, é de suma importância o Decreto n.º 3755, de 19 de fevereiro 

de 2001, que internaliza a Resolução 1.333 do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, sendo algumas das sanções impostas por esta resolução: o bloqueio de 

recursos em nome de bin Laden e de pessoas ou entidades relacionadas a ele e o 

repúdio ao Regime Talibã, com a proibição expressa de vender-lhe armamentos e 

de permitir a entrada de seus integrantes no território brasileiro.157 

 

O reconhecimento dos direitos humanos como fundamento da ordem político-

jurídica brasileira representa também o reconhecimento de uma limitação à 

soberania do Brasil, já que a atuação deste fica limitada a regras jurídicas 

internacionais, consolidadas pelos tratados em que o Brasil é parte.158  

 

São também de grande importância, para a efetivação dos direitos humanos, 

as resoluções do Conselho Permanente da OEA, o qual é mais um instrumento que 

os países americanos contam para a defesa de seus princípios democráticos. 

 

Dentro deste contexto, a aprovação da Carta Democrática Interamericana, 

durante sessão da Assembléia Geral da OEA, logo após os atentados de 11/9, 

expressa o empenho da organização no combate ao terrorismo. Na mesma época, o 

Conselho reafirmou sua concepção sobre a necessidade de fortalecer a cooperação 

internacional não só no âmbito regional, como, principalmente, a nível mundial.159 

 

O Governo brasileiro, por seu turno, foi um dos incentivadores da convocação 

de Ministros das Relações Exteriores dos países membros. No dia 19 de setembro, 

portanto, foram convocadas a XXIII Reunião de Consulta dos Ministros das 

Relações Exteriores da OEA e a XXIV Reunião de Consulta dos Ministros das 

                                            

 
157

 BRANT, 2003, p. 104.  

158
 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 9ªed. São 

Paulo: Saraiva, 2008. p. 40 

159
 BRANT, 2003, p. 108. 
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Relações Exteriores dos Estados-partes do Tratado Interamericano de Assistência 

Recíproca (TIAR).160 

 

O engajamento do Brasil, no entanto, como explica Flávia Piovesan,161 não 

pode ser limitado à elaboração de normas vinculadas ao Direito Internacional dos 

Direitos Humanos ou à ratificação de Tratados Internacionais sobre a matéria; o 

compromisso do país com o respeito aos direitos humanos, exige, também, o 

repúdio aos Estados que violam estes direitos. Implica, ademais, o compromisso de 

adotar uma posição política contrária aos Estados em que os direitos humanos 

sejam gravemente desrespeitados. 

 

 Assim, o Brasil, apesar de privilegiar a paz e a não-intervenção em suas 

relações internacionais, deveria ser mais cauteloso no tratamento a líderes 

controversos. Nesse sentido, é preocupante a posição do presidente Lula em 

relação ao presidente do Irã, Ahmadinejad, ao afirmar que o Irã "tem problemas com 

outros países, não com o Brasil".162 

 

 

3.3.3 Das Convenções Internacionais 

 

  

 No Brasil, a celebração dos tratados e convenções internacionais é de 

competência do Presidente da República, sendo privativa nos termos do art. 84, 

inc.VIII da Constituição Federal, sendo necessária, posteriormente, a aprovação do 

Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inc. I do mesmo diploma. 

 

 Sobre a hierarquia desses tratados, nota-se que o §2º do art.5º, ao invocar 

que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

                                            

 
160

 BRANT, 2003, p.109. 
 
161

 PIOVESAN, 2008, p. 40. 

 
162

 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u550880.shtml>. Acesso em 
21/11/10. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u550880.shtml
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decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”, garante a estes 

tratados um status constitucional, pois complementam os direitos fundamentais 

previstos na Constituição.  

 

 Nesse sentido, há especial destaque para os tratados e convenções 

internacionais de direitos humanos. Isso porque, o valor da dignidade humana, cerne 

dos direitos humanos, é também o valor fundamental do nosso sistema.163 

 Mais relevante ainda, é o §3º do mesmo artigo, incluído pela Emenda 

Constitucional nº45/2004, o qual dispõe que: “Os Tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas à Constituição”. 

 

 Daí concluir-se que os direitos constantes nos tratados internacionais 

constituem cláusulas pétreas que, por força do artigo 60 §4º da Constituição, não 

podem ser abolidos por emendas constitucionais. 

 

 O Brasil é parte das seguintes convenções internacionais sobre terrorismo: 

(i)Convenção Relativa às Infrações e a Certos Outros Atos Cometidos a Bordo de 

Aeronaves; (ii) Convenção para a Repressão ao Apoderamento Ilícito de Aeronaves; 

(iii) Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos Contra a Segurança da Aviação 

Civil; (iv) Convenção sobre a Proteção Física de Materiais Nucleares; (v) Convenção 

para a Supressão de Atos Ilegais contra a Segurança da Navegação Marítima; (vi) 

Protocolo para a Supressão de Atos Ilegais contra a Segurança de Plataformas fixas 

localizadas na Plataforma Continental; (vii) Protocolo para a Repressão de Atos 

Ilícitos de Violência em Aeroportos que Prestem Serviço à Aviação Civil 

Internacional; (viii) Convenção para Prevenir e Punir os Atos de Terrorismo 

Configurados em Delitos Contra as Pessoas e a Extorsão Conexa, Quando Tiverem 

                                            

 
163

 Nesse sentido, argumenta Flávia Piovesan( 2008, p. 66): “Ao caráter especial dos tratados de 
proteção dos direitos humanos poder-se-ia acrescentar ainda o argumento, sustentado  por parte da 
doutrina publicista, de que os tratados os tratados de direitos humanos apresentam superioridade 
hierárquica em relação aos demais atos internacionais de caráter mais técnico, formando um universo 
de princípios que apresentam especial força obrigatória, denominado jus cogens”.  
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eles Transcendência Internacional; (ix) Convenção sobre a Prevenção e Punição de 

Crimes Contra Pessoas que Gozam de Proteção Internacional, Inclusive os Agentes 

Diplomáticos; (x) Convenção Internacional contra a Tomada de Reféns; (xi) 

Convenção para a Marcação de Explosivos Plásticos para Fins de Detecção; (xii) 

Convenção Internacional sobre a Supressão de Atentados Terroristas com Bombas; 

(xiii) Convenção Interamericana contra o Terrorismo; (xiv) Convenção Internacional 

para a Supressão do Financiamento do Terrorismo; (xv) Convenção Interamericana 

Contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e 

Outros Materiais Correlatos e (xvi) Convenção Internacional para a Supressão de 

Atos de Terrorismo Nuclear164. 

 

 Apesar do vasto número de Convenção sobre o Terrorismo não há uma 

definição global para o fenômeno e, portanto, não existe uma convenção ampla 

vigente165 sobre a matéria.  

 

 A definição do crime de terrorismo internacional encontra grande obstáculo 

dentro da comunidade dos países árabes, tendo em vista que muitos atos cometidos 

por grupos como o Hizbollah seriam criminalizados e não mais entendidos como 

legítimos meios para a autodeterminação do povo palestino.166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
164

 CRETELLA NETO, 2008, pp. 310-316. 
165

 Tal convenção encontra-se em fase de elaboração. Ibidem, p.598. 

166
 Ibidem, p.597. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 

O terrorismo internacional é um crime contra a humanidade, pois fere valores 

morais valiosos ao homem, principalmente a dignidade, inerente à condição 

humana. Sendo assim, o seu combate não compete somente ao Estado diretamente 

atingido, mas a todo o globo. 

 

Nesse sentido, a partir da análise do mundo após o 11 de setembro, torna-se 

evidente que a questão terrorista só pode ser resolvida com o empenho de todos. 

Mesmo a maior potência mundial não é capaz de conter o avanço do terrorismo. 

 

A falta de definição deste crime, porém, representa um obstáculo ao seu 

efetivo combate, já que o princípio da legalidade não permite que um crime sem 

tipificação seja imputável. Além disso, a falta de consenso sobre quais atos 

constituem o fenômeno inviabiliza a criação de uma Convenção Internacional ampla 

sobre a matéria e impede que o problema seja tratado sob o enfoque correto. 

 

A questão do terrorismo internacional, portanto, deve ser solucionada, 

primeiramente, com a sua definição legal através de um consenso entre a 

comunidade internacional, viabilizando, assim, uma Convenção única e específica 

sobre o terrorismo internacional, que vincule todos os países, independente de seus 

ordenamentos jurídicos. 

 

Os órgãos internacionais, principalmente o Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, devem assumir, efetivamente, seus papéis de guardiões e 

fiscalizadores da paz. Portanto, as políticas unilaterais que dispensem a opinião 

internacional ou a contrariem devem ser combatidas através de sanções desses 

órgãos. 

 

Outro obstáculo ao combate do terrorismo diz respeito à dificuldade de 

identificar os financiadores das redes terroristas. Nesse sentido, o bloqueio de 

valores suspeitos de financiar o terrorismo, como proposto pela Convenção para 
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Supressão do seu Financiamento, adotada pela Assembléia-Geral da ONU em 

1999, é uma das medidas mais eficazes à luta contra o terrorismo. 

 

 A ligação entre uma organização terrorista e um Estado, como visto, 

raramente é comprovada; assim, países que deveriam responder por tal crime ficam 

imunes às sanções da ONU e continuam aproveitando-se do ódio que motiva os 

grupos fundamentalistas. 

 

Outro aspecto dessa questão é a suposta ligação entre grupos terroristas e 

um Estado servir de pretexto para a intervenção em um país que seja inocente. A 

única prova concreta, no caso da invasão do Afeganistão e do Iraque pelos Estados 

Unidos, foi a de haver muitas riquezas a serem exploradas nesses países. 

 

Também sobre o crescimento dos ataques terroristas de motivação religiosa, 

é importante que haja mais tolerância e que o mundo islâmico seja mais respeitado 

pelo Ocidente. Afinal, os valores do Ocidente não são melhores ou piores em 

relação ao Oriente, apenas diferentes.  

 

A história já mostrou que a tentativa de sobrepor uma cultura sobre o restante 

do mundo serviu apenas para aumentar o poder de um único país e deflagrar uma 

guerra sem precedentes. Por isso, a comunidade internacional, através da ONU, 

deve proibir a intervenção de qualquer país à soberania do outro.   

 

Ainda em respeito às diferenças, as reivindicações palestinas devem ser 

retomadas pela ONU, tendo em vista já ter sido reconhecido, inclusive por lideranças 

judaicas, o seu direito à autodeterminação. Isso não significa, porém, que os atos 

terroristas, com estas reivindicações, devem ficar impunes, pois não há justificativa 

ao terrorismo. 

 

Além disso, os mecanismos da luta contra o terrorismo devem respeitar os 

direitos humanos, entendidos como limitadores da soberania dos países; assim, 

nenhum país deve desrespeitar as Convenções Internacionais que os proclamem. O 

Estado de Direito, portanto, deve ser respeitado também em relação ao possível 

terrorista.  
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 O suspeito de terrorismo, então, não deve ser entendido como um inimigo do 

Estado, privado de garantias e liberdades fundamentais; sob pena de estar-se 

regredindo ao Estado de Natureza. Nesse sentido, a imputação ao crime de 

terrorismo deve levar em conta os princípios da presunção de inocência, do 

contraditório e da ampla defesa. 

 

Através da crítica à Lei Patriótica norte-americana, tentou-se provar que a 

questão da segurança não pode ser sobreposta à liberdade. É necessário, portanto, 

que se viva com alguma insegurança para não se abdicar de valores caros 

conquistados com tanta dificuldade, ao longo dos séculos. 

  

 Em relação ao Brasil, nota-se que a sua política externa está comprometida 

com o repúdio ao terrorismo e a prevalência dos direitos humanos. Nesse sentido, 

as Convenções Internacionais de Direitos Humanos possuem status constitucional 

de cláusulas pétreas. A tipificação do crime de terrorismo, porém, ainda é uma 

questão em aberto. 
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