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RESUMO 
 

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

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

 

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

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

começar pela dificuldade em conceituar e tipificar o fenômeno. Partindo da premissa de 

que o terrorismo é um crime grave, com amplitude internacional, pretende-se nesse 

estudo abordá-lo sob um enfoque processual. A tarefa não seria possível sem antes 

buscar conceitos para o terrorismo, classificá-lo como um crime internacional e 

identificar a posição do terrorista, como criminoso, tanto em contexto de conflito 

armado quanto em situações de paz. A esse aspecto, enfatiza-se a necessidade de 

aplicação das normas protetivas de Direitos Humanos e de Direito Humanitário, 

afastando a denominação de combatente inimigo e, com isso, o limbo jurídico a que 

estaria reservado o terrorista. Essas questões preliminares contextualizam o debate 

central de nosso trabalho: a prisão cautelar de terroristas, à luz da eficiência e 

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

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

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

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

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

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

jurisprudência de cortes internacionais de direitos humanos. A prisão cautelar é aqui 

entendida como a prisão anterior ao julgamento, cujo caráter instrumental visa a garantir 

a eficácia dos procedimentos penais. Em seguida, os direitos e as garantias do devido 

processo legal aplicáveis à prisão cautelar, principalmente nos casos de terrorismo, são 

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

compatibilizar a busca de eficiência na persecução penal do terrorismo com as garantias 

do processo penal. Quanto a isso, ressalta-se a importância da presunção de inocência, 

do direito de defesa e da proibição da tortura. Ao fim do trabalho, a análise se volta a 

uma abordagem nacional do tema, averiguando o tratamento das prisões cautelares de 

terrorismo no Brasil. 

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

legal, direitos e garantias 



ABSTRACT 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the term enemy combatant, and thus, the legal limbo that would be reserved for 

terrorists. These preliminary questions place the central debate of our work in context: 

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

In the discussion, special attention is paid to the changes that took place in the 

legislation and judicial precedent of the United States, the United Kingdom and Spain, 

States strongly affected by terrorist acts, especially after the attacks of September 11, 

2001. The presentation is based on the judgments of paradigmatic cases, involving 

provisional detentions of terrorists, with a focus on the violations of due process rights 

and guarantees, as well as on the jurisprudence of international human rights courts. 

Here, provisional detention is understood as imprisonment before the judgment, whose 

instrumental nature is to guarantee the effectiveness of criminal proceedings. Next, the 

rights and guarantees of due process applicable to provisional detention, principally in 

cases of terrorism, are analyzed more carefully, in order to show the need to make 

criminal prosecution of terrorism compatible with the guarantees of criminal procedure 

law. In this regard, emphasis is placed on the importance of the assumption of 

innocence, the right to defense and the prohibition of torture. At the end of the work, the 

analysis returns to the national approach to this topic, verifying the treatment of 

provisional detentions for terrorism in Brazil. 

 

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

rights and guarantees 



INTRODUÇÃO 

 

O terrorismo representa atualmente um dos fenômenos político-sociais mais 

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

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

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

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

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

Judiciário não podem fiscalizar eventuais violações de direitos humanos. 

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

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

Direitos Humanos, Direito Penal, Direito Internacional e, especialmente, tratando da 

área de direitos e garantias do Direito Processual Penal. 

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

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

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

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

persecução penal contra o terrorismo, enquanto delito diferenciado, resguardando-se 

ainda garantias básicas do homem. 

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

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

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

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

fenômenos assemelhados, cuja dificuldade para identificação deve-se a aspectos 

políticos, como é o caso de guerrilhas e rebeliões armadas com fins de libertação de 

governos despóticos. 

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

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

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

diversos Estados, será o terrorismo um crime internacional? Pretendemos dar alguma 

luz à questão tomando como base algumas classificações doutrinárias do Direito 

Internacional.  

Em um segundo momento, haverá uma discussão acerca do regime 

normativo aplicável ao terrorista enquanto criminoso. A investigação seguirá em torno 



da doutrina do Direito Penal do Inimigo e sua aproximação com o discurso político de 

alguns Estados sobre a questão do combate ao terrorismo. 

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

regulamentação legislativa do terrorismo nos ordenamentos internos de Estados 

selecionados (Estados Unidos, Reino Unido e Espanha), que foram bastante afetados 

recentemente por atos terroristas. 

Naturalmente, a análise se intensificará na conceituação do terrorismo e 

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

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

de 11 de setembro de 2001, pois entendemos ser este um marco histórico que repercutiu 

no meio legislativo, mesmo fora dos Estados Unidos. 

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

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

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

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

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

mais efetivo a essa criminalidade. 

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

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

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

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

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

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

próprio ofensor? 

Algumas soluções também são apresentadas na jurisprudência de cortes 

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

observadas pelos países que as ratificaram, tais cortes podem trazer valiosas respostas 

para o combate ao terrorismo, resguardando-se garantias processuais. No entanto, 

igualmente não se livram de críticas quanto à aplicação do direito aos atos de 

terrorismo. 

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

direitos e garantias processuais que giram em torno das prisões cautelares. 

Considerando o binômio eficiência e garantismo, procuramos verificar como proteger as 



garantias fundamentais do indivíduo preso, sem comprometer a busca pela eficiência 

dos procedimentos criminais e pela efetivação da justiça.  

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

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

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

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

devido processo legal, como forma de legitimação da justiça. 

Fechando esse ciclo de estudos, faremos uma breve abordagem da questão 

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

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

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

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

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

preparado para esse fenômeno. 

Por fim, traremos algumas linhas conclusivas do que pudemos observar 

nesse singelo trabalho. 

 

 

 

  



CONCLUSÃO 

 

Na ordem internacional, encontramos o terrorismo como um grave crime 

que vem afetando diversos Estados e exigindo respostas jurídicas rápidas, contra um 

perigo instável. Apesar dos recentes acontecimentos, suas origens são antigas. No 

último século, o fenômeno tomou forma de atos criminosos com o intuito de disseminar 

o terror numa comunidade, com objetivos políticos, ideológicos ou religiosos, atingindo 

vítimas inocentes. Há um aumento cada vez maior do número de atos terroristas, 

espalhados pelo mundo, o que torna o tema preocupante para a comunidade 

internacional e causador de inúmeras alterações nos âmbitos legislativo e judicial. 

Embora com o crescente número de atentados, em escala universal, não há 

consenso na comunidade internacional em torno de um conceito de terrorismo. A ação 

de grupos de resistência armada contra governos despóticos e levantes internos têm sido 

qualificadoss, erroneamente, como atos de terrorismo, por conta da indefinição 

apresentada. O consenso em torno de um conceito facilitaria a cooperação entre os 

Estados no combate a essa criminalidade. Por outro lado, a falta de concordância levou 

os Estados a regularem a matéria em legislação própria. 

No âmbito internacional, buscou-se a definição de terrorismo, em 

convenções internacionais, sem muito sucesso, haja vista que, diante do dissenso quanto 

às características do ato terrorista, os instrumentos normativos ficaram restritos à 

definição e ao repúdio a atos isolados e periféricos ao terrorismo propriamente dito (tais 

como o combate ao financiamento ao terrorismo, ao uso de armas nucleares e a 

atentados com bombas). 

Por consequência, levantou-se a questão da classificação do terrorismo 

dentro do rol de crimes internacionais, quando cometido em escala mundial. De acordo 

com boa parte da doutrina, o rol de crimes internacionais, aqueles denominados core 

crimes, é restrito aos delitos previstos no Estatuto de Roma.  

Entretanto, pela relevância que tem tomado nos últimos tempos e pelas 

características de supranacionalidade e interesse da comunidade geral das nações, o 

terrorismo tem sido considerado por parte da doutrina como crime internacional ou 

crime de direito internacional, não se confundindo, porém, com quaisquer dos crimes 

elencados no Estatuto de Roma. 

Mais importante do que a questão da classificação do terrorismo como 

crime dentro do Direito Internacional é o regime normativo aplicável aos terroristas. 



Logo após os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, o governo 

americano se enveredou em conflitos armados contra alguns países do Oriente Médio, 

em busca de minar atividades de grupos terroristas. Nesse contexto, o governo 

americano qualificou o terrorista como “combatente inimigo” (unlawful combatant). 

Muitas críticas foram lançadas pela doutrina contra essa denominação e suas 

consequências, inclusive com o reconhecimento, por parte de muitos doutrinadores, de 

que haveria a efetiva aplicação da doutrina do Direito Penal do Inimigo, de Günther 

Jakobs.  

Nesse aspecto, seguimos parte da doutrina e reconhecemos que a retórica de 

combate e o uso do termo “combatente” foram utilizados com o propósito de afastar a 

aplicação de normas gerais de Direito Penal e Processual Penal aos supostos terroristas, 

inclusive, minando a persecução penal e as garantias do devido processo penal. Somado 

a isso, o termo “inimigo” foi utilizado para afastar a aplicação de normas de Direito 

Humanitário, encontrando-se o terrorista em verdadeiro buraco negro jurídico (legal 

black hole). 

Entretanto, em pleno século XXI, não se pode conceber a negativa do status 

de pessoa a indivíduo algum, mesmo aqueles suspeitos de crimes gravíssimos, como o 

terrorismo. Não se admite o retrocesso em questão de direitos humanos. Com base na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo homem tem direito a ser reconhecido 

como pessoa e toda pessoa é igual perante a lei e ao direito, sem qualquer distinção ou 

discriminação (artigos 6º e 7º). 

No mais, as normas do Direito Internacional Humanitário servem para 

estabelecer o mínimo patamar jurídico em um contexto bélico e devem ser aplicadas 

também aos terroristas capturados em combates. Fora do conflito armado, aos terroristas 

se aplicam as normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos e normas 

constitucionais de Direito interno, referentes a direitos fundamentais da pessoa humana.  

Consideramos que o Direito Internacional dos Direitos Humanos é formado 

por três vertentes – Direitos Humanos, Direito Humanitário e Direito dos Refugiados, 

que devem ser observados em toda e qualquer situação de direito, buscando-se com 

isso, evitar possíveis buracos negros jurídicos. No contexto de combate ao terrorismo, a 

resposta jurídica deve ser encontrada nesse sistema. 

 

Em relação às alterações legislativas, os países que mais foram afetados nos 

últimos anos por atentados terroristas, tais como EUA, Reino Unido e Espanha, 



apresentaram as maiores mudanças na legislação penal e processual penal em relação ao 

tema e, no caso dos três Estados mencionados, houve, sem exceção, o recrudescimento 

no combate ao terrorismo. 

As legislações especificamente voltadas para o combate ao terrorismo 

restringiram direitos processuais básicos, relacionados à prisão dos terroristas, violando 

diversos direitos e garantias, tais como a duração razoável da prisão cautelar, direito à 

defesa, vedação à incomunicabilidade e a garantia do habeas corpus. 

Além disso, essas legislações excepcionais – porque elaboradas num 

contexto aflitivo e com finalidade de reduzir garantias fundamentais – demonstraram a 

influência dos atentados terroristas nas ordens jurídicas internas e, sobretudo, a 

supremacia do Poder Executivo, cujas autoridades ganharam maiores poderes, inclusive, 

para determinar a prisão de suspeitos de terrorismo. 

No contexto internacional, da mesma forma, foram elaboradas novas 

convenções com intuito de estabelecer a cooperação entre os Estados no combate ao 

terrorismo, com a determinação de medidas específicas, tais como a adequação das 

legislações internas. Essa foi uma forma encontrada para contornar as dificuldades da 

ausência de definição do terrorismo. 

Na parte jurisprudencial dessa pesquisa, concluímos pela ascensão do 

recrudescimento criminal no combate ao terrorismo também no âmbito do Poder 

Judiciário, que se apequenou diante das resoluções e determinações dos demais poderes. 

A partir de casos paradigmáticos – Rasul, Hamdi e Padilla – e alguns outros 

colacionados, pôde-se verificar que a distorção do parâmetro persecutório do Estado de 

Direito para uma retórica de combate. 

 Em alguns casos, não houve sequer persecução penal, pois o contexto da 

criminalidade terrorista foi distorcido para uma noção de guerra. As garantias 

processuais mínimas foram questionadas pelo próprio Poder Judiciário: a garantia de 

acesso às cortes e ao benefício do habeas corpus foi negada, as alegações de tortura e 

maus-tratos foram ignoradas, a acusação formal ausente e o direito de defesa diluído.  

Em alguns casos, os pedidos dos presos levaram anos para chegar à última 

instância judicial apenas para se decidir a possibilidade de impetrar um habeas corpus. 

Além disso, não foi raro haver discriminação contra estrangeiros e a negativa de 

aplicação de qualquer norma de direitos humanos (para os combatentes inimigos). 

Nos casos menos graves de violação de direitos humanos, as garantias 

processuais de presos foram reconhecidas com algum “incremento”, como o aumento 



do período de incomunicabilidade, a nomeação de defensores de ofício, a restrição do 

habeas corpus e de outros recursos às cortes superiores. 

Com a premissa de que o terrorista também é pessoa e a ele se aplicam 

todos os direitos e garantias fundamentais do homem, reconhecidas em normas 

internacionais e internacionais, discutimos acerca das principais garantias reservadas 

aos presos cautelares, que não podem ser afastadas nem mesmo em um contexto de 

emergência. 

Para tanto, foi reconhecido que o objetivo dos Estados no combate ao 

terrorismo foi obter o máximo de eficiência na persecução penal, muitas vezes, em 

prejuízo das garantias do cidadão. Com isso, o binômio liberdade-segurança perdeu o 

equilíbrio essencial que deve ter num Estado Democrático. 

Tendo em vista que o ius puniendi não é ilimitado e alcança restrições nos 

direitos humanos, é preciso buscar um sistema justo e harmônico, em que os 

procedimentos sejam eficazes, produzindo os efeitos que dele se esperam, ao mesmo 

tempo em que se observe o devido processo legal. 

A presunção de inocência deve ser preservada, sobretudo quando não há 

justa causa para a ação penal ou, especialmente, para a prisão provisória do suspeito. A 

inobservância dessas garantias constitui violação a normas fundamentais do Direito 

Processual Penal, levando à possível violação do direito à imagem dos inocentes presos. 

Ademais, a assistência jurídica ao preso, resguardados o direito de defesa – 

vedada a incomunicabilidade entre mandante e mandatário – e o direito ao silêncio, 

configuram garantias mínimas para se questionar a arbitrariedade das prisões e, 

principalmente, para evitar possíveis violações do direito à vida e à integridade física 

dos presos.  

Para tanto, é necessário que se resguarde a garantia do habeas corpus, 

remédio adequado para questionar violações ao direito à liberdade de locomoção, 

insuscetível de ser suspensa mesmo em casos de grave comoção social.  

Considerando ainda que, não raro, os suspeitos de terrorismo são presos 

cautelarmente, com base em fundamentos fáticos e jurídicos que indiquem a 

necessidade de prisão, a decisão constritiva deve ser periodicamente revisada, porque 

não definitiva, por um juízo imparcial e independente, principalmente, em relação ao 

Poder Executivo. 

Sob análise de tais garantias básicas, concluímos que muitos julgamentos de 

terroristas foram contrários às normas de direitos humanos em prol do exercício 



ilimitado do poder punitivo e, nesses casos, muitas garantias processuais acabaram 

sendo violadas, o que não se pode admitir em Estados Democráticos.  

No Brasil, o enfrentamento ao terrorismo tem sido intensificado nas últimas 

décadas, muito embora se restrinja ao aspecto teórico. Entendemos que não há na 

legislação atual a tipificação do terrorismo, o que prejudica a aplicação de leis internas 

que se referem aos atos terroristas. Mas, de forma semelhante a alguns países, aqui 

também há maior rigidez no tratamento ao terrorista. 
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