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RESUMO: A questão do terrorismo tornou-se um problema político-jurídico por ser uma 
ameaça à humanidade, por estar acima dos limites da ordem pública. Está presente na agenda 
política mundial devido uma ameaça real à segurança dos Estados e aos direitos humanos. O 
artigo objetiva-se estudar o fenômeno do terrorismo a partir dos seus mais diversos 
fundamentos e que têm conseguido impactar o mundo pela violência, amplificada de forma 
instantânea sobretudo pela internet. Também espera construir um conceito operacional de 
terrorismo mediante a revisão doutrinária e legislativa. Fala-se que é um ataque indiscriminado 
a inocentes para introduzir o terror na vida cotidiana. Este conceito pode ser verdadeiro, mas 
não é suficiente. Não há um consenso, apesar do esforço para clarificar os elementos 
constitutivos de terrorismo nas várias formulações políticas e culturais. A ONU busca definir o 
termo aos países-membros, apesar das doze convenções internacionais que tentaram ditar regras 
para o terrorismo a incerteza regulatória permanece. A temática do terrorismo foi pautada no 
Brasil por ocasião dos grandes eventos mundiais, que levaram a produção de uma lei 
(13.260/2016), que regulamenta o art. 5º, XLIII, da Constituição. Esta lei antiterror atende ao 
necessário combate repressivo, com maior velocidade do que figuras clássicas do direito 
penal, ao apresentar novidade, na tipificação dos atos preparatórios de atos de execução dos 
atos de terrorismo. Traz, contudo, o polêmico dispositivo que autoriza a punição em fase 
preparatória, que faz lembrar o direito penal do inimigo. Daí surge o perigo da criminalização 
do movimento social sob a alegação de “terrorismo” decorrentes do prejuízo social 
(fechamento de ruas, vandalismo), pois estariam estes violando o princípio da ofensividade, 
priorizando a punição do autor em face da não valoração dos fatos. Seja qual for a situação 
deve-se manter as garantias constitucionais ao sujeito incriminado. Há demonstrações de 
confusão entre valores defendidos pelos grupos terroristas, movidos pela ação violenta, com 
alta intensidade, com ou sem reivindicações. Quando é usado como desculpa na luta do fraco 
contra o mais forte, como resistência para enfrentar seus problemas, negando os direitos 
humanos faz tanto mal quanto a situação que quer combater. Em regra são revestidos de caráter 
desumano. Há duas caracterizações para o terrorismo: na forma clássica e na forma 
contemporânea (superterrorismo). Em todo mundo há organizações criminosas ligadas ao 
terrorismo, drogas, corrupção. No Brasil muitos desse crimes estão ligados a estrutura de 
Estado, basicamente de fundo político, que tendem a se tornarem grupos terroristas. Há 
determinadas condutas que merecem atenção especial e mecanismos para que sejam 
combatidas. Percebe-se, que o contraterrorismo tem sido ineficaz e que, ao invés de proteger 
as pessoas, tem subtraído dos cidadãos direitos antes consagrados e que o sistema penal 
clássico mostra-se insuficiente para o combate à crimes de maior complexidade. Vários atos 
terrorista violam o direito internacional e esses continuam impunes, já que o Tribunal Penal 
Internacional não tem competência sobre o Estado que não tenha aderido ao Tratado de Roma, 
como Estados Unidos e Israel. Tudo isto está em aberto, para ser discutido com a devida 
cautela e emergência. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Terrorismo; Conceito de terrorismo; Terrorismo no Brasil; Tipicidade 
penal do ato terrorista. 


