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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CONFLITOS ARMADOS 

 

RESUMO: O presente resumo visa tecer uma análise crítica acerca da nova era enfrentada por 

diversos países no mundo, qual seja, a Era Antiterror. Recentemente entrou em vigor no Brasil 

a Lei 13.260/2016, conhecida como a Lei Antiterrorismo Brasileira, que autoriza a punição por 

atos terroristas meramente por atos preparatórios, bem como permite a antecipação da tutela 

penal, e a mitigação de direitos e garantias fundamentais. A nova lei cria tipos penais abertos, 

autoriza que o Estado puna o cidadão pelo ato que sequer se iniciou, isto é, antecipa a tutela 

penal, e por muitas vezes viola o princípio da dignidade humana, mitigando direitos e garantias 

individuais do ser humano, como a liberdade, presunção de inocência. O temor social e o pânico 

causado pelos diversos ataques terroristas fez com que o legislador ao criar a Lei 13.260/2016 

relativizasse um dos princípios basilares do ordenamento jurídico, que é o princípio da 

dignidade humana. Na busca incessante por tentar intimidar os delinquentes capazes de atentar 

contra uma nação inteira o poder legislativo permitiu que essa lei mitigasse os direitos 

fundamentais do cidadão, em decorrência da segurança nacional. O que nos parece é que existe 

um conflito de direitos, o direito à vida/sociedade versus o direito à liberdade.  A modalidade 

de pesquisa é de caráter essencialmente exploratório, pesquisa bibliográfica e documental. Em 

um primeiro momento buscou-se analisar o contexto histórico-político em que a Lei 

13.260/2016 fora escrita, e posteriormente observar os problemas em decorrência da lei criada 

em caráter emergencial no Brasil. E se a legislação realmente é eficaz na medida em que, para 

combater o terrorismo, tem se valido da relativização de alguns direitos fundamentais do 

cidadão. 
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