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RESUMO 
 

O combate ao terrorismo foi uma pauta que se intensificou ao redor do mundo nos anos 90, após o fim da 
guerra fria e teve destaque ainda maior com os atentados ao World Trade Center em 2001. A partir de então, 
surgiram diversas diretrizes estabelecidas pela Assembleia Geral da ONU para o combate e erradicação de 
tal prática. Todavia, medidas antiterroristas podem se tornar mais nocivas ao direito humano à liberdade do 
que, efetivamente, auxiliarem no combate ao terrorismo. Esta pesquisa utilizará o método dedutivo, revisão 
bibliográfica das diretrizes da ONU, bem como leis internas de combate ao terrorismo, referências 
bibliográficas e notícias, no intuído de verificar medidas antiterrorismo que podem violar o direito humano à 
liberdade, em especial, a liberdade de expressão e a de locomoção. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Hodiernamente, é comum deparar-se com meios de comunicação noticiando 
diversos atentados terroristas pelo mundo. Mesmo tendo notícias frequentes desta conduta, 
não se tem uma definição conceitual unânime entre os Estados Soberanos. Para os 
Estados Unidos, por exemplo, foi definido no The United States Code, Título 22, Capítulo 
38, Seção 2656 f (d)(2), que terrorismo é, em tradução livre: "Violência premeditada, 
politicamente motivada, perpetrada contra alvos não combatentes, por grupos subnacionais 
ou agentes clandestinos.". (ESTADOS UNIDOS, 1926). Já o Brasil, no artigo 2°, caput da lei 

13.260/2016, traz a seguinte definição: "O terrorismo consiste na prática por um ou mais 
indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou 
preconceito  de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar 
terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a 
incolumidade pública." (BRASIL, 2016). Em seguida, a referida lei, traz um rol exemplificativo 

de atos que caracterizam o terrorismo.  
Até mesmo para os autores do meio científico uma definição formal de tal prática 

gera dificuldades, pois segundo Saint-pierre (2015, p. 14) “Uma das primeiras dificuldades 

que surge na hora de definir “terrorismo” decorre da característica eminentemente subjetiva 
do terror.”. Segundo ele o terrorismo é um tipo muito específico de violência, com o objetivo 
único e exclusivo de causar, além do efeito físico, um efeito psicológico em quem sofre o 
atentado, sendo as próprias vítimas por vivenciarem a situação, e as demais pessoas de 
seu povo, por causar um estado de insegurança e incerteza sobre outros possíveis ataques, 
como bem descreve Saint-pierre (2015, p. 14): 

A intenção de suscitar reações emocionais tais como ansiedade, incerteza 
ou amedrontamento entre os que formam parte de um determinado agregado da 
população, de maneira que resulte factível condicionar suas atitudes e dirigir os seus 
comportamentos numa direção determinada, prima nos atos terroristas sobre o 

desejo de causar danos tangíveis a pessoa ou coisas. (apud REINARES, 1998, 
p. 16) 

Ainda sob esta perspectiva, ele também expõe que o termo sempre é enviesado sob 
a visão de quem o define, onde o terrorista é o “outro”, o desconhecido, um inimigo comum, 
desta forma ele conclui que deve-se haver um debate maior acerca disto, sem cargas 
morais e éticas anteriores:  

O manto de preconceito que ainda encobre e impede uma teoria acadêmica 
sobre o terrorismo, a gravidade da situação internacional, impelida a uma “guerra 
global” contra um inimigo invisível, a necessidade de combater consciente e 
eficazmente o flagelo do terrorismo, as exigências éticas e políticas que devem 
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orientar os métodos empregados nesse combate e a urgência de discutir critérios 
claros para definir esse fenômeno justificam um pequeno exercício teórico em torno 
do conceito de “terrorismo” tentando tornar mais nítidos os seus contornos e firme 

o núcleo duro da sua definição.  (SAINT-PIERRE, 2015, p. 17) 
 

Ainda que não exista uma definição unânime, não restam dúvidas sobre a 
importância da imposição de normas para a prevenção dos atos terroristas, pois, como se 
pode observar nos diversos atentados que vêm ocorrendo, em especial, nos Estados 
Unidos e na Europa, não há aviso prévio acerca de sua prática. A edição destas normas 
requer atenção e um cuidado especial, pois  podem violar o direito humano à liberdade.  

A liberdade pode ser contextualizada sob diversas perspectivas, como a liberdade 
de fato ou física, pela qual, o indivíduo é livre para ir e vir, ou mesmo, a liberdade expressão, 
que permite o pronunciamento de ideias.  

A Constituição Federal brasileira assegura o direito à liberdade como um direito 
fundamental, no caput do artigo 5° ”Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes...” (BRASIL, 1988), sendo um direito fundamental está intrinsecamente 

ligado ao princípio da dignidade humana, constituindo este, um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil. 

 Kant pressupõe que dignidade é o valor de tudo que não tem preço, aquilo que é 
infungível, como enuncia na segunda fórmula de seu imperativo categórico na obra 
Fundamentação da Metafísica dos Costumes “age de tal maneira que uses a humanidade, 
tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como 
fim e nunca, simplesmente, como meio.” (KANT, 2007, p. 69).  

Por conseguinte, a dignidade é inerente ao ser humano, sendo este, um ser ético e 
moral, e a ele, encontra-se intrínseca a autonomia de vontade. Sendo assim, qualquer 
legislação ou medida antiterrorismo que restrinja a liberdade individual também esbarra na 
dignidade da pessoa humana. Pode-se observar tais restrições, por exemplo em medidas 
tomadas pelos Estados Unidos, após a assinatura do Patriot Act (ESTADOS UNIDOS, 2001), 
que prevê a restrição das liberdades civis, violação à intimidade e prisões arbitrárias.   

Sob este prisma, pretende-se analisar medidas antiterrorismo e verificar se estas são 
mesmo efetivas ao combate da conduta ou se apresentam como ferramentas de repressão 
exacerbada as liberdades individuais, em especial, a de ir e vir e, a de expressão. 

 
1.1 JUSTIFICATIVAS 
 

Segundo estudo londrino do instituto AON divulgado pelo site do jornal O Globo, os 
ataques terroristas aumentaram 175% no ocidente no ano de 2016, o mais impressionante 
é que os noventa e seis atentados registrados no Ocidente equivalem a 3% do total 
registrado no mesmo ano (O GLOBO, 2017). 

Na visão de CUNHA (2010, p. 4) os acontecimentos de 11 de setembro de 2001 
aumentaram a relevância do terrorismo na agenda internacional, sendo agora, ponto 
permanente na formulação de política de cooperação entre os países. Por esse motivo, se 
torna importante o estudo das políticas externas dos países, inclusive a brasileira, no que 
diz respeito ao assunto, oferecendo subsídios para entender como o terrorismo afeta os 
Estados, bem como, as maneiras possíveis destes lidarem com esses fenômenos, e, 
consequentemente, como isso pode vir a afetar a liberdade do indivíduo.  

VERONESE E COELHO (2018, p. 6) analisando a lei 13.260/16, promulgada antes 
do início das olimpíadas do Rio de Janeiro para tipificar crimes de terrorismo no Brasil, 
enxerga um vácuo normativo, no qual abre margem para a discricionariedade a respeito da 
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investigação e a tomada de decisão no que concerne a caracterização de um ato como 
terrorismo, ficando a cargo do executivo decidir quem é o inimigo. 

A expansão da cultura do medo, trouxe pressupostos para que os governos 
passassem a adotar políticas e medidas cada vez mais extremas com a premissa de 
proteger a população, acontece que essa acaba sendo a justificativa para ações abusivas 
e que invadem os direitos fundamentais e humanos, em especial, o direito a liberdade. 

Essa pesquisa visa contribuir acerca do entendimento desta e demais normativas 
que impactam sobre o combate ao terrorismo e violação à liberdade individual, assim como 
acrescentar base teórica à essa temática. 

 
1.2  OBJETIVOS 
 

Tem como objetivo geral analisar as medidas antiterrorismo que violam o princípio 
da liberdade. 

 
1.2.1 Objetivos específicos:  
 

● Conceituar e contextualizar as práticas terroristas. 
● Definir o conceito de liberdade e sua importância para o Direito. 
● Traçar um paralelo entre as medidas antiterrorismo e as violações ao direito à 

liberdade. 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A pesquisa se desenvolvera através do método dedutivo,  iniciando-se através de 
revisão bibliográfica, buscando autores que são referência no tema, dados de pesquisas de 
institutos como a ONU também foram analisados e contextualizados.   

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O destaque se pauta na análise quanto aos métodos usados pelos governos para 
coibir e penalizar atos terroristas. A presença de tais leis nos ordenamentos jurídicos ao 
redor do mundo se mostrou imprescindível, contudo revelaram efeitos colaterais no tocante 
às liberdades individuais. Em alguns casos o direito à liberdade é mitigado em prol da 
segurança, mas deve existir discussão acerca de excessos cometidos por parte dos 
Estados, principalmente no Brasil, onde o princípio  da liberdade possui ligação intrínseca 
com o princípio basilar da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da 
República. Segundo este raciocínio deduz-se que violações extremas as liberdades 
individuais, ainda que em prol da segurança, podem ofender a dignidade humana, conduta 
muito grave dentro de uma República  que funda-se nesse princípio. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Conclui-se que a discussão e a produção de conteúdo acerca do tema mostra-se 

extremamente necessária, pois em países com um Estado Democrático de Direito, como o 
Brasil, a de se ponderar as medidas que mitigam a liberdade em prol da segurança, visto 
que estas mitigações ferem fundamentos da República, logo sendo contrárias a democracia 
instaurada. 
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