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RESUMO 
 
 

As manifestações do junho de 2013, ocorridas em todo o país e lideradas pelo grupo Passe 
Livre, tiveram um impacto social e político significativo no Brasil. Esses atos foram motivados 
por uma variedade de temas, desde a inflação dos preços no transporte público, passando pelo 
excesso de gastos governamentais em eventos como a copa do mundo, corrupção e má 
qualidade na gestão de serviços públicos. Milhões de pessoas saíram às ruas, num movimento 
democrático, que ganhou força, impulsionado pelas redes sociais. O movimento, apartidário e 
pacífico, foi atrapalhado por um grupo de manifestantes violentos. Este trabalho objetiva 
analisar juridicamente a atuação de um grupo social nas manifestações de junho de 2013, os 
chamados Black Blocs. Trata-se de um pequeno grupo de ativistas que agia de maneira 
enérgica, agressiva, mantendo uma postura oposta à dos outros manifestantes. A metodologia 
para embasamento e construção textual do trabalho foi a pesquisa em livros os quais 
nortearam a elaboração e o alcance do objetivo proposto. Consultou-se ainda a legislação 
pátria, principalmente a Constituição Federal (CF). Os resultados revelam que a conotação 
Black Bloc teve sua origem na Alemanha em 1981, quando um promotor rotulou um grupo de 
manifestantes violentos de “ativistas terroristas”. Black Bloc não é uma ideologia, e sim uma 
tática de manifestação, com aproximação aos ideais anarquistas, com instrução de combate ao 
capitalismo por meio de depredação de bancos, concessionárias, joalherias e empresas 
multinacionais. A Constituição brasileira de 1988 explicita sobre o direito à livre manifestação, 
como exposto no artigo 5º, inciso IV, que torna livre a manifestação, sendo vedado o 
anonimato. No entanto, esse se encontrava presente nas ações dos Black Blocs e pode ser 
considerado um dos pilares desse movimento. Ainda no artigo 5º, no inciso XVI, a 
manifestação pacífica é definida como válida e democrática, algo incompatível com a postura 
enérgica e violenta desses manifestantes. Outro aspecto está no inciso XXII do mesmo artigo, 
que disserta sobre a legalidade do respeito ao Direito à Propriedade, amparado pelo 
ordenamento jurídico. Esse direito à propriedade foi desrespeitado pelos ativistas em relação a 
bancos, concessionárias e outros estabelecimentos. Ainda não há leis específicas para punir os 
Black Blocs, mas o governo do Rio de Janeiro sancionou a Lei nº. 6.528, de 11 de setembro de 
2013, com o objetivo de proibir o uso de máscaras nas manifestações ocorridas naquele 
estado. Já a doutrina aproxima a postura dos Black Blocs à definição de terrorismo, entendido 
como um delito que consiste na prática de infrações preferencialmente dirigidas contra a 
pessoa e o patrimônio, caracterizadas pela intenção deliberada em causar alarme ou dano à 
coletividade. A pesquisa bibliográfica revelou que terrorismo pode ser visto, ainda, como o 
emprego intencional sistemático de meios, de modo a provocar o terror junto aos detentores do 
poder, ao próprio governo ou a uma administração pública e aos dirigentes empresariais. As 
duas definições reforçam a aproximação doutrinária dos ativistas Black Blocs com práticas 
terroristas, uma das posturas mais banidas e combatidas ferozmente pelos grandes Estados 
democráticos na Era Contemporânea. Apesar de a Constituição Federal, no artigo 5º, XLIII, 
considerar que o crime de terrorismo seja inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, 
equiparando-o a crimes hediondos, ele carece de regulamentação pelo Direito Penal. O 
anonimato, a violência, a vulneração do princípio da dignidade humana, a violação à 
propriedade e a percepção da ideologia dos Black Blocs são os pontos cruciais da análise que 
nos levam a concluir que a postura desses manifestantes precisa ser estudada sob o ponto de 
vista de uma legislação específica, que trate o terror como tipo penal autônomo, com punição 
rigorosa. 


