Congresso Nacional caminha para um grave retrocesso com alterações na Lei
Antiterrorismo
O Congresso Nacional mais uma vez é o centro de graves retrocessos em relação à
garantia dos direitos fundamentais após um andamento extremamente preocupante do PL
5.065/2016. Este projeto de lei tem como objetivo alterar a Lei Antiterrorismo, aprovada sob
amplas críticas da sociedade civil em março de 2016. Entretanto, se a Lei Antiterrorismo
representa um marco negativo por seu processo de aprovação sem participação e
transparência, suas penas desproporcionais e pela amplitude dos seus dispositivos, que
significam um risco para movimentos sociais e manifestantes, o PL 5065/2016 visa tornar
esta legislação ainda mais restritiva e criminalizadora.
Em síntese, suas propostas são a inclusão do caráter ''político e ideológico'' na lista
de motivações para o crime de terrorismo, a retirada da salvaguarda para movimentos
sociais e manifestantes que a lei prevê e a ampliação das condutas consideradas
terroristas, inserindo, por exemplo, atos de violência contra funcionários públicos e de dano
contra bens como rodovias e ferrovias.
Os dois primeiros pontos representam, em conjunto, uma permissão expressa para
que manifestantes e movimentos sociais sejam arbitrariamente etiquetados como
terroristas, já que são estes os grupos que tomam as ruas e realizam atos considerados
''políticos e ideológicos''. A presença da salvaguarda na lei aprovada em março de 2016,
apesar de não significar uma garantia plena contra a criminalização, representava uma
certa barreira, que o projeto 5065/2016 pretende retirar, deixando os movimentos sociais e
manifestantes sujeitos à arbitrariedades na interpretação legal, algo especialmente
problemático dado o contexto geral de repressão e criminalização destes grupos.
Ainda, a proteção específica a funcionários públicos é descabida, pois os eleva a
uma posição superior em relação aos cidadãos comuns, e a inserção de diversos bens
públicos e serviços como alvos de terrorismo é desproporcional, na medida em que sequer
são considerados essenciais.
Todos estes pontos foram trazidos pela sociedade civil em Audiência Pública
convocada pelo Deputado Hugo Leal, relator do projeto na Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado (CSPCO), realizada no dia 30 de maio. Nesta ocasião,
foram exaustivamente expostos argumentos penais, constitucionais e relativos aos direitos
humanos para sustentar a rejeição da proposta, posição então compartilhada por deputados
presentes.

Apesar disso, para surpresa da sociedade civil, o parecer apresentado pelo relator
na última terça-feira, dia 20 de junho, foi no sentido contrário, posicionando-se pela
aprovação da maior parte dos dispositivos do projeto e propondo preocupantes alterações,
que, se aprovadas, devem resultar na versão mais restritiva da Lei Antiterrorismo até hoje.
Sob o argumento de que não importa a motivação ou o grupo que comete o ato
terrorista, mas apenas o ato em si e sua finalidade de causar terror, o relator entendeu por
aprovar a retirada da salvaguarda para movimentos sociais e defendeu, ainda, a exclusão
de toda e qualquer motivação, inclusive aquelas já previstas na lei originalmente aprovada.
Tal mudança é gravíssima, pois, apesar de não incluir as motivações ‘’políticas e
ideológicas’’, tem efeito ainda pior, já que agrava o caráter amplo e genérico da lei; se
qualquer grupo pode cometer atos terroristas por quaisquer motivos, basta a interpretação
conservadora do aplicador sobre a lei para que movimentos sociais e manifestantes sejam
enquadrados e sofram as penas duríssimas da lei.
Além disso, o substitutivo proposto no relatório não apenas acolhe a inclusão
discriminatória de atentados contra funcionários públicos e militares como atos terroristas,
como aumenta as já altíssimas penas do crime, que passam a ser de 20 a 30 anos nestes
casos.
Em um contexto de intensa criminalização dos movimentos sociais e do direito de
protesto, ao mesmo tempo em que a garantia deste direito torna-se cada vez mais essencial
em razão de nosso cenário político e social, iniciativas como o PL 5.065/2016, chancelado
pelo relatório do deputado Hugo Leal na Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, são inaceitáveis. O Congresso Nacional tem um papel central de
produzir as legislações que atingem toda a população, de forma que é necessário que seu
trabalho almeje sempre a garantia e promoção dos direitos fundamentais, e não sua
restrição, como é observado no caso da Lei Antiterrorismo e de suas alterações.
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