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RESUMO

Assere que o terrorismo não é definido por lei brasileira e o seu 
financiamento é uma das principais razões do crescimento do 
Estado Islâmico. 
Entende que a cooperação internacional, novas técnicas investigati-
vas, pesquisas para melhoria das tecnologias e o empenho mundial 
na repressão ao tráfico de drogas e armas, entre outras medidas, 
fazem parte de um conjunto de ações prioritárias que devem ser 
adotadas por todos os países em resposta ao terrorismo.
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ABSTRACT

The author states that terrorism is not defined by Brazilian 
law and that its financing is one of the main reasons for the 
Islamic State growth.
He believes that steps such as international cooperation, new 
investigative techniques, research on improving technologies, 
and the global effort to wipe out both drugs and weapons 
trafficking, among others, are part of a set of priority actions 
to be adopted by all countries in response to terrorism.
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1 O CONTEXTO DOS RECENTES 

ATENTADOS TERRORISTAS EM PARIS PELO 

ESTADO ISLÂMICO

Os tristes eventos da sexta-feira, 
13 de novembro de 2015, em Paris, 
deixaram 129 mortos e 368 feridos, 
em ataques atribuídos a integrantes 
do Estado Islâmico (EI), que atiraram 
e provocaram explosões nas imedia-
ções do Stade de France (estádio 
onde ocorria um jogo amistoso entre 
as seleções de futebol francesa e ale-
mã, com a presença do presidente 
francês François Hollande), na casa 
de espetáculos Bataclan, nos restau-
rantes Le Petit Cambodge, Le Carillon, 
Casa Nostra e La Belle Equipe, no bar 
Comptoir Voltaire e nas ruas da cidade.

A resposta francesa imediata foi 
intensificar ataques aéreos na cidade 
de Raqqa, na Síria, principal base do 
EI, com destruição de campo de treina-
mento e depósito de armas, decreto de 
estado de urgência por 12 dias, adoção 
do controle de fronteiras, aumento do 
efetivo das forças policiais, da aduana 
e de magistrados.

Antes, no dia 7 de janeiro de 2015, 
homens armados atacaram o semanário 
francês Charlie Hebdo, conhecido por 
suas sátiras, e mataram doze pessoas, 
a título de vingança por publicação de 
charges jornalísticas que eram ofensi-
vas aos muçulmanos por ironizarem o 
profeta Maomé. A autoria do ataque foi 
reinvidicada pela Al Qaeda na Península 
Arábica – AQPA (Al-Qaeda in the Arabian 
Peninsula – AQAP), com base no Iêmen. 
Do lado ocidental, faltou respeito à reli-
giosidade dos povos, do lado do mundo 
árabe, faltou tolerância e capacidade de 
lidar com o direito de livre expressão e 
liberdade de imprensa. A dicotomia re-
ligiosidade x tolerância, hoje, está mais 
presente do que nunca.

A radicalização de grupos separatis-
tas e nacionalistas e os conflitos étnicos 
têm aumentado mundialmente. Há pou-
co mais de um mês, no dia 10 de ou-

tubro de 20151, uma explosão no centro 
da capital turca de Ancara, provocada por 
dois homens-bomba, matou quase cem 
pessoas e feriu outras duzentas. 

As consequências dos atentados 
poderiam ser piores, se não fosse pelo 
forte policiamento, alertas contidos em 
informes de inteligência e esforços in-
cessantes da França e demais países na 
repressão ao terrorismo, por meio de 
combate contra células terroristas locais 
e as abrigadas, principalmente, no nor-
te da África e do Paquistão, Iraque, Síria, 
Afeganistão, Iêmen, Península Arábica, 
Nigéria e Somália2.

2 HOMICÍDIO X ATENTADO TERRORISTA

É de bom alvitre controlar os ânimos, 

evitar histeria e não superdimensionar os 
fatos em relação aos demais fenômenos 
de criminalidade mundial. Embora, em 
apenas um ano, as mortes decorrentes 
de ataques terroristas tenham aumen-
tado 61%3, o homicídio é responsável 
por 40 vezes mais mortes (437.000 vi-
das perdidas no mundo, em 2012) em 
comparação com a ação do terrorismo 
(11.000 mortes em 2012). 

O Mapa da Violência no Brasil (20154) 
divulgou (dados de 2012) que ocupamos 
o 11º lugar no ranking dos países com 
maior proporção de mortes violentas 
(28,7) para cada 100 mil habitantes, no 
total de 40.077 homicídios, isto é, quase 
quatro vezes mais em comparação com as 
mortes causadas por ações terroristas no 
mundo inteiro, no mesmo período de um 
ano. É claro que, por aqui, houve o avanço 
da criminalidade comum e que o nosso 
flagelo é a atuação das organizações cri-
minosas (Orcrims).

A perda de vidas pela ação do pró-
prio homem é lastimável e preocupan-
te, independentemente de qual rótulo 
receba (genocídio, aborto, homicídio, 
atentado terrorista), impondo a ação 
do Estado imediata e contundente, 
em qualquer hipótese. O Ocidente e o 
Oriente apresentam, pois, graves pro-

blemas no trato da segurança pública e 
preservação da vida.

3 A ATUAÇÃO DO TERRORISMO E O 

CRIME-TERROR NEXUS 

Seria imprudente menosprezar que 
parcela considerável do financiamento 
às ações do terrorismo advém de ati-
vidades ilícitas ligadas ao crime orga-
nizado, e é inafastável a constatação 
de que o terrorismo e o crime organi-
zado andam de mãos dadas. A ligação 
(nexo) entre ambos é perceptível na 
união para desestruturar o governo de 
um país, no compartilhamento de trei-
namento, táticas e métodos, inclusive 
de recrutamento de sicários, na utili-
zação dos mesmos canais de lavagem 
de dinheiro, rotas e sistema financeiro 
paralelo e no relacionamento em sim-
biose para aquisição de material bélico 
cobrança/pagamento de “pedágios” 
e taxa de proteção, que constituem a 
nova base do conceito de crime-terror 
nexus (EDWARDS; JEFFRAY, 2015).

Para Hassan e Weiss (2015, p. 14): as 
prisões no Oriente Médio serviram por 
anos como academias de terror, onde 
extremistas conhecidos podem congre-
gar, tramar e desenvolver suas habilida-
des de liderança “atrás das grades” e, 
de maneira mais sinistra, recrutar uma 
nova geração de combatentes e, no 
tocante ao Estado Islâmico, o definem 
como uma máfia adepta em explorar 
mercados obscuros transnacionais que 
existem há décadas para o tráfico de 
petróleo e armas.

A Europa, a África e os Estados 
Unidos vivem num constante estado de 
tensão, em razão de ataques terroristas 
orquestrados, de difícil detecção, embora 
dezenas de eventos fatais já tenham sido 
evitados pelas forças de segurança públi-
ca. As nações vitimizadas têm-se unido 
na busca de uma solução que contemple 
a harmonia entre garantias e liberdades 
individuais com a necessária mitigação 
do rol de direitos do cidadão visando à 
preservação de vidas, entre eles o direito 
à privacidade e à livre circulação.

John Brennan5, diretor da CIA, afir-
mou que os ataques a Paris servem 
como wake-up call para aqueles que 
desvirtuam as ações dos serviços de in-
teligência entabuladas a protegerem civis 
inocentes. É preciso chegar ao meio ter-

Do lado ocidental, faltou respeito à religiosidade dos povos, 
do lado do mundo árabe, faltou tolerância e capacidade de 

lidar com o direito de livre expressão e liberdade de 
imprensa. A dicotomia religiosidade x tolerância, hoje, está 

mais presente do que nunca.
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mo entre o excesso de precauções sobre a proteção da privaci-
dade e a vigilância de extremistas.

Não é de hoje que o nível de alerta de segurança, em países 
europeus, encontra-se bastante elevado, apesar do visível com-
prometimento das autoridades locais em patrulhar e assegurar 
a regularidade de acesso a monumentos, aeroportos, transpor-
te e áreas públicas. São conhecidos, por exemplo, o aporte do 
parque tecnológico e bélico, o treinamento de forças especiais, 
as restrições a bagagens e objetos distantes dos proprietários, a 
fiscalização em áreas aeroportuárias, inclusive com limites para 
transporte de líquidos, objetos cortantes e outros que gerem 
combustão, além dos recentes equipamentos que detectam tra-
ços de explosivos em roupa.

Tem-se observado que os usos de explosivos e armas 
longas são uma constante nesses ataques, perpetrados por 
homens-bombas, treinados, e cada vez mais jovens, muitos 
nacionais dos países vitimizados e com dupla nacionalidade, o 
que demonstra uma opção tática das organizações terroristas 
(ORTs) pela infiltração de seus membros na sociedade, com um 
forte preparo psicológico para se manterem encobertos e fiéis 
aos propósitos, ideologia e crenças do movimento.

As ORTs agem por meio de “soldados”, com quase ne-
nhuma relevância na estrutura da organização, de forma que 
a sua perda não gere qualquer impacto na cadeia de coman-
do, e possam ser facilmente substituídos. As suas famílias são 
indenizadas e mantidas pelo EI, como fazem as ORCRIMs em 
relação aos parentes de seus integrantes presos. Instalam-se em 
países onde o Estado é fraco, deteriorado, com fraturas internas, 
dissidências e forças policiais e militares desestabilizadas, realo-
cando-os em suas fileiras. Nos países “alvo”, recrutam jovens 
marginalizados, fragilizados, abertos à propaganda terrorista e 
à cegueira ideológica, bem como estrangeiros e descendentes 
que não se adaptaram aos costumes da sociedade local, nem se 
sentem ou não foram a ela integrados.

Essa verdadeira tática de guerrilha, de inserção lenta e 
gradual de membros das ORTs em solo europeu, africano 
ou norte-americano, potencializa os seus danos (área afe-
tada e vítimas) quando os “soldados” se suicidam com os 
explosivos que carregam no corpo, mochilas ou coletes 
especialmente preparados para tal. Ademais, preservam o 
sigilo quanto aos responsáveis pela logística, recrutamento e 
planejamento da ação terrorista.

4 O ENGAJAMENTO DA SOCIEDADE EM POLÍTICAS PÚBLICAS, 

ESTRATÉGIAS E OUTRAS MEDIDAS

As políticas públicas e estratégias de prevenção, investiga-
ção e repressão não têm sido suficientes para controlar a infil-
tração e a ação dos membros das ORTs nas nações vitimizadas 
ou potencialmente alvo de seus planos de busca de poder, de 
controle territorial, ideológico e religioso, de difusão de medo e 
caos e de desestabilização do governo e Estado. 

Por suposto, uma medida temporária e pontual não re-
solverá o problema dos atentados terroristas. A sociedade 
precisa ser educada, diante do novo contexto mundial, a 
se proteger, informar, observar e lidar com os fatos que se 
apresentem potencialmente violadores da sua liberdade e 
direito à vida. 

Neste ponto, o engajamento da sociedade é uma recomen-
dação da estratégia global de contraterrorismo da Assembleia 
Geral da ONU6: 10. Encoraja a sociedade civil, incluindo or-
ganizações não-governamentais, para se engajar, conforme o 
caso [...] através da interação com os Estados-Membros e do 
sistema das Nações Unidas, e incentiva os Estados-Membros, 
a Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF) e suas 
entidades a melhorar o engajamento com a sociedade civil [...] 
(tradução nossa).

O CTITF Office é órgão integrante do Centro de 
Contraterrorismo das Nações Unidas (UN Counter-Terrorism 
Centre – UNCCT) e tem entre suas funções: a) assegurar a co-
ordenação e coerência nos esforços globais de combate ao ter-
rorismo do sistema das Nações Unidas; b) mobilizar e gerir os 
recursos extraorçamentários para as iniciativas CTITF de apoio à 
prestação da assistência técnica para a implementação da estra-
tégia e seus quatro pilares; c) trabalhar em coordenação com as 
organizações internacionais relevantes, regionais, sub-regionais 
sobre questões-chave de combate ao terrorismo; d) preparar 
um relatório consolidado em nome do secretário-geral, numa 
base bienal com uma avaliação sobre os progressos realizados 
na implementação da estratégia; e) disponibilizar meios para 
promover o diálogo entre as autoridades de combate ao ter-
rorismo dos Estados-Membros para promover a cooperação 
internacional, regional e sub-regional e maior divulgação do 
conhecimento da estratégia.

Adicionalmente à cooperação internacional, regional e da 
sociedade civil, o Estado, permanentemente, deve desenvolver 
novas técnicas investigativas e incentivar pesquisas para melhoria 
das tecnologias que possam ser combinadas nas ações antiterro-
ristas. O empenho mundial diferenciado deve ser buscado, em 
especial, na repressão ao tráfico de drogas e armas, financiamen-
to ao terrorismo, lavagem de dinheiro e controle migratório.

5 O FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE TERRORISTA E O PAPEL DO 

CRIME ORGANIZADO

No que toca ao financiamento ao terrorismo, inúmeros es-
tudos e investigações apontam o tráfico de drogas como a ativi-
dade criminosa de maior rentabilidade para as ORTs, sem des-
considerarmos que o Estado Islâmico (EI) domina, no Iraque, 
parte da indústria petrolífera (Mossul, também referida como 
Mosul) e importantes plantas de processamento de gás natural 
(Shaar e Baiji). Fontes de energia e mercado de drogas consti-
tuem a base da economia do terror do EI. 

O jornalista Tom Porter (2014) apurou que os jihadistas 
usaram o dinheiro do tráfico de drogas para comprar veículos 
blindados, mísseis superfície-ar e fuzis AK-47 de ex-integrantes 
das Forças Armadas que abandonaram a Líbia com a deposição 
do ditador Muammar Gaddafi, falecido em 2011.

Para Vergueiro (2010, p. 31): a missão de defesa das estru-
turas do comércio ilícito de drogas por organizações terroristas 
objetiva provê-las, principalmente, de fundos financeiros e ma-
teriais para que levem adiante suas campanhas insurgentes, 
enquanto que, para os cartéis de narcóticos, o fornecimento 
de base financeira a movimentos extremistas tem o condão de 
pulverizar, em várias frentes, os esforços de forças de seguran-
ça, minando a capacidade de resposta governamental.
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Também financiam o terrorismo outras atividades ilícitas 
como sequestros, contrafação, contrabando, assaltos a bancos. 
Recentemente, diplomata iraquiano denunciou ao Conselho de 
Segurança da ONU o tráfico de órgãos7 e de artefatos arqueoló-
gicos saqueados pelo EI.

Pelo menos, desde 2008, relatórios (2008, p. 13; 2015, 
p. 15) do Grupo de Ação Financeira Internacional – GAFI 
(Financial Action Task Force – FATF8) tem alertado para outra 
modalidade de financiamento ao terrorismo que ocorre pelo 
desvirtuamento da caridade obrigatória islâmica, o zakat (puri-
ficação), arrecadação que representa a doação compulsória de 
2,5% anual sobre rendimentos e valor de bens (exceto casa 
e veículo próprios) para entidades de caridade, endividados, 
viajante necessitado, pobres, recém-convertidos ao Islam e aos 
que lutam pela causa de Allah.

Por tais razões, é que o Secretário de Defesa dos EUA, 
Chuck Hagel, em entrevista veiculada pela NBCNews, em 
21 de agosto de 20149, já se referia ao EI como uma ame-
aça maior do que 9/11, sendo muito mais que um grupo 
terrorista, que une ideologia com estratégia sofisticada e 
destreza tático-militar, e tremendamente bem financiado 
(tradução livre).

Para Fraga (1986, p. 181), o terrorismo é o uso do assas-
sinato, da mutilação e ameaça, deliberados e sistemáticos, de 
pessoas inocentes, com o objetivo de inspirar medo, para a 
promoção de fins políticos. 

Ainda, segundo Fraga (2004, p. 174, tradução nossa): a 
ação terrorista se assenta em uma construção teórica ba-
seada em uma interpretação fundamentalista da religião 
islâmica. Os novos terroristas se autojustificam através 
de uma interpretação radical e violenta do Islã. As velhas 
convicções religiosas se compatibilizam com a utilização 
das mais avançadas e modernas tecnologias da socieda-
de da informação e o conhecimento, em um mundo cada 
vez mais globalizado.

É fato que os “narco-jihadistas” recebem comissões em 
dinheiro para permitirem o transporte de drogas nos terri-
tórios sob seu domínio (no-man’s land) (CHADE, 2015)10: 
A droga que sai11 do Brasil [rectius: da América do Sul] em 
direção à Europa é um dos principais pilares do financia-
mento de jihadistas e terroristas na África. Documentos da 
ONU, obtidos pelo Estado com exclusividade mostram que 
15% de cada 50 [euros] gastos na Europa com cocaína ter-
minam com os jihadistas que controlam um “pedágio” na 
região do Sahel [...] A relação entre a droga sul-americana 
e o jihadismo é confirmada tanto pela Interpol quanto 
pela agência antidroga dos EUA, a DEA [Drug Enforcement 

Administration]. A rota acabou colocando lado a lado im-
prováveis parceiros. Segundo Michael Braun, ex-agente 
da DEA, cartéis sul-americanos passaram a pagar milhões 
aos islâmicos para garantir a passagem [da droga]. [...] o 
dinheiro também serve para “comprar” a aliança de re-
crutas com salários e o pagamento de “heranças” para as 
famílias de jovens que optaram por atentados suicidas em 
nome do grupo.

Para a UNODC12 (United Nations Office on Drugs and 
Crime), agência da ONU contra Drogas e Crime, o tráfico de 
drogas, sem dúvida, concede financiamento para a insurgên-
cia e para aqueles que usam a violência terrorista em várias 
regiões do mundo. Em alguns casos, as drogas têm sido até 
a moeda usada na prática de atentados terroristas, como foi 
o caso nos atentados aos quatro trens de Madri, que feriram 
cerca de 1800 pessoas e mataram outras 191, em 11 de 
março de 200413.

A ligação entre o crime organizado e o terrorismo, con-
forme relatório anual sobre drogas 2015 da ONU14, em que o 
tráfico de droga parece desempenhar um papel fundamental 
– representa uma grave ameaça, como enfatizado por recen-
tes resoluções do Conselho de Segurança que exigem esforços 
redobrados para impedir que os terroristas se beneficiem dos 
lucros do crime organizado transnacional.

6 A NECESSIDADE DE UMA RESPOSTA MUNDIAL, DA TIPIFICAÇÃO 

PENAL DO TERRORISMO NO BRASIL E OUTRAS AÇÕES

O direito comparado demonstra, à saciedade, o esforço 
mundial para a definição legal do terrorismo como crime. Dos 
193 países-membros que integram a ONU, 187 são partes da 
Convenção internacional para supressão do financiamento do 
terrorismo e 168 são partes da Convenção internacional para 
a repressão dos atentados terroristas cometidos com bombas. 
Todos os 34 membros da Organização dos Estados Americanos 
(OEA) são partes da Convenção interamericana contra o terro-
rismo (a exclusão de Cuba foi revogada em 2009, mas o país 
não admitiu sua readmissão).

O Brasil editou o Decreto 3.018/1999, que incorpora a 
Convenção para prevenir e punir os atos de terrorismo con-
figurados em delitos contra as pessoas e a extorsão conexa, 
quando tiverem eles transcendência internacional; o Decreto 
n. 4.410/2002, que incorpora a Convenção interamericana 
contra o terrorismo; o Decreto n. 4.394/2002, que incorpora 
a Convenção internacional para a repressão dos atentados 
terroristas cometidos com bombas; o Decreto n. 5.639/2005, 
que incorpora a Convenção internacional para supressão do 
financiamento do terrorismo, entre outros conexos com se-
gurança da aviação civil, marítima, plataforma continental e 
de material nuclear, marcação de explosivos plásticos, toma-
da de reféns, entre outras.

Ademais, a Constituição Federal brasileira repudia expressa-
mente o terrorismo (art. 4º, VIII) e o considera crime inafiançá-
vel e insuscetível de graça ou anistia (art. 5º, XLIII), além do que, 
o art. 1º, § 2º, da Lei 12.850/13 (define organização criminosa e 
dispõe sobre a investigação criminal) prevê que essa lei se apli-
ca também às organizações terroristas internacionais, reconhe-
cidas segundo as normas de direito internacional, por foro do 

A Europa, a África e os Estados Unidos vivem 
num constante estado de tensão, em razão de 

ataques terroristas orquestrados, de difícil 
detecção, embora dezenas de eventos fatais já 

tenham sido evitados pelas forças de 
segurança pública.
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qual o Brasil faça parte, cujos atos de su-
porte ao terrorismo, bem como os atos 
preparatórios ou de execução de atos 
terroristas, ocorram ou possam ocorrer 
em território nacional. A Lei 7.170/83 e a 
Lei 10.744/2003 também abarcam ques-
tões específicas de atos terroristas, mos-
trando que o tema não é novo, embora 
encontre uma resistência inimaginável 
para ser melhor disciplinado.

7. A EDIÇÃO DA LEI BRASILEIRA 

ANTITERRORISMO – LEI FEDERAL 13.260, 

DE 16/3/2016

O Poder Executivo apresentou an-
teprojeto de lei, que tramitou, perante 
o Congresso Nacional em regime de 
urgência, com negativa de apensamen-
to dos demais projetos de lei em curso 
sobre a matéria. No Senado Federal 
foi processado como PL 2016/2015 e, 
na Câmara dos Deputados, como PLC 
101/2015.

O regime de urgência decorreu de 
gestões do Grupo de Ação Financeira 
contra a Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento do Terrorismo (GAFI) 
pelo fato de o Brasil descumprir a sua re-
comendação17 para tipificação penal do 
terrorismo e convenções internacionais 
que adotou. Essa resistência poderia im-
plicar a inclusão do país na lista de países 
não receptivos às suas recomendações 
contra o terrorismo, seu financiamento 
e lavagem de dinheiro, cuja divulgação 
poderia ser prejudicial às imagem e eco-
nomia brasileiras.

O Projeto de Lei foi sancionado 
com alguns vetos. Em vigor, na data 
de 17/3/2016, a Lei federal 13.260, de 
16/3/2016, disciplinou o terrorismo, tra-
tou de disposições investigatórias e alte-
rou as Leis nos 7.960/89 e 12.850/2013.

A lei antiterrorismo (LAT) definiu o ter-
rorismo como a prática por um ou mais in-
divíduos dos atos que descreve, por razões 
de xenofobia, discriminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia e religião, quando come-
tidos com a finalidade de provocar terror 
social ou generalizado, expondo a perigo 
pessoa, patrimônio, a paz pública ou a in-
columidade pública (art. 2º).

Em outras palavras, a definição le-
gal de terrorismo está estruturada da 
seguinte forma:

a) Número de agentes: é desne-
cessária a pluralidade de agentes. Basta 

a prática de atos descritos como de terro-
rismo (art. 2º., § 1º) por qualquer pessoa 
(um ou mais indivíduos), sendo crime 
comum, unissubjetivo;

b) Motivação do agente: atua por 
razões de xenofobia, discriminação ou pre-
conceito de raça, cor, etnia e religião. Não 
foram incluídas a motivação política e a su-
pressão de valores democráticos, no que a 
legislação poderia ser mais avançada;

c) Elemento subjetivo: atuação com 
o fim especial de provocar terror social 
ou generalizado, com exposição a perigo 
de pessoa, patrimônio, da paz pública ou 
da incolumidade pública. Basta a verifica-
ção do estado anímico ou da psique do 
agente, sendo desnecessário perquirir se, 
efetivamente, foi provocado terror, mas a 
consubstanciação da exposição a perigo 
é essencial do tipo;

d) Meio: explosivos, gases tóxicos, 
venenos, conteúdos biológicos, químicos, 
nucleares, mecanismos cibernéticos, sabo-
tagem, violência, grave ameaça, atentados;

e) Elemento objetivo: praticar atos 
de terrorismo previstos no art. 2º, § 1º. 
São eles: e.1) usar ou ameaçar usar, 
transportar, guardar, portar ou trazer con-
sigo explosivos, gases tóxicos, venenos, 
conteúdos biológicos, químicos, nuclea-
res ou outros meios capazes de causar 
danos ou promover destruição em mas-
sa; e.2) sabotar o funcionamento ou apo-
derar-se, com violência, grave ameaça a 
pessoa ou servindo-se de mecanismos 
cibernéticos, do controle total ou parcial, 
ainda que de modo temporário, de meio 
de comunicação ou de transporte, de 
portos, aeroportos, estações ferroviárias 
ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, 
escolas, estádios esportivos, instalações 
públicas ou locais onde funcionem ser-
viços públicos essenciais, instalações de 
geração ou transmissão de energia, ins-
talações militares, instalações de explora-
ção, refino e processamento de petróleo 
e gás e instituições bancárias e sua rede 
de atendimento; e.3) atentar contra a 
vida ou a integridade física de pessoa.

Pena: reclusão, de doze a trinta 
anos, além das sanções correspondentes 
à ameaça ou à violência.

Os bens jurídicos tutelados: são 
a vida, a integridade física, a igualdade 
e o pluralismo da sociedade. Contudo, 
a lei foi muito tímida ao não elencar a 
liberdade como bem jurídico tutelado, 

sabendo-se que inúmeros grupos terro-
ristas utilizam-se do sequestro e do cár-
cere privado como formas de barganha, 
propaganda, difusão de terror, ampliação 
das fileiras da ORT ou mesmo de finan-
ciamento de suas atividades.

Sujeito ativo: pode ser qualquer 
pessoa, não se exigindo condição parti-
cular para a prática de ato de terrorismo, 
que pode ser de forma individual (“lobo 
solitário”) ou coletiva, independente-
mente de uma clara vinculação do autor 
do delito a determinada ORT. Constituir 
ou integrar organização terrorista é crime 
diverso e criminalizado no art. 3º, com 
previsão de pena de reclusão de 5 a 8 
anos, e multa.

Sujeito passivo: pode ser qualquer 
pessoa. Não há previsão de sujeito passi-
vo especial, embora seja de conhecimen-
to comum que as ORTs possuem uma 
predileção por embaixadas, autoridades 
públicas, militares, integrantes de forças 
de segurança pública, representantes do 
Estado, em geral. O art. 29 combinado 
com o art. 26 da Lei 7.170/83 tratam 
do atentado contra a vida do Presidente 
da República, do Senado Federal, da 
Câmara dos Deputados e do Supremo 
Tribunal Federal.

Elemento subjetivo do tipo: é o 
dolo direto ou indireto (eventual ou al-
ternativo, quando assumido o risco de 
expor a perigo pessoa, patrimônio, a paz 
pública ou a incolumidade pública) de 
praticar atos de terrorismo. Podem ser 
de dano (destruição, sabotagem, atenta-
do contra a vida) ou de perigo abstrato 
(porte de explosivos, agentes químicos). 
Conjuga-se o caput com o § 1º do art. 2º.

Tentativa de ato de terrorismo: é 
possível, diante do que dispõe o art. 14, 
inc. II, do Código Penal, ou seja, quando 
iniciada a execução, não se consuma por 
circunstâncias alheias à vontade do agen-
te, por exemplo, nos casos de tentativa 
de sabotagem de instalações e de atenta-
do contra vida.

Atos preparatórios: são puníveis, 
na forma do art. 5º. A previsão de pu-
nição antecipada do iter criminis é mais 
do que razoável, considerando-se que o 
uso massivo de armas de fogo automá-
tica e explosivos tem vitimado centenas 
de famílias e o fato de os terroristas não 
seguirem nenhum código de combaten-
te, sem limites éticos, em ataques a alvos 
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civis e militares, indistintamente. A cogitação não é punível.
Majorante: Salvo quando for elementar da prática de qual-

quer crime previsto na Lei 13.260/2016, se de algum deles re-
sultar lesão corporal grave, aumenta-se a pena de um terço, e se 
resultar morte, aumenta-se a pena da metade (art. 7º).

Desistência voluntária e arrependimento eficaz: exa-
tamente por parecerem não ser compatíveis com a natureza 
e periculosidade de organizações terroristas, receberam a 
expressa previsão legal da possibilidade de seu reconheci-
mento, na forma do art. 10 da Lei 13.260/2016 combinado 
com o art. 15 do CP.

Prisão temporária: admissível em qualquer dos crimes pre-
vistos na Lei 13.260/2016 (art. 18, que incluiu a alínea “p” na 
Lei 7.960/89).

Crime equiparado a hediondo: os atos de terrorismos 
são considerados crimes equiparados a hediondos. Por força 
do art. 17, que determina a aplicação da Lei 8.072/90, todos 
os crimes previstos pela Lei 13.260/2016 também serão in-
suscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. No HC 111.840, 
o STF declarou inconstitucional a obrigatoriedade da fixação 
do regime fechado para início do cumprimento de pena por 
crime hediondo ou equiparado.

Competência: cabe à Justiça Federal o processamento e jul-
gamento dos crimes previstos na Lei 13.260/2016, nos termos 
do art. 11 da LAT, que presumiu ser a prática contra o interesse 
da União. O tema é polêmico, considerando o rol taxativo do 
art. 109 da CF.

Investigação: cabe à Polícia Federal a investigação criminal, 
em sede de inquérito policial (art. 11). A legislação não previu a 
investigação “criminal” por outros órgãos, portanto, qualquer in-
formação (de inteligência ou não, financeira ou não) produzida 
por órgãos como Abin, Coaf, Receita Federal, Forças Armadas, 
Ministérios Públicos, Polícias Civis e Militares, neste meandro, 
devem ser trabalhadas de forma integrada e coordenada, com 
protagonismo investigativo da Polícia Federal, não sendo admis-
sível a instrução de processos paralelos simultâneos e espúrios 
em outras instituições, sob o manto de subsidiariedade ou com-
plementariedade. É de bom alvitre lembrar que uma das mais 
duras e frequentes críticas às repartições públicas das nações 
que sofreram atentados terroristas foi justamente o desencontro 
e falta de centralização de informações sobre organizações ter-
roristas, infelizmente, atribuível a secretismo, “reserva de mer-
cado” e disputas corporativistas de espaço e poder entre órgãos 
parceiros refratários ao trabalho coordenado.

Por outro lado, foi vetado o parágrafo único do art. 11, que 
pretendia atribuir ao Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República a coordenação dos trabalhos de pre-

venção e combate aos crimes previstos nesta Lei, enquanto não 
regulamentada pelo Poder Executivo.

Frise-se o imperativo legal do art. 3º da Lei 12.850/2013: 
Art. 3o Em qualquer fase da persecução penal, serão permi-
tidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes 
meios de obtenção da prova: [...] VIII – cooperação entre insti-
tuições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na 
busca de provas e informações de interesse da investigação ou 
da instrução criminal.

Técnicas especiais de investigação. Utilizam-se aquelas 
previstas no art. 3º da Lei 12.850/2013, por força do art. 16 da 
Lei 13.260/2016: colaboração premiada; interceptação telefôni-
ca e ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; 
ação controlada; quebra de sigilos, infiltração, por policiais.

Constrição e administração de bens: os arts. 12 a 14 tratam 
sobre medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores que se-
jam instrumento, produto ou proveito dos crimes de terrorismo 
ou equiparados, bem como da sua administração. A redação é 
baseada no que dispõe, de forma pormenorizada, a Lei 9.613/98. 

A legislação possui algumas imperfeições. Fere o sistema 
acusatório e a imparcialidade judicial a decretação de ofício, 
prevista no art. 12, de medidas assecuratórias de bens, direitos 
ou valores do investigado ou acusado; ademais, são necessárias 
investigações a cargo do órgão de polícia judiciária para vincular 
os bens do investigado ou acusado a instrumento, proveito ou 
produto do crime. A atuação judicial de ofício seria justificável 
na preservação dos bens, mas não na constrição.

A alienação antecipada de bens deveria ser a regra, e não 
apenas recomendável em casos de risco de deterioração, de-
preciação ou dificuldade de manutenção, pois os depósitos 
judiciais e os policiais possuem, reconhecidamente, estrutura 
deficiente para armazenamento, controle e custódia de bens, 
além do custo de manutenção e vigilância deles. Portanto, a lei 
poderia ter previsto a alienação antecipada como regra.

A administração judicial, pública ou particular de bens é com-
plexa e, muitas vezes, pode gerar mais incidentes processuais do 
que a própria ação penal, com os mesmos problemas de manu-
tenção, depreciação e deterioração de bens. A maior parte dos 
países que adotam o modelo de administração de bens de forma 
exitosa contam com uma entidade pública especializada para tal 
fim, o que não acontece no Brasil. Para agravar a problemática, 
ao contrário da Lei 9.613/98, foi incluída a palavra “preferencial-
mente”, no texto que prevê a remuneração da administração dos 
bens com o seu produto, permitindo que o Estado arque com o 
custo da sua administração: Art. 14. A pessoa responsável pela 
administração dos bens: I – fará jus a uma remuneração, fixada 
pelo juiz, que será satisfeita preferencialmente com o produto 
dos bens objeto da administração.

Nos termos da Lei 9.613/98, com a melhor redação dada 
pela Lei 12.683/2012, a hipótese não é excepcionada: Art. 6º A 
pessoa responsável pela administração dos bens: I – fará jus a 
uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita com o 
produto dos bens objeto da administração.

A inversão do ônus da prova para o investigado ou acusado 
obter a liberação dos bens, direitos e valores constritos, a exemplo 
da Lei 9.613/98, foi prevista na Lei 13.260/2016 (art. 4º., § 2º) 
quando comprovada a licitude de sua origem e destinação. Neste 

Dos 193 países-membros que integram a ONU, 
187 são partes da Convenção internacional 

para supressão do financiamento do terrorismo 
e 168 são partes da Convenção internacional 

para a repressão dos atentados terroristas 
cometidos com bombas.



13

Revista CEJ, Brasília, Ano XX, n. 68, p. 7-15, jan./abr. 2016

aspecto, a redação legal foi aperfeiçoada 
para prever que a comprovação também 
se estende à destinação lícita do bem.

Lamentavelmente, a Lei 
13.260/2016 foi omissa quanto ao 
perdimento de bens, devendo ser 
adotada a disciplina geral do art. 4º-A,  
§ 10, da Lei 9.613/98, incluído pela Lei 
12.683/2012, ou seja, aguardando-se 
o trânsito em julgado, quando ao per-
dimento com caráter definitivo. Nada 
impede, contudo, diante da omissão le-
gal, que os Pretórios se posicionem na 
esteira do Habeas Corpus 126.292, no 
qual o STF decidiu que uma condenação 
em segundo grau de jurisdição pode ser 
executada imediatamente.

Outra deficiência legal foi não haver 
a previsão de pena de multa, com pro-
porcionalidade e adequação ao crime 
cometido, na parte que dispôs sobre a 
criminalização do financiamento ao ter-
rorismo (art. 6º., parágrafo único).

Na falta de tratado internacional 
multilateral ou bilateral que disponha de 
forma contrária, os bens constritos por 
solicitação de autoridade estrangeira se-
rão repartidos entre o Estado requeren-
te e o Brasil, na proporção de metade, 
ressalvado o direito do lesado ou de 
terceiro de boa-fé (art. 15, § 2o ). Essa é 
uma disposição padrão que é veiculada 
na maior parte dos acordos que versam 
sobre a cooperação jurídica internacional 
em matéria penal, inclusive na área de 
repressão a crime organizado.

7.1 OUTROS CRIMES PREVISTOS NA LEI 

13.260/2016

a.) Criminalização da Participação 
em Organização Terrorista: 

Em que pese o preâmbulo da Lei 
13.260/2016 afirmar que ela refomula 
o conceito de organização terrorista, o 
que é repetido no art. 1º., sem necessida-
de, a definição de organização terrorista 
(ORT) foi remetida à Lei 12.850/2013, 
que trata de repressão ao crime organiza-
do, na qual foi inserido um disposivo que 
prescreve que às organizações terroris-
tas, entendidas como aquelas voltadas 
para a prática dos atos de terrorismo 
legalmente definidos. Parece-nos que 
essa definição deveria ter sido mantida 
no corpo do texto da Lei 13.260/2016.

De qualquer forma, integrando-se a 
mencionada disposição com o art. 3º., 

chega-se à conclusão de que organização 
terrorista é aquela voltada para a prática 
dos atos de terrorismo previstos no art. 
2º, § 1º, da Lei 13.260/2016, sendo puní-
vel com reclusão, de cinco a oito anos, e 
multa, aquele que promover, constituir, 
integrar ou prestar auxílio, pessoalmente 
ou por interposta pessoa, a organização 
terrorista (art. 3o).

A legislação poderia avançar e ter 
aplicado, por analogia, o art. 1º, § 1º, da 
Lei 12.850/2013 para inserir, como carac-
terísticas da organização terrorista, a divi-
são de tarefas, a cadeia de comando (es-
truturalmente ordenada) e a pluralidade 
de agentes. Não se sabe se a omissão 
foi proposital, em razão da atuação de 
células terroristas que agem isoladamen-
te, ou pelo recurso a “pessoas-bomba”, 
empecilhos à percepção da identificação 
da ORT envolvida. De qualquer sorte, 
parecem ser inerentes à conceituação de 
“organização” elementos normativos mí-
nimos, como pluralidade de agentes, di-
visão de tarefas e estruturação do grupo.

b.) Criminalização dos atos prepara-
tórios de terrorismo:

Art. 5o Realizar atos preparatórios de 
terrorismo com o propósito inequívoco 
de consumar tal delito: Pena – a corres-
pondente ao delito consumado, diminuí-
da de um quarto até a metade. 

Como dito alhures, os atos prepara-
tórios são puníveis, na forma do art. 5º, 
sendo que a previsão de punição ante-
cipada do iter criminis é mais do que 
razoável, em razão das consequências 
nefastas do planejamento de uma ação 
terrorista. Exitosa ou não, a simples cons-
tatação de um operativo terrorista em 
curso já é motivo de grande repulsa da 
sociedade internacional.

c.) Criminalização do recrutamento, 
transporte, municiamento e treinamen-
to de pessoas, internacional ou não: 

É criminalizada a conduta do agen-
te que, com o propósito de praticar 
atos de terrorismo: I – recrutar, organi-
zar, transportar ou municiar indivíduos 
que viajem para país distinto daquele 

de sua residência ou nacionalidade; ou 
II – fornecer ou receber treinamento 
em país distinto daquele de sua resi-
dência ou nacionalidade. 

Se não houver treinamento ou via-
gem para país distinto daquele de sua 
residência ou nacionalidade, o agente se 
beneficiará de circunstância de diminui-
ção de pena de metade a dois terços. 

A legislação não especificou qual o 
tipo de treinamento é recriminável e, 
portanto, deve-se entender como qual-
quer tipo de treinamento, militar ou não, 
que implique capacitação do agente ter-
rorista para qualquer dos atos sanciona-
dos pela Lei 13.260/2016.

d.) Criminalização do financiamento 
do planejamento, da preparação ou da 
execução de atos de terrorismo e outros 
equiparados pela Lei 13.260/2016: 

É crime, com pena de reclusão, de 
quinze a trinta anos, receber, prover, 
oferecer, obter, guardar, manter em 
depósito, solicitar, investir, de qualquer 
modo, direta ou indiretamente, recursos, 
ativos, bens, direitos, valores ou serviços 
de qualquer natureza, para o planeja-
mento, a preparação ou a execução dos 
crimes previstos nesta Lei 13.260/2016 
(hipótese de financiamento direto das 
atividades terroristas, de sua logística). 

Incorre na mesma pena quem pra-

tique idênticos atos, com a finalidade de 
financiar pessoa, grupo de pessoas, asso-
ciação, entidade, organização criminosa 
que tenha como atividade principal ou 
secundária, mesmo em caráter eventual, 
a prática dos crimes de terrorismo e equi-
parados (hipótese de financiamento de 
pessoa ou grupos terroristas, ainda que 
atuem de forma secundária ou eventual). 

Apesar das imperfeições da lei e do 
uso de inúmeras expressões vagas, de 
conceitos abertos indeterminados, mas 
por decorrência lógica da dificuldade de 
consenso num projeto de lei e de melhor 
adequação dos núcleos dos tipos penais, 
a Lei 13.260/2016 apresentou avanços 
louváveis com a definição de atos de 
terrorismo, organização terrorista e crimi-

A administração judicial, pública ou particular de bens é 
complexa e, muitas vezes, pode gerar mais incidentes 
processuais do que a própria ação penal, com os mesmos 
problemas de manutenção, depreciação e deterioração de bens.
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nalização do terrorismo, seu financiamento, seus atos prepara-
tórios e a participação em ORTs.

Embora tímida, a Lei 13.260/2016 atende aos compro-
missos internacionais assumidos pelo Brasil há muito tempo 
e, agora, abre-se a possibilidade de aperfeiçoamento da legis-
lação brasileira frente a um fenômeno mundial de constante 
mutação, de rumos imprevisíveis e que tem atingido milhares 
de vítimas civis inocentes, numa verdadeira guerra assimétrica. 

8 CONCLUSÃO

É oportuno repisar o dever de proteção e de proibição de 
proteção deficiente, pois o Estado é o garante da segurança 
pública e da proteção da sociedade e, quando essas são in-
suficientes, a responsabilização estatal é inevitável, aliás, como 
prescreve a Lei n. 10.744/2003, em oposição a um garantismo 
cego e desequilibrado, que tem sido distorcido para privilegiar 
poucos detentores de capitais extraordinários.

A falta da tipificação penal do terrorismo e seu financiamen-
to no Brasil poderia ter outras consequências além da sanção 
internacional, como, tornar-se atraente para o trânsito de capi-
tais de origem duvidosa, refúgio de terroristas e ser visto como 
amigável por não ser possível a extradição de pessoas ligadas a 
ORTs, dada a falta da dupla tipicidade penal.

A luta contra o terrorismo está num ponto que não admite 
retrocesso e nem fracionamento da ação integrada dos países. 
É de fundamental importância, em resposta mundial ao terroris-
mo: a) o estreitamento da cooperação internacional e regional; 
b) a participação da sociedade civil; c) novas tecnologias; d) 
a apuração de técnicas investigativas, principalmente de tele-
comunicações e de quebra de criptografia; e) o treinamento 
de forças especiais de contraterrorismo; f) ênfase na área de 
inteligência; g) descapitalização das ORTs por meio do congela-
mento de ativos e sequestro de bens; e h) a repressão ao tráfico 
de drogas e armas, à lavagem de dinheiro e ao financiamento 
ao terrorismo; i) o aperfeiçoamento do controle migratório.

Finalizamos este breve ensaio prestando homenagens às 
vítimas de tão pesarosos eventos e seus familiares, e orando 
para que essa barbárie se finde um dia, certos de que, por mais 
que as instituições tenham um longo caminho a trilhar, é o ser 
humano quem precisa, verdadeira e urgentemente, transcen-
der ao ódio, às diferenças e à ganância por poder e dinheiro, a 
fim de que se garanta a paz, a tolerância religiosa e cultural, o 
perdão, o respeito a todos, a integração e a convivência pacífica 
entre os povos.
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financing of terrorism […] Indeed drug trafficking has provided funding 
for insurgency and those who use terrorist violence in various regions 
throughout the world, including in transit regions. In some cases, drugs 
have even been the currency used in the commission of terrorist attacks, 
as was the case in the Madrid bombings. Disponível em: <https://www.
unodc.org/unodc/en/frontpage/drug-trafficking-and-the-financing-of-
terrorism.html>. Acesso em: 15 nov. 2015.

13 Disponível em: <http://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/24/espa-
na/1116891875.html>. Acesso em: 15 nov. 2015.

14 The nexus between organized crime and terrorism — in which illicit drug 
trafficking appears to play a role – poses a serious threat, as emphasized 
by recent Security Council resolutions calling for redoubled efforts to 
prevent terrorists from benefiting from transnational organized crime. 
Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_
Drug_Report_2015.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2015.

15 Inclusive quanto a controle de explosivos e segurança marítima, de aviação 
civil e plataforma continental. Convenção para prevenir e punir os atos de 
terrorismo configurados em delitos contra as pessoas e a extorsão conexa 
quando tiverem eles transcendência internacional; Convenção internacio-
nal sobre a supressão de atentados terroristas com bombas; Convenção 
internacional para a supressão do financiamento do terrorismo; Conven-
ção interamericana contra o terrorismo.

16 PLS 236/2012 (projeto do novo Código Penal), PLS 762/2011, PLS 
499/2013. O PL 2016/2015, de iniciativa do Poder Executivo, foi aprovado 
pelo Plenário da Câmara dos Deputados (CD) e devolvido com substitutivo 
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