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Terrorismo no Estado de Direito Democrático: Noções básicas, causas, 

consequências e perigo de autodestruição - breves notas1 

Anabela Marques 

I - Introdução 

 Com o presente trabalho, pretendemos abordar, de forma breve mas crítica, 

uma problemática preocupante e atual, com a qual temos de aprender a viver 

diariamente: o terrorismo.  

 Veremos o fenómeno do terrorismo do ponto de vista do cidadão membro e 

identificando-se com o Estado português, a Europa, a cultura dita ocidental; do ponto 

de vista do cidadão que está inserido e que se identificada com um determinado tipo 

de Estado, o Estado de Direito Democrático. 

 Por um lado, não será pois objeto deste trabalho, o terrorismo noutros cantos 

do Mundo. Não por falta de relevância do tema, como é evidente; apenas pela 

necessidade de circunscrever este estudo dentro de parâmetros que tornem possível 

a sua realização.  

Por outro lado, muito nos distingue da cultura norte-americana; contudo, 

também não faremos aqui, por regra, a análise daquilo – tanto – que nos separa, 

registando apenas um ou outro apontamento em pontos essenciais. Novamente por 

exigências de definição de conteúdo, quando houver necessidade de abordar 

acontecimentos relativos aos Estados Unidos da América, por princípio, limitar-nos-

emos a referir a cultura ocidental, sem abordar o conteúdo de tão complexo conceito. 

No essencial, teremos uma perspetiva europeia perante os acontecimentos 

registados no seu território; sobretudo, a perspetiva da Europa pertencente à União 

Europeia. 

                                                           
1 Trabalho realizado no âmbito da unidade curricular de Metodologia Jurídica, ministrada pelo Prof. 
Doutor Pedro Caridade de Freitas, no âmbito do curso de Mestrado Profissionalizante em Ciências 
Jurídico-Empresariais, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Janeiro de 2016). 
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 O Estado de Direito Democrático é conceito utilizado com frequência pelos 

juristas e pelo cidadão comum - muitas das vezes sem reflexão sobre o seu conteúdo 

-, nomeadamente no apelo à sua intervenção perante as injustiças, como um dado 

adquirido, favorável e protetor, de que se não prescinde. Iniciaremos assim por uma 

breve análise do seu significado, decompondo e analisando cada uma das suas partes. 

Seguir-se-á uma - igualmente breve -, análise do conceito de terrorismo; e o 

registo de alguns apontamentos históricos, com especial relevância para o registo dos 

acontecimentos recentes mais importantes, ocorridos desde os atentados 11 se 

Setembro de 2001, nos Estados Unidos da América, até aos atentados recentemente 

ocorridos em França, a 13 de Novembro de 2015. 

Aqui chegados, analisaremos as causas do terrorismo; bem como a nossa 

reação perante os atos de terror, para além dos mais, com breves referências à 

legislação mais importante adotada para lhe fazer face (internacional, europeia e 

nacional), a partir dos atentados de 11 de Setembro de 2001. 

Assim, perante e atual estado do Estado de Direito Democrático, o qual, tendo 

como apanágio a liberdade, tem de viver com as restrições impostas pelo terror, 

cumpre equacionar qual o melhor caminho a seguir: por um lado, como tratar o 

agente do terror sem esquecer os direitos fundamentais, desde logo os da igualdade e 

da dignidade de todos os homens; por outro lado, as opções a tomar dentro do 

binómio segurança/liberdade; constatando, nomeadamente, o perigo de 

autodestruição do próprio Estado de Direito Democrático. 

Terminaremos (esperamos) com uma mensagem de esperança na capacidade 

do cidadão e do Estado de Direito Democrático de se autodefender, preservando-se a 

si próprio e à sua identidade, mantendo sempre como objetivo e fim último da sua 

atuação, a defesa dos direitos fundamentais do cidadão. 

Não se pretende a análise exaustiva da problemática exposta; limitar-nos-emos 

a analisar e interrelacionar os conceitos que se nos apresentam mais relevantes para 

o tema - até porque as limitações de tempo e de espaço do próprio trabalho, as 
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extraordinárias dimensão e importância do tema e (sobretudo) as parcas capacidades 

da autora -, não permitiriam que fosse de outra forma. 

II - Terrorismo no Estado de Direito Democrático: causas, 

consequências e perigo de autodestruição 

1 – Estado de Direito Democrático 

Para a sua própria sobrevivência, os homens tiveram a necessidade de se 

organizar em comunidade, num contrato social; organização esta que, como sabemos, 

foi variando e evoluindo ao longo dos tempos, até chegarmos à formação de Estados. 

Estado como organização de pessoas que vivem num determinado território, 

sob um determinado poder político, a quem cedem parte da sua liberdade, em prol 

de todos e de cada um, dele esperando receber, como contrapartida, serviços e 

proteção; Estado como resultado da centralização do poder.  

Segundo Pedro Caridade de Freitas: «Desde os trabalhos desenvolvidos por 

Jean Bodin, nos Seis Livros da República, que se individualizam como características 

do Estado, como seus elementos ônticos, a população, o poder político e o território. 

O mesmo é dizer uma sociedade capaz de subsistir por si mesma, uma autoridade 

pública organizada e o estabelecimento de num determinado espaço territorial.»2 

Ainda, Estado como uma organização soberana, a nível interno, não dividindo 

o poder com outras pessoas ou comunidades; interessa-nos aqui o conceito de Estado 

em sentido amplo.  

A este propósito dizem-nos J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira3: «Estado é 

certamente um dos conceitos mais polissémicos da Constituição. Nuns casos, tem um 

sentido amplo, abrangendo o complexo de autoridades e entidades públicas, isto é, 

aquelas dotadas, entre outras coisas, de poder de autoridade». 

                                                           
2 FREITAS, Pedro Caridade de, História do Direito Internacional Público, Da Antiguidade à II Guerra 
Mundial, Cascais: Princípia, 2015, p. 82 
3 CANOTILHO, J.J. Gomes Canotilho e MOREIRA, Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada, 
2.ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 1984, p. 72 e 73 
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E Estado como uma organização soberana também a nível externo, não 

permitindo senão a autorregulamentação. Estado como organização – no caso 

europeu – que se libertou do poder da Igreja exercido através do Papa, ou seja, o 

Estado que surgiu após a Guerra dos 30 anos e os Tratados da Vestefália de 1649. 

Diz-nos Pedro Caridade de Freitas4: «Com o fim da Guerra dos Trinta Anos, a 

Europa assiste ao colapso do Sacro Império Romano-Germânico, que foi dissolvido, e 

ao fim do poder temporal do Papa sobre a Cristandade. Termina desta forma o sistema 

da Respublica Christiana. Com a Paz de Vestefália de 1648, desagrega-se a Cristandade 

e o sistema regional vigente na Idade Média, segundo o qual a igualdade e as 

rivalidades dos reinos ainda estavam contidas sob o controlo longínquo do império, 

inspirado na autoridade comum da Igreja Romana. A emergência do Estado nacional, 

que se fortalece sobre os escombros da Respublica Christiana e ganha vida 

internacional com os Tratados de Paz de Vestefália de 1648, constitui o grande desafio 

do direito internacional da época moderna.» 

Ao falarmos em Estado de Direito, pensemos no Direito não apenas como um 

conjunto de disposições legais, ou, como nos diz José Adelino Maltez, «as partes 

visíveis das normas”; pensemos no Direito como ciência de princípios: «os princípios 

gerais do direito talvez coincidam com os praecepta iurius [viver honradamente; dar 

a cada um o que é seu; não prejudicar o outro] de que falava Ulpiano. De preceitos no 

sentido etimológico (…) como aquilo que tem de ser tomado ou considerado em 

primeiro lugar, antes de tudo, como salientava SEBASTIÃO CRUZ»5.  

Pensemos nas normas como «a passagem do princípio geral de direito para a 

realidade social (…) o resultado da incidência de um princípio sobre a realidade (…) o 

espaço que estabelece a relação entre aquilo que deve ser e aquilo que está»6. 

                                                           
4 FREITAS (nota 2), p. 23 
5 MALTEZ, José Adelino, Princípios de Ciência Política, II Volume, O Problema do Direito, Lisboa: 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 1996, p. 76 e 77 
6 MALTEZ (nota 5), p. 84 
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 Pensemos no Direito «como a justa delimitação da justiça. (…) a injustiça é 

igualmente o limite de validade do direito»7. 

 Deste modo, o Estado de Direito respeita, impõe e consagra normas, partindo 

dos princípios; fazendo-o, desde logo, através da sua consagração na Constituição, no 

respeito pela dignidade humana, com vista à obtenção de justiça para o cidadão – 

simultaneamente, a sua origem e o seu destinatário –, prescrevendo o art.º 1.º da 

Constituição da República Portuguesa que: «Portugal é uma República soberana, 

baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária.» (sublinhado nosso) 

 Neste sentido, António Pedro Barbas Homem8: «A perenidade do conceito de 

Justiça, a sua actualidade, documentam-se pela sua recepção no direito constitucional 

actual, como causa de organização da sociedade política.» 

 Falamos no Estado que surgiu como reação aos regimes absolutistas, 

consagrando a liberdade e a separação de poderes na Constituição; no Estado de 

Direito como conceção inicialmente desenvolvida na Alemanha, em reação à 

República de Weimar: sujeitando todos de igual modo ao direito; garantindo direitos 

a todos de igual forma. 

   O Estado onde nos inserimos caracteriza-se pela democraticidade: no sentido 

de que o poder transferido dos cidadãos para os Estado tem de ser periodicamente 

renovado, através da eleição dos seus representantes; no sentido, também, de «exigir 

a participação popular no próprio exercício do poder»; no sentido, ainda, de que a 

democracia define o «objecto e fins do exercício do poder»9. 

Neste terceiro sentido do conceito amplo de democracia, a característica 

democraticidade confunde-se necessariamente com a sujeição do Estado ao direito; 

só um Estado onde que todos estão sujeitos de igual forma às normas criadas pelo 

                                                           
7 HOMEM, António Pedro Barbas, O Justo e o Injusto, Lisboa: Associação Académica da Faculdade de 
Direito de Lisboa, 2001, p. 14 e 15 
8 HOMEM (nota 7), p. 50 
9 CANOTILHO e MOREIRA (nota 3), p. 75 
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próprio Estado e onde são respeitados a Dignidade Humana e os Direitos 

Fundamentais dos cidadãos – consagrando-os na sua Lei Fundamental -, pode 

arrogar-se de Estado Democrático. 

Falamos do Estado como «aquela forma de organização do político que tem 

menos a ver com a vontade de todos, aquela vontade que atende ao interesse privado 

e não é senão a soma de vontades particulares, e mais a ver com a vontade real, com 

aquela que não atende senão ao interesse comum (…) enquanto membro do Estado-

comunidade [devo] assumir a exigência ética e cívica de me comportar de tal maneira 

que a máxima da minha conduta possa transformar-se em lei universal [como 

ensinava Kant]. Neste sentido, o Estado de Direito assume-se como um processo de 

moralização da política, onde a moral é um limite da soberania»10. 

2 – Terrorismo 

Num esboço muito simples, podemos dizer que terrorismo corresponde a uma 

atuação - mais ou menos organizada - através da qual um grupo de pessoas age 

provocando o terror e a insegurança num outro grupo de pessoas – geralmente, 

inocentes sem qualquer relação direta com a causa que move o primeiro grupo -, com 

vista a obter das vítimas um determinado comportamento, favorável à sua causa 

política. 

Ou, como nos diz Nuno Rogeiro11: «Literalmente, “terrorismo” significa o 

sistema, ou regime, baseado no medo, quer dizer, no impacte psicológico negativo 

(sofrido por indivíduos, grupos, massas) provocado por actos de violência calculada. 

Adições ao núcleo inicial de definição denotam que se trata de violência “política” 

(para separar da delinquência “comum”), geralmente indiscriminada (no sentido de 

                                                           
10 MALTEZ, José Adelino, Princípios de Ciência Política, Introdução à Teoria Política, 2.ª edição, Lisboa: 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 1996, p. 374 
11 ROGEIRO, Nuno, O Novo terrorismo internacional como desafio emergente de segurança, Novas e 
velhas dimensões de um conceito problemático, in Terrorismo – coordenação de Adriano Moreira, 2.ª 
edição, Coimbra: Almedina, 2004, p. 525 
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não privilegiar alvos policiais ou militares), ou progressivamente dirigida aos pontos 

fracos da organização social, a começar pela população civil.» 

Como figuras próximas – recorrendo igualmente o uso da força para atingir 

fins políticos -, encontramos a guerra e a guerrilha. Em traços largos, entendemos que 

o terrorismo se distingue da guerra (entre Estados ou dentro do mesmo Estado, a 

guerra civil) porque nesta são claras as fações em oposição12. Distingue-se também – 

embora com uma fronteira mais ténue - da guerrilha, cujos alvos são concretos e, em 

princípio, ligados ao braço do poder que se quer atingir. 

Paradoxalmente, o terrorismo pode ser exercido pelo próprio Estado, do que 

houve exemplos históricos. Assim nos diz Adriano Moreira13: «O exercício do terror 

pelo poder político para obter a submissão da sociedade civil foi salientado por 

Maquiavel, ao notar que para conservar o poder é necessário “causar terror e medo” 

aos homens. O mais citado exemplo percursor do uso do terror, para conseguir a 

submissão geral, é o governo de Robespierre e Saint-Juste, durante a Revolução 

Francesa, quando assumiram o domínio da Junta de Salvação Pública.». Ao que 

acrescenta14: «e a partir da intervenção de Robespierre e Saint-Juste (1793-1794) o 

primeiro grande exercício foi talvez a tomada do poder na Rússia pelos bolchevistas.» 

Noutro quadrante – mais próximo da problemática ora em análise -, foram 

amiúde surgindo grupos terroristas por oposição aos Estados, dentro de Estados 

concretos, tendo em vista a sua modificação ou desagregação. A Europa não ficou 

imune, tendo-se habituado, desde há muito, a conviver com tais fenómenos de 

violência, tais como o Exército Vermelho na Alemanha, o IRA na Irlanda do Norte, 

ETA em Espanha e a Frente de Libertação da Córsega. 

                                                           
12 AMARAL, Diogo Freitas do, Reflexão sobre alguns aspectos jurídicos do 11 de Setembro e suas sequelas 
in Estudos em Homenagem à Professora Doutora Isabel de Magalhães Collaço, volume II, Coimbra: 
Almedina, 2002, p. 766 e 767, admite um conceito alargado de guerra, nele incluindo «um acto de 
terrorismo internacional, de larga escala (provocou milhares de vítimas civis), qualificado pelo 
Conselho de Segurança como ameaça à paz e segurança internacionais» 
13 MOREIRA, Adriano, Insegurança sem Fronteiras: o Martírio dos Inocentes, in Terrorismo – 
coordenação de Adriano Moreira, 2.ª edição, Coimbra: Almedina, 2004, p. 133 
14 MOREIRA (nota 13), p. 135 
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Saindo das fronteiras dos Estados, destacamos a relevância do «terror em nome 

do Islão, que ameaçou não só “Cruzados” e “Sionistas”, como os próprios regimes 

muçulmanos – do Paquistão à Arábia Saudita, do Egipto ao Iémene – considerados 

“corruptos”, “traidores” e “apóstatas”»: «grupos “tradicionais” de “segunda geração”» 

e grande capacidade destrutiva, como o Hezbolllah, a Jihad Islâmica (com variações 

do mesmo tronco, existente no Norte de África, Médio Oriente e no Sudoeste 

Asiático), o GIA argelino, as brigadas para-militares do Hamas Palestiniano (…) 

grupos irredentistas de “primeira geração”, das milícias de Abu Abbas a Abul Nidal, 

do velho “fedayeen” de Yasser Arafat aos seus aliados radicais na Europa, na América 

Latina e no Japão.»15 

  O auge do «terror em nome do Islão» - fenómeno diferente, não confundível 

com o islamismo - foi atingido com os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, 

nos Estados Unidos da América, coordenados pela organização fundamentalista 

islâmica al-Qaeda16. 

 Tinha acabado de nascer uma nova época de terror: o terrorismo atingira uma 

dimensão e um poder letal até então inimagináveis; o terror instalou-se no lar, no 

trabalho, na vida de cada cidadão ocidental (relembramos, o objeto do presente 

estudo); os Estados compreenderam estar perante um fenómeno global – na sua 

                                                           
15 ROGEIRO (nota 11), p. 528 e 529 
16 «Ataques ou atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 (…) foram uma série de ataques 
suicidas contra os Estados Unidos coordenados pela organização fundamentalista islâmica al-
Qaeda em 11 de setembro de 2001. Na manhã daquele dia, dezanove terroristas sequestraram quatro 
aviões comerciais de passageiros. Os sequestradores colidiram intencionalmente dois dos aviões 
contra as Torres Gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center, na cidade de Nova Iorque, 
matando todos a bordo e muitas das pessoas que trabalhavam nos edifícios. Ambos os prédios 
desmoronaram duas horas após os impactos, destruindo edifícios vizinhos e causando vários outros 
danos. O terceiro avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa 
dos Estados Unidos, no Condado de Arlington, Virgínia, nos arredores de Washington, D.C. O quarto 
avião caiu em um campo aberto próximo de Shanksville, na Pensilvânia, depois de alguns de seus 
passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controle da aeronave dos sequestradores, que a 
tinham reencaminhado na direção da capital norte-americana. Não houve sobreviventes em qualquer 
um dos voos. 
Quase três mil pessoas morreram durante os ataques, incluindo os 227 civis e os 19 sequestradores a 
bordo dos aviões. A esmagadora maioria das vítimas eram civis, incluindo cidadãos de mais de 70 
países.» (https://pt.wikipedia.org/wiki/Ataques_de_11_de_setembro_de_2001) acesso a 2015/12/25 
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origem e nas suas consequências - que só poderia ser combatido com uma atuação 

conjunta; multiplicaram-se a atuações militares e da inteligência e os atos legislativos 

internacionais e nacionais. 

 Com ligações e/ou inspiração no mesmo grupo terrorista - al-Qaeda -, 

seguiram-se-lhe, na Europa, entre outros, os atentados de 11 de Março de 2004 em 

Madrid17 e os atentados de 7 de Julho de 2005 em Londres18. 

 Sobre a referida organização terrorista, diz-nos Maria do Céu Pinto19: «A al-

Qaeda é uma organização amorfa se comparada com as organizações terroristas 

clássicas que têm uma estrutura interna formal, do tipo rígido e hierárquico. Mais do 

que uma organização, a al-Qaeda é uma rede global de relações, aquilo que em 

linguagem sociológica se classifica como uma SPIN: Rede Segmentada, Policêntrica e 

Ideologicamente Integrada. A al-Qaeda, formada em 1989, no final da guerra do 

Afeganistão, é uma estrutura de coordenação pouco hierarquizada, flexível e 

descentralizada. Era inicialmente constituída por elementos terroristas de todo o 

mundo que se juntavam esporadicamente, numa base casuística, para organizarem 

operações de terror e que tinham duas coisas em comum: a experiência da luta na 

jihad afegã e a mesma ideologia intransigente.» 

                                                           
17 «Os atentados de 11 de março de 2004 (…) foram atentados terroristas coordenados, quase 
simultâneos, contra o sistema de trens suburbanos da Cercanías, em Madrid, Espanha, na manhã de 11 
de março de 2004, três dias antes das eleições gerais espanholas. As explosões mataram 191 pessoas e 
feriram 2 050. A investigação oficial por parte do judiciário espanhol constatou que os ataques foram 
dirigidos por uma célula terrorista inspirada na al-Qaeda, apesar de nenhuma participação direta do 
grupo extremista ter sido estabelecida» 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_11_de_mar%C3%A7o_de_2004_em_Madrid), acesso a 
2015/12/25 
18 «Os atentados de 7 de julho de 2005 em Londres (…) referem-se a uma série de explosões que 
atingiram o sistema de transporte público da capital britânica, na manhã de quinta-feira, 7 de 
julho de 2005, em plena hora do rush. 
No centro de Londres, houve quatro explosões em menos de uma hora, atingindo três trens 
do metrô (London Underground) e um ônibus (autocarro) de dois andares da London Buses. (…) Ao 
final das operações de emergência, 52 mortes e cerca de 700 pessoas feridas foram confirmadas.» 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_7_de_julho_de_2005_em_Londres) acesso a 2015/12/25 
19 PINTO, Maria do Céu, A jihad global e o contexto europeu in Criminalidade Organizada e Criminalidade 
de Massa, Interferências e Ingerências Mútuas, coordenação de Manuel Monteiro Guedes Valente, 
Coimbra: Almedina, 2009, p. 85 e 86 
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  Progressivamente, a al-Qaeda foi chamando a si muitos outros elementos. 

Como estrutura descentralizada, a al-Qaeda tem vários níveis operacionais: desde o 

núcleo de líderes e profissionais, passando pelos grupos aliados e pelos aderentes 

locais, até aos elementos radicais que nela apenas buscavam inspiração20. 

 O líder máximo da al-Qaeda, Osama bin Laden, foi capturado e morto, pelas 

forças norte-americanas, a 2 de Maio de 2011; não se acabou com a referida 

organização mas esta foi progressivamente perdendo importância.  

Porém, a Europa e o Mundo Ocidental não se libertaram do terror; após a cisão 

jihadista, surge aos olhos do mundo o ISIS ou Daesh, o autodenominado Estado 

Islâmico, de uma violência brutal e com pretensões territoriais. 

Os seus métodos violentos haviam assustado o próprio Osama bin Laden21: 

«quando Osama bin Laden foi abatido no seu quartel-general incógnito de 

Abbotabad, encontram-se referências ao EI do Iraque no seu ficheiro pessoal. Uma 

indicava a Ayman al-Zawahiri que era preciso ter “muita cautela” com os “métodos 

extremamente violentos” dos jihadistas. No fundo, face a eles, a AQ parecia um grupo 

liberal.» 

Neste contexto, muito recentemente, a Europa sofreu, de novo, terríveis 

ataques terroristas no seu território: o massacre do Charlie Hebdo de 7 a 9 de Janeiro 

                                                           
20 PINTO (nota 19), p. 86 a 91 
21 ROGEIRO, Nuno, O Mistério das Bandeiras Negras, Passado, Presente e Futuro do «Estado Islâmico», 
Lisboa: Verbo, 2015, p. 179 
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de 2015 em Paris22; os atentados de 14 e 15 de Fevereiro de 2015 em Copenhaga23; os 

recentes e brutais atentados de 13 de Novembro de 2015 em Paris24. 

3 – Causas e Consequências 

No terrorismo atual, apesar da sua identificação como «terror em nome do 

Islão», o que encontramos são verdadeiras razões políticas, mais do que questões 

                                                           
22«Massacre do Charlie Hebdo foi um atentado terrorista que atingiu o jornal satírico francês Charlie 
Hebdo em 7 de janeiro de 2015, em Paris, resultando em doze pessoas mortas e cinco feridas 
gravemente (…) supostamente como forma de protesto contra a edição Charia Hebdo, que ocasionou 
polêmica no mundo islâmico e foi recebida como um insulto aos muçulmanos. Mataram 12 pessoas, 
incluindo uma parte da equipe do Charlie Hebdo e dois agentes da polícia nacional francesa, ferindo 
durante o tiroteio mais outras 11 pessoas que estavam próximas ao local. No mesmo dia, outro francês 
muçulmano (…) ligado aos atacantes do jornal (…) matou a tiros uma policial em Montrouge, na 
periferia de Paris, e no dia seguinte invadiu um supermercado kasher perto de Porte de Vincennes 
fazendo reféns, quatro deles são mortos (…) no novo ataque que terminou após a invasão do 
estabelecimento pela polícia francesa. No dia 11 de Janeiro, (…) um vídeo é publicado na Youtube para 
reivindicar os actos: A. Coulibaly confirma a sua responsabilidade no ataque a Montrouge; ele também 
se reivindica como membro do Estado Islâmico do Iraque e do Levante. No total, durante os eventos 
entre 7 a 9 de janeiro, ocorreram 17 mortes em atentados terroristas na região de Île-de-France, 
em Paris.» (https://pt.wikipedia.org/wiki/Massacre_do_Charlie_Hebdo) acesso a 2015/12/25 
23 «O primeiro ataque ocorreu às 15h33min CET no Centro Cultural Krudttønden, durante um 
seminário público chamado "Arte, Blasfêmia e Liberdade de Expressão", organizado para homenagear 
as vítimas do ataque em janeiro contra a sede do jornal francês satírico Charlie Hebdo, 
em Paris. Estavam presente : o embaixador da França na Dinamarca, François Zimeray, a co-fundadora 
do movimento feminista Femen Inna Shevchenko, o deputado Jette Plesner Dali do Partido Popular 
dinamarquês e o artista sueco Lars Vilks. Acredita-se que Vilks era o alvo principal, por conta da 
controvérsia sobre seus desenhos de Maomé. O atirador matou o realizador Finn Nørgaard e feriu três 
agentes policiais. Algumas horas depois, às 00h50min CET, na manhã de 15 de Fevereiro, um segundo 
tiroteio ocorreu em frente da Grande Sinagoga da cidade de Copenhaga, em Krystalgade, onde o 
mesmo atirador matou um membro da comunidade judaica durante uma celebração de Bar Mitzvá e 
feriu outros dois agentes policiais.» 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Ataques_terroristas_em_Copenhague_em_2015) acesso a 2015/12/25 
24 «Os ataques de novembro de 2015 em Paris foram uma série de atentados terroristas ocorridos na 
noite de 13 de novembro de 2015 em Paris e Saint-Denis, na França. Os ataques consistiriam 
de fuzilamentos em massa, atentados suicidas, explosões e uso de reféns. Ao todo, ocorreram três 
explosões separadas e seis fuzilamentos em massa, incluindo bombardeios perto do Stade de France no 
subúrbio ao norte de Saint-Denis. O ataque mais mortal foi no teatro Bataclan, onde os terroristas 
fuzilaram várias pessoas e fizeram reféns até o início da madrugada de 14 de novembro. 
Pelo menos 137 pessoas morreram (incluindo os 7 terroristas que perpetraram os ataques),[2] sendo 89 
delas no teatro Bataclan. Mais de 350 pessoas ficaram feridas pelos ataques, incluindo 99 pessoas em 
estado grave. Além das mortes de civis, oito terroristas foram mortos» 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Ataques_de_novembro_de_2015_em_Paris) acesso a 2015/12/25 
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religiosas25; obviamente, umas e outras confundíveis entre si, sobretudo do ponto de 

vista do fundamentalista islâmico, pertencente ao «”Estado” mediavalesco de santos 

sanguinários»26. 

A sua principal motivação é a destruição da sociedade ocidental, sendo em 

parte perpetrado pelos próprios cidadãos europeus. Pretende-se que os cidadãos 

europeus e ocidentais, aterrorizados, questionem os seus líderes e reclamem a 

mudança da ordem instituída. 

Uma pergunta nos assola: como pode o Estado da Liberdade e dos Direitos 

Fundamentais, que tem como apanágio a Dignidade da Pessoa Humana, ser tão 

odiado, até pelos seus próprios filhos? 

Por um lado, há que ter em conta, como nos diz Adriano Moreira27, que os 

Estados europeus foram, até há bem pouco tempo, Estados colonizadores. O próprio 

«Estatuto do Tribunal de Haia ainda invoca os Estados civilizados como fonte do 

direito internacional, resto de uma doutrina euromundista».  

Também a Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU, datada de 

10 de Dezembro de 1948, portanto contemporânea do colonialismo, inevitavelmente, 

transporta em si, uma visão ocidental dos direitos fundamentais. 

Os Direitos Humanos decorrem do Direito Natural, dos princípios pré-

existentes à norma; portanto, são igualmente verificáveis em relação a qualquer 

homem. 

Assim, José Adelino Maltez28: «foi o direito natural que inspirou a Revolução 

Atlântica, desde a revolução inglesa à revolução norte-americana, marcando também 

as vicissitudes das várias moderações dentro da revolução francesa. Foi ele que esteve 

na base do ideal de Estado de Direito e que influenciou a Carta do Atlântico, de 1941, 

bem como a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948». 

                                                           
25 No sentido de que o terrorismo não é religioso, ver PINTO, Eduardo Vera-Cruz, Curso Livre de Ética 
e Filosofia do Direito, Cascais: Princípia, 2010, p. 353 a 389 
26 ROGEIRO (nota 21), p. 64 
27 MOREIRA (nota 13), p. 149 a 150 
28 MALTEZ (nota 10), p. 392 e 393 
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Não obstante, o Direito Natural não é imutável, corporiza-se no Direito de 

cada momento e local histórico; os direitos fundamentais proclamados são os do 

nosso tempo histórico: «O direito natural entendido, pois, como um direito natural 

progressivo, um direito natural de conteúdo variável (STAMMLER) ou um direito 

natural evolutivo (HAURIOU). Porque a razão que actua é a razão que actua através 

do homem que actua.»29 

Por outro lado, os Estados europeus e os Estados Unidos da América têm 

tomado decisões e desenvolvido atuações, ao nível da política internacional, que 

esbarram frontalmente com os valores e a autonomia dos Estados de cariz islâmico, 

de que é paradigma a perpetuação da situação vivida na Faixa de Gaza e na Palestina 

como um todo; ou as prisões arbitrárias em Guantánamo; ou a destruição dos 

equilíbrios regionais, pela intromissão injustificada das tropas ocidentais, como 

aconteceu no Iraque. 

Como diz Adriano Moreira30: «A gravíssima questão da Palestina dinamizou a 

política de globalização da solidariedade do cinturão muçulmano que divide o Norte 

do Sul do Mundo desde Gibraltar até à Indonésia, culpando os EUA pelo apoio a 

Israel, e pela miséria de gerações de palestinianos que apenas conheceram a expulsão, 

a ocupação, os campos de concentração e a guerra. Sem resolução do caso da Palestina 

não será possível uma estratégia eficaz contra o terrorismo.» 

Acrescem os jogos (demasiado complexos para que pudessem ser temas de 

análise neste trabalho): quer de poder económico, nomeadamente com a criação de 

paraísos económicos e fiscais, «a mão esquerda dos países desenvolvidos, cuja mão 

direita ignora o que a esquerda faz»31; quer de interesses geoestratégicos e 

consequente financiamento de atividades terroristas. 

                                                           
29 MALTEZ (nota 10), p. 401 
30 MOREIRA (nota 13), p.152 
31 RODRIGUES, Anabela Miranda, Criminalidade Organizada – que política criminal? in Direito Penal 
Económico e Europeu do Instituto de Direito Penal Económico e Europeu da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, vol. III, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p. 185 
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Há ainda que ter em conta que as vagas de imigrantes, provenientes dos países 

menos desenvolvidos, foram sendo absorvidas de forma deficiente, criando-se ilhas 

aculturadas, favoráveis à propagação do extremismo, sobretudo junto da segunda 

geração; nomeadamente, como afirma Maria do Céu Pinto32: «Trata-se, no geral, de 

jovens árabes, oriundos da segunda geração de emigrantes (nascidos na Europa ou aí 

criados desde tenra idade), que se sentem alienados da sociedade ocidental que os 

circunda.» 

Ou também a alienação de muitos jovens ocidentais: «O que leva um jovem a 

querer servir o objectivamente, universalmente reconhecido como criminoso “Estado 

Islâmico”? Desde logo, a transgressão assumida, tentadora, que se costuma assinalar 

nos comportamentos desviantes. Mas mais coisas. Vida insatisfeita, alienação, 

manipulação, desejo de aventura. Até ao paroxismo: “olá, mãe, aqui está, martirizado, 

o teu filho que não servia para nada”.»33 

Finalmente, a globalização – inicialmente económica, mas posteriormente 

também política, tecnológica e cultural, influenciada pelo progresso da 

comunicação34 - a qual potencia o crescimento do terrorismo e lhe altera a forma. 

«Para o EI, a redes sociais abriram-se como novos horizontes de combate, 

recrutamento, incitamento e até planeamento operacional, exagerado ou real.»35 

A globalização traz consequências perversas para o mundo do crime e, neste, 

também, para o terrorismo. Como nos diz Anabela Miranda Rodrigues36: «A 

globalização não consiste, assim, numa homogeneização do mundo em torno de 

parâmetros comuns, mas na reconstituição de espaços assinalados como “centrais” e 

“cinzentos” ou “marginais”: Trata-se de um “novo tribalismo”. O planeta organiza-se 

em redes idênticas, tanto para as actividades lícitas como para as ilícitas.» 

                                                           
32 PINTO (nota 19), p. 90 
33 ROGEIRO (nota 21), p. 118 e 119 
34 Neste sentido, RODRIGUES (nota 31), p. 184 
35 ROGEIRO (nota 21), p. 82 
36 RODRIGUES (nota 31), p. 186 
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A criminalidade organizada surge muitas vezes intimamente ligada ao 

financiamento do terrorismo. Maria do Céu Pinto37 associa a al-Qaeda, para além do 

mais: ao fruto e roubo de documentos de identificação pessoal e à sua contrafação, 

bem como à contrafação de cartões de crédito, e utilização de tais documentos na 

prática de fraudes; extorsão e chantagem; narcotráfico; assaltos e roubos a bancos; 

exploração da imigração clandestina; furto e tráfico de explosivos. 

Já o ISIS, assumindo uma base territorial (partes da Síria, Líbano, Jordânia, 

Iraque e Turquia – em dimensão e população semelhantes a Portugal), apropriou-se 

dos recursos naturais e dos meios de produção dos territórios ocupados e, 

diretamente ou por extorsão, retira deles grande parte do seu financiamento, com 

destaque para a transação de petróleo - «vende o combustível a intermediários, que o 

transportam em camiões-cisterna mais ou menos camuflados (ou em pequenos 

contentores), para frotas “legítimas” que aguardam em vários países limítrofes.»38 

Financia-se ainda, de forma relevante, com o sequestro, o tráfico de pessoas e armas, 

o tráfico de bens culturais e, até, com a utilização de instituições de caridade e 

respetivos donativos. 

O ataque de 11 de Setembro de 2001 marcou um ponto de viragem. Devastados 

por esta perseguição sanguinária, a Europa e o mundo ocidental reagiram: os Estados 

coordenam esforços, multiplicam-se as decisões comunitárias e as iniciativas 

legislativas nacionais. Tornara-se urgente a concretização de uma resposta rápida e 

igualmente global. 

Assim, foram reforçados os instrumentos de prevenção e repressão, não só dos 

próprios atos terroristas, mas também do seu financiamento, e do correspondente 

branqueamento de capitais. 

Desde logo, as resoluções 1368 (2001) e 1373 (2001), adotadas pelo Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, respetivamente a 12 de Setembro e 28 de Setembro do 

                                                           
37 PINTO (nota 19), p. 91 
38 ROGEIRO (nota 21), p. 164 
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2001: condenando o terrorismo internacional e reafirmando o direito natural à 

legítima defesa, individual ou coletiva; instando os Estados a trabalharem 

urgentemente em conjunto para prevenir e reprimir os atos de terrorismo; 

reconhecendo a necessidade de adoção, no seu território, de medidas de prevenção e 

de repressão do financiamento e preparação de atos de terrorismo; outras se lhe 

seguiram. 

Muito recentemente, foram aprovadas as resoluções do conselho de segurança 

das Nações Unidas 2249 (2015) e 2253 (2015), respetivamente de 20 Novembro e 17 de 

Dezembro de 2015, dirigidas, de forma privilegiada, ao combate ao ISIS, no sentido do 

reforço das medidas de combate ao terrorismo, nomeadamente com a participação 

do setor privado na blindagem do sistema financeiro, e na identificação e partilha de 

informações sobre indivíduos suspeitos, para além do mais, recorrendo ao registo de 

dados biométricos39. 

A nível comunitário, destaca-se a Decisão-Quadro do Conselho de 13 de Junho 

de 2002 relativa à luta contra o terrorismo (2002/475/JAI), impondo aos Estados 

membros a adoção de medidas de definição e combate aos grupos e às atividades 

terroristas, incluindo a instigação, a cumplicidade e a tentativa, e a responsabilização 

das pessoas coletivas; alterada pela Decisão-Quadro 2008/919/JAI do Conselho de 28 

de Novembro de 2008, alargando o âmbito das infrações relacionadas com atividades 

terroristas, tendo que conta que40 «A ameaça terrorista cresceu e evoluiu rapidamente 

nos últimos anos, os modos de atuação dos activistas e apoiantes do terrorismo 

mudaram, incluindo a substituição de grupos estruturados e hierarquizados por 

células semiautónomas com ligações ténues entre si. Estas células ligam redes 

internacionais e recorrem cada vez mais às novas tecnologias, em especial à internet.» 

                                                           
39 Para uma análise mais desenvolvida da densificação da utilização dos dados biométricos após os 
ataques de 11 de Setembro de 2001, ver FERNANDES, Hélène Marine Serra, O Direito Penal do Inimigo: 
Reconfiguração do Estado de Direito?, dissertação de mestrado em direito (ciências jurídico-políticas), 
Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Julho de 2011 
(https://sigarra.up.pt/fadeup/pt/PUBLS_PESQUISA.FORMVIEW?P_ID=12248) acesso a 2016/001/14 
40 Ponto 3 dos considerandos iniciais  
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Destacam-se ainda as diretivas 2005/60/CE do Parlamento e do Conselho de 

26 de Outubro de 2005 e 2006/70/CE da Comissão de 1 de Agosto de 2006, relativas à 

prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de 

capitais e de financiamento do terrorismo. 

Em conformidade, no direito nacional, alteraram-se a Constituição da 

República Portuguesa, o Código Penal e o Código de Processo Penal e aprovaram-se 

a Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto (Lei de Combate ao Terrorismo) e a Lei n.º 25/2008, 

de 5 de Junho (Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais). 

Alargaram-se as restrições aos direitos fundamentais, nomeadamente no que 

toca às possibilidades de obtenção de prova no decurso do inquérito - com destaque 

para as buscas domiciliárias, agora possíveis, em certos casos, sem autorização judicial 

e a qualquer hora do dia ou da noite – e no que concerne à privacidade da 

comunicação entre arguido e defensor.41 

Densificou-se igualmente o recurso às ações policiais e dos serviços de 

informação – o cidadão é largamente vigiado - e das forças armadas; o combate ao 

terrorismo confunde-se com um estado de guerra. 

Assim foi, de imediato, após os atentados de 11 de Setembro de 2011; como nos 

diz Diogo Freitas do Amaral42: «O primeiro problema que desde logo se colocou foi o 

de saber se os ataques de 11 de Setembro, para além de constituírem crimes 

(homicídio, ofensas corporais, dano – e terrorismo), foram ou não um acto de guerra. 

Houve quem entendesse que sim, pelo que a resposta devia ser também constituída 

por actos de guerra. Houve quem entendesse que não, retirando daí a consequência 

de que a resposta, para ser adequada e proporcional, deveria consistir apenas na 

captura dos criminosos e no seu julgamento em tribunal. A administração do 

                                                           
41 Para uma análise mais desenvolvida das alterações legislativas no ordenamento jurídico português 
após os ataques de 11 de Setembro de 2001, ver VALENTE, Manuel Monteiro Guedes, Terrorismo, 
Fundamento de restrição de Direitos? in Terrorismo – coordenação de Adriano Moreira, 2.ª edição, 
Coimbra: Almedina, 2004 
42 AMARAL (nota 12), p.765 e 766 
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presidente Bush não tardou em definir a sua posição: em menos de 48 horas, declarou 

urbi et orbi que considerava os ataques de 11 de Setembro como an act of war». 

A 7 de Outubro de 2001, a coligação internacional iniciou os bombardeamentos 

sobre alvos militares no Afeganistão43. 

Por seu turno, após os atentados de Paris a 13 de Novembro de 2015, o 

Presidente Francês, François Hollande, decretou o estado de emergência, fechou as 

fronteiras do país e declarou: «La France est en guerre», «Les actes commis vendredi 

à Paris et au Stade de France sont des actes de guerre». 

Reforçaram-se os ataques militares, de nova coligação internacional, nos 

territórios ocupados pelo ISIS. O jornal “Expresso”, na sua edição de 14 de Janeiro de 

2016, dava conta de que o ISIS acabara de perder o controlo de alguns territórios, com 

interesse estratégico, na Síria e no Iraque. 

Num caso como noutro (bem como nos demais exemplos recentes de terror, 

supra referidos) não há fações claramente definidas, sendo que, de um dos lados, são 

atacados civis inocentes; assim, entendemos estar perante atos de terrorismo e não 

perante atos de guerra. Não obstante, as respostas necessárias, estas sim, 

assemelham-se às de uma guerra, merecendo o aval da ONU e da NATO; questiona-

se a aplicabilidade das Convenções de Genebra de 194944. 

4 – Perigo de autodestruição 

Neste contexto de terror de enorme dimensão, inimaginável até 2001, urge 

identificar e punir o inimigo impiedoso, com mão de ferro, evitando novos males e 

expiando os males consumados. Com legitimidade, equacionamo-nos sobre a melhor 

forma de travar o monstro. 

                                                           
43 AMARAL (nota 12), p. 767 
44 Neste sentido, referindo-se aos prisioneiros das operações militares no Afeganistão, AMARAL (nota 
12), p. 771 
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O Estado de Direito Democrático é acusado de excesso de garantias e a atenção 

do Mundo – e, nele, inevitavelmente, dos pensadores do Direito – centra-se nas 

vítimas, nos inocentes (que somos ou podemos ser todos nós), defendendo-os ou 

honrando-lhes a memória. 

Levantam-se vozes acusando o agente do terror de se autoexcluir da 

organização social vigente, em suma, do Estado de Direito Democrático – há quem 

entenda que aquele não merece que se lhe dispense a mesma reação que é destinada 

cidadão comum (ainda que agente de crimes); entende-se que «O “inimigo” nega-se 

a si próprio como pessoa, aniquila a sua existência como cidadão, exclui-se de forma 

voluntária e a título permanente da sua comunidade e do sistema jurídico que a 

regula.»45 

Deste modo, os defensores do direito penal do (contra o46) inimigo, pugnam 

por regimes de exceção. O direito penal do cidadão/arguido é substituído por uma 

resposta bicéfala: o direito penal do cidadão e o direito penal do autor. 

O terrorista não é um cidadão que cometeu crimes; é um inimigo sujeito a «um 

modelo punitivo em função do autor (…) em detrimento de um sistema alicerçado no 

facto ilícito praticado e num juízo de culpabilidade.»47, antecipadamente 

criminalizado, em função da sua perigosidade. 

Os exemplos de direito penal do inimigo (ou nele inspirados) vão-se 

sucedendo, começando pela reação americana aos atentados de 11 de Setembro: o USA 

Patriot Act de 26 de Outubro de 200148; os prisioneiros enclausurados em 

Guantánamo sem direito a um julgamento justo; a criação, pela administração 

                                                           
45 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Terrorismo e Direitos Fundamentais in Criminalidade Organizada 
e Criminalidade de Massa, Interferências e Ingerências Mútuas, coordenação de Manuel Monteiro 
Guedes Valente, Coimbra: Almedina, 2009, p. 23, referindo-se aos defensores do direito penal do 
inimigo. 
46 Terminologia de CANOTILHO (nota 45) 
47 FERNANDES (nota 39), p. 9 
48 Sobre este tema, apelidando-o de “aproximação ao legado literário de Franz Kafka”, PINTO (nota 25), 
p. 331 
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americana, de tribunais militares especiais para julgar os suspeitos de participação 

nos atentados. 

Seria interessante analisar aqui – mas não cabe no âmbito do presente trabalho 

– os julgamentos de Nuremberga, onde também houve a criação de tribunais especiais 

e condenações à morte e prisões perpétuas. Não obstante, não justificando, sempre 

se dirá que foram consequência de uma guerra mundial e resultado do acordo de 

vários Estados, ou seja, acorreram num contexto histórico e político único. 

Diz-nos Eric Hobsbawn49: «A política corrente dos Estados Unidos tentou 

revitalizar os terrores apocalípticos da Guerra Fria, quando aqueles já não têm 

qualquer plausibilidade, inventando “inimigos” que legitimem a expansão e uso do 

seu poder global.» 

Os cidadãos conscientes do significado de fazerem parte de um Estado de 

Direito Democrático - fruto de uma longa e árdua história -, não podem pactuar com 

este estado de coisas, sob pena de perderem a sua própria identidade.  

«Alguns dos agentes do Estado, centrados nos fins, com a vingança como meta, 

sem preocupações em respeitar o Direito combatem o terrorismo sem manter o 

combate nos limites daquilo que os distingue dos terroristas.»50 Não podemos aceitar 

e legitimar tal comportamento. 

Por um lado, apesar do sofrimento e angústia causados, razões conjunturais 

não nos podem fazer esquecer a história e a cultura subjacentes ao direito 

constitucional dos Estados Europeus, resultado de um também sofrido caminho, no 

sentido da defesa do Homem. 

Por outro lado, cumpre igualmente que estejamos atentos aos perigos de 

americanização do direito europeu – jamais poderemos permitir que opções políticas 

como as acima descritas se possam replicar no espaço europeu. 

                                                           
49 HOBSBAM, Eric, Globalização; Democracia e Terrorismo, Barcarena: Editorial Presença, 2008, p. 126 
50 PINTO (nota 25), p. 319 
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Mas também na Europa, paulatinamente, vão entrando os regimes de exceção, 

de forma preventiva e por relação a alguns tipos de crime, como o terrorismo e outra 

criminalidade organizada conexa, com especial reflexo nas alterações ao processo 

penal – garante dos direitos fundamentais –, progressivamente mais permissivo na 

intromissão na liberdade, na intimidade e na reserva da vida privada de cada um.  

O direito penal do inimigo, movimento jurídico, cultural e ideológico, de 

origem alemã, traz-nos à memória fantasmas recentes: «Inserido no funcionalismo 

sistémico – do qual Jakobs é, também, fundador – o Direito Penal do inimigo não 

constitui uma construção dogmática jurídico-penal particularmente inovadora (...) 

uma forte proximidade com o entendimento jurídico-dogmático perfilhado por Carl 

Schmitt. Carl Schmitt (tido por muitos como um “jurista maldito”, indelevelmente 

associado à política Hitleriana) construiu uma posição na qual sustentou que uma 

sociedade, para se afirmar e unir politicamente necessita de estabelecer quem é seu 

amigo e que é seu inimigo»51. 

 O controlo preventivo e o direito penal do autor são característicos dos Estados 

autoritários e/ou totalitários52. Num Estado de Direito Democrático, baseado na 

igualdade e na dignidade da pessoa humana, não pode haver cidadãos e não cidadãos 

– todos somos pessoas, sujeitos de um único Direito. 

 Em 1945, logo após a guerra, Gustav Radbruch, antigo ministro da república de 

Weimar, já então negando o positivismo – que tantas arbitrariedades permitira – 

numa perspetiva jusnaturalista, dedicou aos estudantes de Heidelberg «cinco 

minutos de Filosofia do Direito»53, dizendo, no quinto minuto: «Há também 

princípios fundamentais de direito que são mais fortes do que todo e qualquer 

                                                           
51 FERNANDES (nota 39), p. 7 
52 No que toca aos controlos preventivos, neste sentido, MIRANDA, Jorge, «Os direitos fundamentais e 
o terrorismo: os fins nunca justificam os meios, nem para um lado nem para o outro», Revista do 
Tribunal Regional Federal 3ª Região, publicação oficial da República Federativa do Brasil, separata, n.º 
75, Janeiro/Fevereiro 2006, p. 90 
53 RADBRUCH, Gustav, Cinco minutos de Filosofia do Direito in Filosofia do Direito de Gustav Radbruch 
da Universidade de Heidelberg, da Colecção Stvivm, Temas Filosóficos Jurídicos e Sociais, 6.ª edição 
(reimpressão), Coimbra: Arménio Amado – Editor, Sucessor, 1997, p. 417 
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preceito jurídico positivo, de tal modo que toda a lei que os contrarie não poderá 

deixar de ser privada de validade. Há quem lhes chame direito natural e quem lhes 

chame direito racional. (…) o esforço de séculos conseguiu extrair deles um núcleo 

seguro e fixo, que reuniu nas chamadas declarações dos direitos do homem e do 

cidadão, e fê-lo com um consentimento de tal modo universal que, em relação a 

muitos deles, só um sistemático cepticismo poderá ainda levantar quaisquer 

dúvidas.» 

 Temos de identificar e punir os agressores mas sempre sem esquecer que a 

dignidade da pessoa humana faz parte, na sua própria definição, da natureza de cada 

homem, implicando que os seus atos, por mais hediondos que sejam, apenas possam 

ser punidos de forma justa e proporcional; por eles mas também «por nossa causa»54. 

Assim não sendo, abrir-se-ia a porta ao abuso e à arbitrariedade, denegando a Justiça.  

Não temos dúvidas em afirmar que, em Portugal, o direito penal do inimigo, 

seria claramente inconstitucional, violador dos princípios, também eles 

constitucionais, que regem a atribuição dos direitos fundamentais: os princípios da 

universalidade e da igualdade, previstos, respetivamente, nos art.ºs 12.º, n.º 1 e 13.º, n.º 

1, da Constituição da República Portuguesa55. 

Os direitos humanos podem autolimitar-se mas não são aplicáveis mais a uns 

do que a outros, «os direitos fundamentais ou são indivisíveis ou não são direitos 

fundamentais.»56 

Neste contexto de terror, urge também prevenir o ataque, defendendo os 

inocentes, reforçando a segurança a todos os níveis; essa é também uma (diria, a mais 

importante) das finalidades das restrições aos direitos fundamentais, que vêm sendo 

sucessivamente implementadas. A segurança é a palavra de ordem. 

                                                           
54 PINTO (nota 25), p. 345 
55 Sobre a atribuição subjetiva dos direitos fundamentais, ver GOUVEIA, Jorge Bacelar, Manual de Direito 
Constitucional, volume II, 5.ª edição, Coimbra: Almedina, 2013, p. 972 a 977 
56 MIRANDA (nota 52), p. 104 
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Neste sentido, é elucidativa a revisão constitucional operada pela Lei 

Constitucional n.º 1/2001, de 12 de Dezembro, a qual veio aceitar a jurisdição do 

Tribunal Penal Internacional, permitir o reforço da cooperação judiciária 

internacional e permitir que as buscas, em determinados casos (como o terrorismo) 

sejam levadas a efeito mesmo durante a noite; é paradigmática do espírito desta 

alteração constitucional, a introdução, no n.º 6, do seu art.º 7.º, da expressão “espaço 

de liberdade, segurança e justiça”. 

Abre-se aqui uma brecha significativa na proteção constitucional nos direitos 

fundamentais, por um lado, ao reduzir os limites de proteção de direitos 

fundamentais e, consequentemente, o seu próprio conteúdo; por outro lado, ao 

aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional.57 

Em nome da segurança, o Estado de Direito Democrático vai cedendo o seu 

espaço de liberdade e de reserva: o cidadão é vigiado, escutado, seguido, revistado, 

fotografado; as suas contas bancárias são analisadas; as casas – reduto último da 

intimidade – são devastadas; até a liberdade de movimentos é limitada. 

«O “espaço público” – o espaço da igualdade, da liberdade e da laicidade 

garantido pelo Estado – foi o espaço colectivo (social) próprio das sociedades 

modernas, que inventaram, ao mesmo tempo, o “espaço privado”, a “intimidade”, que 

escapava ao olhar dos outros membros da comunidade»58; contudo, as fronteiras 

entre o espaço público e o espaço privado e o espaço íntimo, vão-se tornando cada 

vez menos nítidas. 

O Estado de Direito Democrático é garante da segurança dos cidadãos, os 

quais, legitimados no contrato social, a podem reclamar dos seus governantes. Porém, 

cumpre nunca perder de vista que a segurança é apenas um instrumento e não um 

                                                           
57 Sobre a fragilidade jurídica do Tribunal Internacional Penal, a perigosa americanização do direito 
europeu e a “falta de pudor” com que se aceitou esta revisão constitucional, PINTO (nota 25), p. 324 a 
332 
58 RODRIGUES (nota 31), p. 187 
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fim em si própria; a segurança só faz sentido para que os direitos possam ser exercidos 

e não para os aniquilar. 

Diz-nos António Pedro Barbas Homem59: «Um regresso à teoria da Justiça tem 

vindo a ser propugnado no pensamento jus-filosófico português mais recente. Na sua 

exposição de uma concepção de direito natural variável, José de Oliveira Ascensão 

apresenta a justiça como um valor, ao qual se subordina a segurança.» 

Já Rogério Alves afirma60: «Direi que a segurança está em excelente 

companhia, sentada, lado a lado, com a liberdade. O que se não deve, nem se pode 

estranhar, As duas são faces da mesma moeda, no que à vida em sociedade respeita.» 

Por seu turno, «Marcelo Rebelo de Sousa e Sofia Galvão, apreciando o tema 

sob o ponto de vista dos fins do Estado – justiça, segurança e bem-estar – admitem o 

sacrifício da justiça à segurança em nome da racionalidade na criação do direito»61. 

Da nossa parte, não vemos a segurança senão como um instrumento; de 

inegável significado mas, ainda assim, um mero instrumento – de nada vale ter a 

segurança de nada fazer, de nada dizer e de nada ter: «o direito à segurança (…) 

significa essencialmente garantia de exercício seguro e tranquilo dos direitos, liberto 

de ameaças ou agressões. Desde a Constituição de 1822 (…) que a segurança representa 

mais uma garantia de direitos do que um direito autónomo.»62 

Os Estados ocidentais deparam-se hoje com um dilema de difícil gestão, o de 

saber até onde podem ir as ações de segurança e a partir de onde deixam de ser 

legítimas as restrições aos direitos; «onde há uma década [texto de 2002] todos (ou 

quase todos) punham em primeiro lugar, na hierarquia dos valores públicos a 

defender, o rule of law, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, hoje muitos 

                                                           
59 HOMEM (nota 7), p. 11 
60 ALVES, Rogério, Direito à Liberdade e à Segurança in Segurança Pública e Privada, 1.º Cisegur, 
Congresso Internacional de Segurança Pública e Privada de 6 e 7 de Julho de 2011, coordenação executiva 
de Nelson Faria de Oliveira e coordenação científica de Eduardo Vera-Cruz Pinto e Marco António 
Marques da Silva, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e CJLP – Comunidade de Juristas de 
Língua Portuguesa, Coimbra: Coimbra Editora, 2012, p. 141 
61 HOMEM (nota 7), p. 13 e 14 
62 CANOTILHO e MOREIRA (nota 3), p. 198 
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(uma clara maioria) colocam preferencialmente a salus publica, o law and order, e a 

Segurança Nacional»63. 

Neste balanço, racionalizam-se os direitos, tornando-se real ou perigosamente 

possível e eleição do instrumento (segurança) como fim do direito. A este propósito, 

escreve José Joaquim Gomes Canotilho64: «A cruz antropológica (…) de 

constitucionalistas e penalistas, revela-se, pois, tragicamente pesada. A racionalidade 

instrumental orientada para os resultados (…) legitima-se na incontornável tarefa, 

interna e internacional, de combate a todas as formas de terrorismo, colocando o 

direito constitucional e o direito penal e a sua Wertorientierung, em emergência 

defensiva.»65 

A própria Declaração Universal dos Direitos do Homem permite restrições aos 

direitos fundamentais em nome do bem comum, ao prever, no seu art.º 29.º, n.ºs 1 e 

2, que: 1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível 

o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. 2. No exercício destes direitos e 

no gozo destas liberdades ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela 

lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e 

liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem 

pública e do bem-estar numa sociedade democrática. (sublinhado nosso)         

A Declaração Universal dos Direitos do Homem faz parte do ordenamento 

jurídico português, por via do disposto no art.º 16.º, n.º 2, da Constituição da República 

Portuguesa. 

O desafio de segurança com que nos deparamos implica, necessariamente (não 

se conhecem vozes discordantes), a criação de restrições66 aos direitos fundamentais; 

o cerne da questão está na escolha, qualitativa e quantitativa, das restrições 

necessárias. Apenas poderemos aceitar a restrição de direitos na medida do 

                                                           
63 AMARAL (nota 12), p.777 
64 CANOTILHO (nota 45), p. 24 
65 RODRIGUES (nota 31), p. 197: «Aos novos e grandes “riscos”, a modernidade respondeu com a razão 
técnico-instrumental ou razão instrumental calculadora.» 
66 Sobre a distinção entre limites, restrições e suspensão de direitos, MIRANDA (nota 52), p. 95 e 96 
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estritamente necessário à identificação e detenção dos criminosos e monotorização 

de atividades terroristas.  

Assim, por um lado, há que fazer uma ponderação delicada de quais os direitos 

que podem ser efetivamente restringidos e quais os que o não podem ser, atendendo 

sua natureza. Não poderão ser restringidos os direitos por natureza inatingíveis, bem 

como outros cujo conteúdo tenha, chamemos-lhe assim, relevância lateral para o 

combate ao terrorismo. 

Haverá necessariamente restrições à liberdade de movimentos e à reserva da 

intimidade da vida privada e familiar. Vivemos todos sob apertada vigilância. 

Inevitavelmente também, haverá restrições aos limites à privação da liberdade 

e às garantias processuais, onde se deverão ter extremas cautelas; são ténues as 

fronteiras com o abuso e o autoritarismo. 

Equacionam-se restrições à capacidade civil e à cidadania e à participação na 

vida pública, quando os agentes são estrangeiros ou têm origem ou ascendência 

estrangeira. Também as cautelas têm de ser extremas, sendo ilegítima qualquer 

retrocesso na situação jurídica de quem já havia adquirido a cidadania do Estado – 

não poderá haver cidadãos de primeira e cidadãos de segunda categoria. 

Como exemplo de direito intangível, temos desde logo o direito à vida. 

«Aceitar, como faz o governo e os tribunais israelitas que seja lícito sacrificar a vida 

de um ou mais inocentes para tentar atingir um suspeito de crimes de terrorismo é, 

para os nossos valores jurídicos, inaceitável»67.  

Também outros, como o direito à integridade física, à identidade pessoal, ao 

desenvolvimento da personalidade, ao bom nome e reputação e à imagem, à liberdade 

de consciência, de religião ou de culto. 

Como exemplo de direito com relevância lateral para o combate ao terrorismo, 

salientamos o direito à palavra e a liberdade de expressão e informação – não podemos 

                                                           
67 PINTO (nota 25), p. 381 



Terrorismo no Estado de Direito Democrático 
    

Anabela Marques 

 

 Online, Março de 2016 | 27 

calar o inocente para não fazer despertar a ira do terrorista, é o agente do crime que 

tem de ser parado. 

Diz-nos Eduardo Vera-Cruz Pinto68: «A liberdade de expressão é dos direitos 

fundamentais mais em causa quando se trata de combater o terrorismo».  

Tal restrição não é legítima. Como exemplo paradigmático, diremos que 

podemos criticar as opções editoriais no Charlie Hebdo, mas o devemos nem 

podemos calar, nem em nome do combate ao terrorismo. 

Neste sentido, é interessante a leitura, entre outros textos legais, do ponto (10) 

dos considerandos da Decisão-Quadro do Conselho de 13 de Junho de 2002 relativa à 

luta contra o terrorismo69. Salienta-se a necessidade de salvaguarda dos direitos 

fundamentais como limite de atuação e descreve-se um elenco de direitos 

fundamentais, que nos parecem corresponder aos direitos a que chamámos de 

direitos de relevância lateral ao combate ao terrorismo. 

Efetivamente, não se podem compreender restrições ao direito à greve, à 

liberdade de reunião, de associação e de expressão, bem como o direito de 

manifestação que lhe está associado, e ainda aos direitos de criação cultural, de 

aprender e ensinar e de escolher a profissão, de deslocação e emigração, bem como 

os demais direitos de participação política e dos trabalhadores.  

Tais restrições só de forma lateral ou secundária terão interesse para o combate 

ao terrorismo e poderão conduzir-nos perigosamente para regulamentações típicas 

de Estados totalitários. 

Situação diferente é a da suspensão dos direitos, justificada pela emergência e 

limitada no tempo.  

                                                           
68 PINTO (nota 25), p. 342 
69 A presente decisão-quadro respeita os direitos fundamentais, tal como se encontram garantidos pela 
Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, e tal como 
decorrem das tradições constitucionais comuns aos Estados-Membros, e enquanto princípios de direito 
comunitário. (…) Nada na presente decisão-quadro poderá ser interpretado como tendo por objetivo 
reduzir ou travar os direitos e liberdades fundamentais, como o direito à greve, à liberdade de reunião, de 
associação e de expressão, incluindo o direito de formar e de se filiar em sindicatos para a defesa dos seus 
interesses, bem como o direito de manifestação que lhe está associado. 
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Por outro lado, há que equacionar os limites às restrições, tendo como medida 

a proporcionalidade, por forma a não perder de vista o seu fim – o limite às restrições 

aos direitos fundamentais são os próprios direitos fundamentais, que se autolimitam 

para se protegerem a si próprios, na medida e apenas enquanto tal for possível. 

No direito interno, os limites à restrição dos direitos encontram-se sujeitos ao 

princípio da tipicidade, estando previstos na Constituição da República Portuguesa, 

no seu art.º 18.º, n.ºs 2 e 3, o qual, segundo Manuel Monteiro Guedes Valente70, 

«prescreve o regime da restrição de direitos cuja legitimidade constitucional depende 

de quatro pressupostos e de três requisitos quanto ao carácter da própria lei.». De 

seguida, o referido autor enumera os pressupostos das restrições aos direitos: devem 

ser expressamente previstas na Constituição; devem salvaguardar outros direitos ou 

interesses constitucionalmente protegidos; devem ser proporcionais; não podem 

aniquilar o direito em causa. Enumera igualmente os requisitos das leis que 

consagrem restrições: carácter geral e abstrato; efeito não retroativo; lei da 

Assembleia da República ou decreto-lei autorizado.  

Neste jogo balanceado, há que, em cada momento, saber fazer uma 

ponderação adequada dos interesses em jogo, procurando uma solução justa e 

equilibrada; «a consagração das restrições de direitos permite criar e prorrogar o 

equilíbrio desejado desde que se dê ouvidos à razão temperada pelo coração.»71 

Por um lado, os Estados enfraquecem: perdendo o «monopólio do poder e dos 

recursos»72 – os terroristas atuais estão organizados, movimentam-se no mundo 

global e conseguem financiar-se – e o «monopólio do sentido de legitimidade que 

tornava os cidadãos cumpridores da lei»73 - a falta de compreensão das decisões 

políticas e os escândalos afastam o cidadão da política. 

                                                           
70 VALENTE (nota 41), p. 429 a 435 
71 VALENTE (nota 41), p. 422 
72 HOBSBAM (nota 49), p.116 
73 HOBSBAM (nota 49), p.116 
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A União Europeia, centrada nas questões económicas – que tantos sacrifícios 

têm exigido aos cidadãos de alguns países europeus - e revelando incapacidade de 

decisão política - claramente revelada, nomeadamente, na atual inabilidade de tomar 

uma posição comum na chamada crise dos refugiados -, corre perigos de desagregação 

ou, no mínimo, de descrédito, aqui também, de perda do «sentido de legitimidade». 

Por outro lado, vamos cedendo na democraticidade das decisões tomadas, 

aceites e executadas, seguindo na senda de instituições de caráter não democrático, 

pensadas para tempos de guerra, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas74 

e a NATO. 

Finalmente e acima de tudo, se não estivermos atentos, se nos deixarmos 

pressionar, poderemos aniquilar o exercício dos direitos fundamentais – «que tanto 

custaram a conquistar e a sedimentar»75 -, pondo em causa a própria essência do 

Estado de Direito Democrático. 

Cumpre fugir dos perigos da instrumentalização, do totalitarismo e até do 

positivismo, não perdendo de vista o direito natural, como a essência a que as normas 

se devem conformar, com vista a atingir a Justiça.  

Não esqueçamos a história (ainda recente) da Europa: «Depois do choque dos 

totalitarismos e da experiência da Segunda Guerra Mundial, o direito natural voltou 

a servir de inspiração para o combate contra todas as formas de positivismo, 

nomeadamente pela denúncia das teorias finalistas da engenharia social, essa ilusão 

da modernidade, segundo a qual o conhecimento do homem pode determinar a 

respectiva acção.»76 

Não esqueçamos o direito como facto, norma e valor77: o terrorismo existe, 

sucedendo-se os atos de terror e sendo iminente a sua repetição – é esta a realidade 

                                                           
74 «Se o princípio da igualdade dos Estados é prosseguido pelas Nações Unidas na Assembleia Geral, o 
mesmo não ocorre no Conselho de Segurança, onde o voto dos cinco Estados com presença 
permanente [China, França, Reino Unido, Rússia e Estados Unidos da América – Estados vencedores 
da II Guerra Mundial] pode inviabilizar as posições desse órgão.» - FREITAS (nota 2), p. 123. 
75 MIRANDA (nota 52), p. 103 
76 MALTEZ (nota 10), p. 219 
77 Perspetiva Tridimensional do Direito, MALTEZ (nota 10), p. 217 a 251 
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fática onde os Estados são chamados a intervir, com vista à segurança dos cidadãos, 

um dos fins do Estado, legitimador do contrato social; para atingir a segurança, o 

Estado cria e aplica normas, as quais, necessariamente, limitam os direitos 

fundamentais dos cidadãos que as reclamam; para que tal intervenção seja legítima, 

a norma têm de se conformar com os valores da sociedade em que se insere, isto é, 

neste caso, tem de se traduzir em normas próprias de um Estado de Direito 

Democrático, realidade histórica atual, a manter. 

Assim não sendo, corremos o risco de perder o próprio Estado de Direito 

Democrático, não se afigurando ser este um momento histórico oportuno para 

mudanças de regime, para mais verificando quão assustadores se mostram os 

caminhos alternativos. 

Como afirma Anabela Miranda Rodrigues78: «Cabe-nos ultrapassar o seu [da 

razão técnico-instrumental] “imperialismo devastador” e assumir, sem equívocos, a 

conquista irrenunciável que representam os direitos fundamentais, trazendo o 

homem para o centro do mundo. Não pode haver ciência – incluída a ciência jurídico-

penal em sentido estrito e a própria criminologia e política criminal – “sem a imagem 

do homem”. A “nova” justiça penal deve assumir o “rosto” da humanidade.» 

III – Conclusão 

Na busca de soluções para o problema do terrorismo, temos como bom ponto 

de partida, os quatro pilares da estratégia antiterrorista da União Europeia: prevenir, 

proteger, perseguir e responder79. 

Assim, em primeira linha, a tentativa de resolução do problema do terrorismo 

passa pela análise e irradicação das suas causas; a repressão, desgarrada da prevenção, 

apenas poderá gerar maiores ódios e mais atos de terrorismo. 

                                                           
78 MIRANDA (nota 31), p. 198 
79 Estratégia antiterrorista na União Europeia (www.consilium.europa.eu) acesso a 2015/12/ 21 
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Bom seria que conseguíssemos resolver os conflitos resultantes dos interesses 

estratégicos e geopolíticos e económicos do Estados, levando o Mundo em direção da 

paz; bem como que conseguíssemos democratizar e tornar independentes e isentas 

as instituições internacionais. São objetivos a muito longo prazo. 

Ainda assim, cumpre que estejamos atentos e que nos recordemos da nossa 

cultura europeia e democrática, reclamando dos governantes uma atuação conforme 

com ela, menos influenciada pelas exigências conjunturais e, tão pouco, por outros 

ordenamentos jurídicos, desconformes com as nossas história e tradição.  

Para já, há que prevenir a radicalização e o recrutamento, com maior 

incidência no território europeu e americano, o que terá de passar, necessariamente, 

pela vigilância e monotorização dos grupos de risco. 

Porém, também e principalmente, entendemos nós, a prevenção terá de passar 

por uma verdadeira inclusão de todos os cidadãos, investindo na educação e na 

cidadania, desencorajando atitudes discriminatórias e evitando a criação de guetos.  

Cumpre relembrar e fazer sentir que somos todos cidadãos iguais e dignos, o 

que todos temos de respeitar e demonstrar, nas decisões políticas, na atuação da 

administração, nas decisões dos Tribunais, nos pequenos gestos do dia-a-dia de cada 

cidadão. 

Em suma, há que lançar mão de uma prevenção não violenta e de uma cultura 

da não-violência, tarefa hercúlea nestes tempos de crescente violência. Naturalmente, 

atos violentos despertam respostas violentas. Há que não ceder a tal tentação. 

Cumpre recordar grandes homens e mulheres que o conseguiram, ajudando na 

criação de um mundo melhor. 

Como segunda tarefa, temos a proteção dos cidadãos inocentes e das 

infraestruturas – alvo preferencial dos ataques terroristas -, mediante a atuação 

vigilante e articulada das polícias e dos serviços de informação, com troca de 

informação e registo de dados pessoais. 
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Segue-se a perseguição e punição dos agentes do terror, também aqui apelando 

às atuações policiais e à troca de informação, agora seguida e/ou inserida em 

processos judiciais, sujeitos ao segredo de justiça e com amplas possibilidades de 

recolha de prova. 

Sempre exigindo contenção, a permanência dentro das necessidades de cada 

caso concreto, temos contudo de aceitar as inerentes restrições aos direitos 

fundamentais. 

Porém, cada cidadão deve estar atento, denunciar, reclamar e exigir, que a 

atuação do Estado, nas suas várias vertentes, não restrinja os direitos fundamentais, 

quantitativa e qualitativamente, para além dos limites do exigível, salvaguardando-

os; cada cidadão e, em especial, cada jurista, deve estar atento e responder perante os 

abusos. Dever-nos-emos manter íntegros na nossa identidade, simultaneamente 

causa e fim dos nossos atos. 

Finalmente, os Estados devem estar preparados para responder, caso a 

prevenção falhe, revendo e reforçando os mecanismos de proteção civil, criando 

procedimentos, preparando as respostas. 

Conscientes das dificuldades com que nos deparamos, deveremos manter a 

defesa acérrima do Estado de Direito Democrático, tanto no que toca aos inocentes e 

às vítimas, como no que concerne aos agentes do crime: em primeiro lugar, por nós 

próprios, pela nossa identidade, pela nossa liberdade e pelos valores da igualdade e 

da tolerância; em segundo lugar, porque reclamar e permitir a subjugação dos direitos 

humanos e da sua universalidade, às necessidades de combate ao terrorismo, seria, 

desde logo, a grande vitória do terrorismo - o seu objetivo primeiro teria sido 

alcançado.  

Mais do que pelo uso da força, pelo uso da razão e pela teimosia de respeito 

pela nossa cultura democrática, conseguiremos fazer saber ao agente do terror que 

não está à altura de nos derrubar; reclamando e confiando nas estruturas 
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democráticas e na proteção do Estado, conseguiremos viver os nossos Direitos em 

Liberdade. 

 


