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RESUMO

A pesquisa buscou entender as definições mais usuais de Terrorismo, uma vez que apesar de ser um termo globalmente utilizado e possuir um 
indício de consenso, ainda carece de um conceito definitivo, principalmente para o sistema jurídico brasileiro. Assim, verificou-se a partir de qual 
conceito o Brasil se embasou para a criação da lei antiterrorismo que está em vigor no território nacional desde março de 2016. Essa lei, apesar de 
só ter sido promulgada em 2016, foi idealizada em virtude da realização de grandes eventos no país, como a Copa do Mundo de 2014 e as 
Olimpíadas do Rio de Janeiro, realizada em 2016, já que variadas delegações internacionais estariam no mesmo espaço, com notória visibilidade 
mundial. Apesar de não haver incidentes de ataques terroristas na história recente do Brasil, o terrorismo internacional é imprevisível, pode 
atingir qualquer ser humano com o fim de buscar apelo midiático, não possui alvos bem definidos e muitas vezes se comporta de forma aleatória, 
trazendo para o nosso país a necessidade de estar preparado para combater eventual ameaça e não se pautar apenas na crença de que o Brasil 
nunca seria alvo de terroristas. Sob esse prisma e cercado de fortes críticas, sobretudo dos juristas, seja quanto às condutas criminalizadas e as 
pesadas penas nela cominada, seja quanto ao conceito de terrorismo que a um primeiro momento mostrou-se confuso e amplo, a lei nº 13.260 
de 16 de março de 2016, entrou em vigor na data de sua publicação. De qualquer sorte, é necessário destacar que embora a norma constitucional 
já determinasse a criminalização do terrorismo, consoante o inciso XLIII do artigo 5º da Constituição Federal, a lei específica antiterror que 
regulamentou o terrorismo, só ingressou no sistema jurídico brasileiro depois de quase 28 anos da promulgação da lei maior. Dessa forma, a 
pesquisa buscou trabalhar, a partir da metodologia bibliográfica, a partir da fonte primária que é a lei editada recentemente, por meio do método 
dedutivo, trabalhou-se a idéia do terrorismo marítimo, a partir do conceito de terrorismo, incidentes internacionais e constatando também a 
adequação da lei antiterrorista frente os pontos sensíveis brasileiros. A dúvida ainda persiste quanto a saber se a referida lei alcança, de forma 
satisfatória, o terrorismo marítimo, restando saber se a definição nacional compreende também o espaço territorial marítimo. Todavia é certo 
que, sem uma legislação interna eficaz, o Brasil fica impedido de atuar com eficiência, na falta de mecanismos legais que legitimem sua atuação, 
seja para proteção própria ou alheia, o que o torna vulnerável ao terrorismo marítimo.
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