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RESUMO 

O objetivo desta obra é compreender a manifestação do terrorismo na sociedade e dissecar seus 

elementos caracterizadores, apontando que o crime é uma lógica insurrecional dos grupos 

comumente marginalizados na formação do processo social que, através da violência 

direcionada, chama atenção para demandas reprimidas e ignoradas pelo Estado. Será posto o 

esforço da comunidade internacional em chegar a um consenso sobre a tipificação do terrorismo, 

visando apresentar razoável definição indicativa aos países que desejam criminalizar em seu 

ordenamento jurídico as consequências psicossociais oriundas desse fenômeno. Sobreleva notar 

que o terrorismo, por não ser propriedade de nenhuma ideologia ou movimento, pode ser 

expediente utilizado por qualquer grupo minimamente organizado e estruturado para cometer 

atos com a finalidade de incutir terror social ou generalizado. Assim, do mesmo modo que um 

espectro maligno se apodera de um corpo insepulto, caberá responder se determinadas ações 

violentas desencadeadas pelas máfias podem ser caracterizadas como terrorismo e, ainda mais, 

se a legislação brasileira, sob a égide da lei 13.260/16 colimada a lei 12.850/14, é capaz de 

criminalizar como terrorismo a violência especializada das facções criminosas que dominam o 

sistema penitenciário doméstico. O método de pesquisa empregado é ostensivamente 

qualitativo, fazendo incursões no direito alienígena e fundamentando a argumentação através da 

doutrina selecionada. 

Palavras-Chave: Terrorismo; Crime Organizado; Máfia; Sistema Penitenciário; Narcotráfico; 

Violência; Democracia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to comprehend the manifestation of terrorism in the society and to 

dissect its characterizing elements, pointing out that crime is an insurrectional logic of the groups 

that are commonly marginalized in the formation of the social process that, through the directed 

violence, calls attention to repressed and ignored demands by State. The international 

community will endeavor to reach a consensus on the typification of terrorism, aiming to present 

a reasonable indicative definition to countries that wish to criminalize in their legal system the 

psychosocial consequences of this phenomenon. It is worth noting that terrorism, for not being 

the property of any ideology or movement, can be used as an implement by any minimally 

organized and structured group to commit acts with the intention of instilling social or 

generalized terror. Therefore, similarly as a malignant specter seizes an unburied body, it will 

be necessary to answer if certain violent actions unleashed by the mafias can be characterized 

as terrorism and, even more, if the Brazilian legislation, under the aegis of Antiterrorism Act 

collimated to the Organized Crime Act, is capable of criminalizing as terrorism the specialized 

violence of the criminal groups that dominate the domestic penitentiary system. The research 

method employed is ostensibly qualitative, making incursions into foreign law and grounding 

an argument through the selected doctrine. 

Keywords: Terrorism; Organized crime; Mafia; Penitentiary system; Drug-trafficking; 

Violence; Democracy. 
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1. INTRODUÇÃO 

O terrorismo é um conceito construído para justificar os rasgos nas interações sociais, 

plasmado como uma tática dos grupos marginalizados para consolidar um poder clandestino nos 

vácuos estatais, se diferenciando do crime comum por pairar em justificativas minimamente 

racionais ou questionáveis. 

Não se trata de um fenômeno recente, mas que ocasionalmente emerge do abismo para 

assombrar a sociedade, principalmente em períodos de relativa ebulição política e econômica, 

dando lugar a instrumentalização do medo para reivindicar demandas esquecidas pelo poder 

estabelecido, e, o uso da violência nesse contexto tem a finalidade de fundar uma ameaça difusa, 

permanente e real na população, tornando-a refém de interesses mesquinhos e egoísticos. 

Por se tratar de uma ameaça sem rosto, estereotipar o agente terrorista é limitar em 

termos lombrosianos a repressão penal, pois o terrorismo é um dos poucos crimes mutáveis que 

altera suas características conforme o avanço civilizacional, impondo novos desafios para 

erradicar os efeitos psicodinâmicos advindos de sua exteriorização. 

O cerne da questão está na dessectarização do fenômeno, podendo apropriar-se de 

qualquer grupo clandestino disposto a executar uma violência direcionada para disseminar o 

pânico no seio de um povo, governo ou Estado, atentando contra o direito fundamental à 

segurança, no fito de obrigar a alteração de posturas institucionais. 

Incontestavelmente, delimitar o alcance das motivações, razões e objetivos do criminoso 

que lança mão do expediente terrorista, é tarefa hercúlea para o legislador, não faltando 

tentativas para elencar elementos razoáveis e sistematicamente observados nos atentados 

terroristas e, independente da razão de ser, é preciso estar presente a projeção estratégica da 

organização delinquente consubstanciada no caráter teleológico de produzir o terror para 

garantir seus interesses escusos. 

Transpondo as colocações para o tema principal, o terrorismo germina como um espectro 

maligno e sobrenatural através de grupos dispostos a utilizar violência especializada para 

concluir agendas políticas, religiosas, econômicas ou ideológicas e, ao se manifestar, pode 

apresentar diferentes tipologias que exige do titular da ação penal conhecimento prévio para 

efetivar seu combate e repressão. 
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Queremos com isso sustentar ao longo dessa obra que, especificas ações promovidas por 

Organizações Mafiosas estão incrustradas de elementos típicos do crime de terrorismo, exigindo 

do ordenamento jurídico sua correta tipificação para prever a possibilidade da responsabilização 

penal, já existindo considerável movimento doutrinário de que essa excentricidade do Crime 

Organizado pode ser entendida como terrorismo criminal. 

De toda sorte é hipótese já verificada em países como Itália, Colômbia e México, 

protagonizada pelas máfias nacionais motivadas pelo lucro econômico e empregando essa 

bestialidade direcionada em defesa dos interesses de suas empresas criminosas, objetivando 

pressionar a autoridade estatal a alterar posições que colidem diametralmente com a atividade 

ilícita da Organização, não economizando em selvageria para ratificar essa autoridade sub-

reptícia. 

 É de verificar-se que, determinadas ações violentas das facções criminosas originárias 

do sistema penitenciário brasileiro podem estar revestidas pelos elementos caracterizadores do 

terrorismo e, estabelecendo um corte epistemológico desde o ano de 2016, pois foi quando o 

crime de terrorismo ganhou tipificação no ordenamento doméstico, é imperioso analisar os atos 

violentos sob o prisma da lei 13.260/16. 

Mister se faz dissecar a lei antiterror brasileira à luz da doutrina que define o terrorismo 

criminal, buscando apontar se há possibilidade de penalizar os associados das principais 

Organizações Criminosas do Brasil sob a égide do artigo 2º, §1º e incisos correlatos da Lei 

13.260/16, assinalando a igual importância que o referido diploma legal conferiu às motivações 

especificas que foram conferidas no caput do citado artigo.  

É injustificável que o Brasil, ao legislar sobre o terrorismo, tenha revelado verdadeiro 

desconhecimento do fenômeno, principalmente por não reconhecer que o país está vulnerável 

às idiossincrasias desse crime que, tem em solo pátrio, todas as condições para florescer e 

germinar, dado a galopante desigualdade social e inépcia estatal, encontrando melhor manequim 

justamente na disputa econômica oriunda do narcotráfico. 

Mesmo que o território brasileiro esteja regado por sangue inocente desde 2016 em 

decorrência do fim da pax mafioso das 02 (duas) maiores Organizações Criminosas, é preciso 

que o legislador amolde a tipificação do crime de terrorismo à realidade doméstica, ou 

continuará tendo um lacunoso combate a essa ameaça que espreita a sociedade contemporânea. 
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Longe de desmistificar as causas do terrorismo no mundo, o tema exige do pesquisador 

seriedade e profunda imersão acadêmica, visto que esse crime tenciona toda a malha jurídica de 

proteção e garantia de direitos fundamentais devidos pelo Estado, afetando, sobretudo, a 

efetivação do direito à segurança do cidadão, sendo necessário convidar o brasileiro a debater a 

temática proposta e desenvolver maior consciência dos efeitos psicossociais derivados do 

terrorismo, independentemente de sua modulação, plasmando uma maior preparação legislativa 

e coerência com a praxe internacional, objetivando romper com o ideário romântico de que o 

Brasil está imune às investidas do terror. 

Metodologicamente, a discussão foi ladrilhada pela doutrina alienígena que já se 

debruçou sobre a temática em estudo e enriquecida pelo tímido trabalho desenvolvido por 

penalistas nacionais, sendo útil revisitar o direito comparado e apontar os elementos em comum 

que há no crime de terrorismo para confrontar o legislado no Brasil, permeando críticas à Lei 

13.260/16 pelas limitações impostas à criminalização dos atos de terror capitaneados pelo Crime 

Organizado. 

Como se verá, as máfias brasileiras adquiriram a tecnologia terrorista justamente no seu 

nascedouro, aumentando também em influência e espraiando esse poder clandestino por toda a 

sociedade através do medo e pânico incutido no imaginário popular, ilustrada por cenas 

reprováveis do ponto de vista humano, faltando ferramentas legais e vontade política para lidar 

com a eventualidade do perpetuamento da sombra terrorista sob a nação. 

No ensejo de concluir essas breves noções introdutórias à respeito da pesquisa que ora 

se abre, restará percebido que as facções criminosas converteram desde 2016 regiões do Brasil 

no 01º (primeiro) vale do 07º (sétimo) círculo infernal descrito pelo poeta florentino, Dante 

Alighieri, não sendo demais trazer a inscrição insculpida na entrada do Hades e que ilustra bem 

o sentimento desse trabalho ao concluir que não há meios legais para coibir o terror manifesto 

pelo Crime Organizado: “Deixai, o vós, que entrais, toda a esperança”1. 

 

 

                                                 

1ALIGHIERI, Dante. Divina Comédia. 16. ed. São Paulo: Martin Claret, 2016. 36 p. (Ouro). Canto III, Verso 3. 
Texto Integral. Tradução: J.P. Xavier Pinheiro  
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2. Sistematização Histórica e Evolutiva do Terrorismo: 

A análise histórica e evolutiva do terrorismo exige encarar o fenômeno “não como uma 

ideologia, mas uma estratégia insurrecional que pode ser utilizada por qualquer pessoa e em 

qualquer convicção política” (LAQUEUR, 2001, p. 04, tradução nossa)2,  encampada pelos mais 

variados grupos espraiados e comumente marginalizados no processo de formação social que, 

por meio da violência generalizada, chama a atenção para si ou outrem, das reivindicações 

ignoradas naquele determinado momento histórico. 

Neste passo, temos que “as percepções sobre o que é o terrorismo são construídas 

socialmente e dependem de complexas redes de interação social, que envolvem como os 

governos, a própria sociedade e a mídia interpretam o conceito de terrorismo” (RABELLO, 

2007, p. 11). 

Apesar do seu termo abrangente, é possível elencar e sistematizar características 

comuns à sua própria fenomenologia histórica. Ao referenciar Hoffman, Rabello ainda consigna 

que “o terrorismo é usualmente descrito como uma tática empregada para gerar poder onde ele 

não existe ou consolidá-lo, onde é fraco, e nesse sentido, o terrorismo se diferencia do crime 

comum pela existência de uma causa a qual o terrorista acredita estar servindo, por mais 

irracional e incompreensível que aparente ser”. (RABELLO, 2007, p. 18-19 apud HOFFMAN, 

2006, p. 37). 

Mesmo que o debate acerca do terrorismo receba especial atenção na esfera 

internacional (e no âmbito doméstico ainda é mediocremente incipiente), o fenômeno é antigo 

e de  alguma forma já se manifestou no  corpo social  “mas dada a fragilidade da memória 

humana, talvez não seja surpreendente que o ressurgimento do terrorismo tenha sido 

considerado nos últimos anos como um  fenômeno totalmente novo e  que suas causas e os 

modos de enfrenta-lo devessem ter sido discutido como se nada desse tipo pudesse ser 

considerado ou acontecido antes” (LAQUEUR, 2001, p. 20, tradução nossa)3. 

                                                 

2“Terrorism is not na ideology but a insurrectional strategy that can be used by people of very diferent political 
conviction.” (LAQUEUR, 2001, p. 04) 
3“But given the fragilty of human memory it was perhaps not surprising that the reemergence of terrorism should 
have been regarded in recente years as na atogether novel phenomenon and that its causes and the ways to cope 
with it shhuold have been discussed as if nothing of the kind ever happened before.” (LAQUEUR, 2001, p. 20) 
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O uso do terror tem sua presença institucionalizada desde a expansão do Império 

Romano, no entanto, é válido diferenciar que durante a história, a conceituação deste crime 

sofreu mutações, quando não variações em seus objetivos, não perdendo o caráter teleológico 

do termo que é usar o temor psicológico ou generalizado para atingir um fim. 

Na dicção de Galito4, dissidentes podem usar o medo como principal/único modus 

operandi para reivindicar objetivos de revolta generalizada contra um alvo odiado por razões 

difusas, invocando-se outras razões, tais como religiosas e culturais para recrutamento e 

justificação comunitária. A aplicação do terror é tanto local, nacional, regional como global. 

Ainda assim, além dos grupos que historicamente surgiram e fizeram o uso sistemático 

ou não-habitual do terror, precisamos convalidar que o terrorismo é muito mais um meio para 

um fim e menos um rótulo dependente da causa ou da identidade dos seus agentes, sendo 

cristalino o entendimento de que “o fenômeno envolve uma extrema violência física ou 

psicológica contra alvos não combatentes, selecionados ou aleatórios, apanhados muitas vezes 

de surpresa, com o objetivo de obrigar, através do medo, a fazerem o que não querem fazer “ 

(GALITO, 2013, p. 21). 

O antigo Manual da Escola das Américas leciona que o terrorismo “evolucionó de los 

problemas políticos, las necessidades para cambio y las aspiracionnes de la población.  muchas 

de estas causas legítimas han sido subvertidas de procesos legales no-violentos a   acciones 

violentas y terrorismo”5. Para além dos rasgos sociais que permitem a germinação do terrorismo, 

é imperioso desmistificar a imagem popular de que “o terrorista é apenas um atirador de bombas, 

alienígena, anarquista, desgrenhado, com uma barba negra e um sorriso satânico (ou idiota), 

fanático, imoral, sinistro e ridículo ao mesmo tempo” (LAQUEUR, 2001, p. 03, tradução 

nossa)6. 

                                                 

4GALITO, Maria Sousa. Terrorismo: Conceptualização do Fenómeno. 2013. Disponível em: 
<https://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/files/Doc_trabalho/WP117.pdf>. P.04. Acesso em: 12 mar. 2018. 
5 UNITED STATES. Major Victor Tise. School Of The Americas. Manual de Estudio: Terrorismo y Guerrilla 
Urbana. Panama City: U.s. Department Of Army, 1989. Spanish Version. Disponível em: 
<http://soaw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98>. P.05. Acesso em: 14 mar. 2018. 
6“The terrorism has always engendered violent emotions and greatly divergent opinions na images of it. The popular 
image os the terrorist some eighty years ago was that of a bomb-throwing, alien, anarchist, disheveled, with a black 
beard and a satanic (or idiotic) smile, fanatic, imoral, sinistre and ridiculous at the same.” (LAQUEUR, 2001, p. 
03) 
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Observar-se-á que a própria evolução histórica fluidificou este perfil e, para Woloszyn7, 

houve uma verdadeira “dessectarização” desse crime na contemporaneidade, podendo qualquer 

pessoa, grupo ou organização ter a capacidade de executar uma ação terrorista sem 

necessariamente ser um terrorista ou integrar algum grupo dedicado exclusivamente a este 

delito. 

Ainda que pairem divergências quanto sua tipificação jurídica e ressignificação social, 

ad argumentandum tantum, vamos adotar o posicionamento de Galito8 ao conceituar o 

terrorismo como violência armada, sendo uma forma instrumental de fazer disseminar o pânico 

no seio de um povo, um governo ou um Estado, corroborado também pelo pensamento 

sublinhado por Garrison9 ao dizer que o terrorista seleciona seu alvo para causar medo na 

sociedade em geral e infligir terror numa sociedade para obrigar à mudança política, social e 

econômica. 

Em virtude dessas considerações, mesmo que não haja consenso quanto uma 

sistematização evolutiva e ainda careça elementos para apontar a gênese desse crime em 

específico, ao lançar  um olhar mais atento à História,  podemos perceber a notoriedade atingida 

por  alguns grupos ao adotarem essa forma de violência extremada em determinado contexto 

histórico-social, conduzindo  o entendimento de que há  uma “maturação”  do  fenômeno no 

decurso do tempo, servindo como ferramental para diversas reivindicações que, como já 

exposto, foram ignoradas, reprimidas ou rejeitadas em um processo legal de transformação e 

sucumbiram à clandestinidade de seus atos. 

2.1.Velho terrorismo (idade antiga e média): 

Cumpre observar preliminarmente que as primeiras manifestações do terrorismo 

vieram permeadas de uma reivindicação política extrema consubstanciada por uma interpretação 

deturpada da própria religião como medida para justificar seus atos, Rabello entende que “a 

religião, de algum modo, parece funcionar como mecanismo de legitimação para o uso da 

violência para esses grupos” (RABELLO, 2007, p. 33). Mesmo que haja dificuldade em apontar 

                                                 

7WOLOSZYN, André Luis. Panorama Histórico. In: WOLOSZYN, André Luis. Terrorismo Global: Aspectos 
Gerais e Criminais. Porto Alegre: Est, 2009. Cap. 01. p. 14. 
8GALITO, Maria Sousa. Terrorismo: Conceptualização do Fenómeno. 2013. Disponível em: 
<https://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/files/Doc_trabalho/WP117.pdf>. p.20. Acesso em: 12 mar. 2018 
9 GARRISON, Arthur H. (2003). “Terrorism: The Nature of its History”, Criminal Justice Studies, Vol. 16, 
N.º 1, p. 51 
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o primeiro atentado terrorista no mundo, é possível destacar, em uma linha cronológica, a 

evolução deste sintoma criminal. 

Nessa perspectiva, podemos sublinhar como “marco-zero” a atuação da seita 

separatista-judaica conhecida como Sicarii ou Zelotas, que teve sua atividade verificada durante 

o período de 63-73 D.C. – Século VI, este grupo também era conhecido como sendo “Os homens 

do punhal”, a julgar pelo uso de adagas10 conhecidas à época pelo nome de sicário para executar 

qualquer um que fosse encontrado cometendo um ato de sacrilégio ou qualquer coisa que 

provocasse sentimentos antijudaicos. 

Não custa acrescentar que o fundador deste grupo era “Judas, O Galileu” que organizou   

principalmente revoltas na Judeia contra a instituição do censo por Públio Sulpício Quirino e a 

submissão à regra de Roma e sua tributação, o qual os Zelotas consideravam um sinal de 

escravização pelo paganismo romano, ameaçando queimar os armazéns de qualquer 

comerciante que estivesse inclinado a fazer  a  paz com os romanos11.  

A justificação dos Zelotas para matar outros judeus era que as mortes demonstravam 

as consequências da imoralidade de colaborar com os invasores e explicitar que os romanos não 

podiam proteger os seus colaboradores judeus12. 

Noutro giro, destaca-se a seita fundada por Hassan ibn Sabbah na antiga Pérsia (atual 

Irã), os Ismailis-Nizari ou ainda os Hashashin, formada por muçulmanos xiitas do século XI 

que se drogavam com haxixe13, visando alcançar um estado de nirvana para em seguida 

assassinar cristãos e muçulmanos considerados inimigos de sua fé, lançando as bases do que 

hoje conhecemos como extremismo islâmico. 

Ainda é discutido se a motivação para criação desta seita era combater a agitação na 

Terra Santa causa pela Cruzadas14, mas sabe-se que os Hashashins mataram sultões, reis, 

                                                 

10ARAÚJO, Gláucio Roberto Brittes de. Terrorismo:A Face mais cruel das Organizações Criminosas. In: MESSA, 
Ana Flávia; CARNEIRO, José Reinaldo Guimarães (Coord.). Crime Organizado. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 511. 
11JEWISH Encyclopedia. 1906. Disponível em: <http://www.jewishencyclopedia.com/articles/15185-zealots>. 
Acesso em: 10 abr. 2018. 
12GALITO, Maria Sousa. Terrorismo: Conceptualização do Fenómeno. 2013. Disponível em: 
<https://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/files/Doc_trabalho/WP117.pdf>. p. 08. Acesso em: 12 mar. 2018. 
13WOLOSZYN, André Luis. Panorama Histórico. In: WOLOSZYN, André Luis. Terrorismo Global: Aspectos 
Gerais e Criminais. Porto Alegre: Est, 2009. Cap. 01. p.19. 
14 HASHASHIN. Disponível em: <http://hashashin.wikia.com/wiki/Hashashin>. Acesso em: 12 abr. 2018. 
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vizires, conselheiros, califas, juízes, patriarcas e condes em plena luz do dia em lugares públicos, 

como mesquitas, para aumentar o impacto político de suas ações. 

Destaca-se ainda o capítulo violento impresso na história da Índia durante o século XII 

a XIX escrita pelo culto organizado de assassinos e ladrões conhecidos como Thuggee15, que 

durante a década de 1830 estrangulou mais de 30.000 (trinta mil) nativos e viajantes em 

sacrifício à deusa hindu, Kali. 

Os Thuggee estrangulavam suas vítimas com um laço de seda e embora suas 

motivações polítio-religiosas não eram claras dada a imprecisão dos seus alvos, não tinham o 

objetivo de aterrorizar o governo ou a população, no entanto, a propaganda de suas atividades 

no interior do país era capaz de assustar os colonizadores britânicos. 

Conclui-se que o “Velho Terrorismo” não apresentava uma ideologia clara, apesar da 

motivação política mitigada pela justificativa religiosa de suas ações. Assim, os incidentes 

terroristas16 eram geralmente justificados por tramas, lealdades divididas e, em muitos casos, 

por assassinar um opressor, fazendo com que o assassinato se convertesse em um processo 

legítimo aonde os assassinos poderiam ser glorificados como heróis da libertação. 

2.2.Terrorismo moderno: 

Antes de mais nada, convém assinalar que desde o advento da Revolução Industrial no 

século XVII até a primeira metade do século XX, a pauta religiosa se viu eclipsada pelas 

revoluções de cunho liberal e social que assolaram a Europa, capitaneadas principalmente pelo 

ideário iluminista que sepultou o ancién regime e trouxe à agenda ocidental o conceito de 

autodeterminação dos povos pela formação de Estados-Nação. 

Assim, o espectro do terror sofreu mutações para englobar neste período não as 

reivindicações justificáveis pela religião, mas disputas nacionalistas e étnicas, recebendo 

invariavelmente o apoio popular. 

                                                 

15 THE Thuggee. 2008. Disponível em: <http://novo.more.ufsc.br/homepage/inserir_homepage>. Acesso em: 10 
abr. 2018. 
16 UNITED STATES. Major Victor Tise. School Of The Americas. Manual de Estudio: Terrorismo y Guerrilla 
Urbana. Panama City: U.s. Department Of Army, 1989. Spanish Version. P.79. Disponível em: 
<http://soaw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98>. Acesso em: 14 mar. 2018. 
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Neste passo, Prata17 consigna que o Terrorismo Moderno se caracterizava por 

apresentar objetivos locais, limitados e negociáveis entre o dissenso social, permeado 

comumente por conjunções nacionalistas com vistas a alterações políticas ou reclamação de 

autonomia territorial 

Vale obtemperar que o termo “terrorismo” foi empregado pela primeira vez em 1794 

pelos jacobinos liderados pelo líder revolucionário Maximilien de Robespierre18, como uma 

forma de denominar as suas ações contra os opositores do novo regime.  

Cumpre ainda salientar que no contexto da Revolução Francesa, destaca-se o “Período 

do Terror” (1793 – 1794), caracterizado pelo uso sistemático de guilhotinas em um suposto 

Tribunal Revolucionário empregando o terror como meio de defesa da ordem social estabelecida 

pela revolução. 

Impende observar que o Terrorismo Moderno tem em sua fase inicial a característica 

de ser “uma associação da ação do Estado contra seus cidadãos” (RABELLO, 2007, p. 21) e, 

em um segundo momento, que se inicia no final do século XIX até o termino da I Grande Guerra 

Mundial, pela atuação de grupos marginalizados e não-estatais, com ações voltas contra seus 

governos. 

Urge convalidar que durante este segundo corte temporal, o terrorismo foi utilizado 

para “rotular sindicalistas, anarquistas e grupos nacionalistas” (PRATA, 2016, p. 198 apud 

PURPURA, 2007, p. 15), e no dizer sempre expressivo de Woloszyn19 estes grupos se 

utilizavam de sequestros, assassinatos e atentados à bomba, para levar a insurreição 

internacional contra a exclusão social e o desemprego. 

O antigo Manual da Escola das Américas estabelece que a segunda fase do Terrorismo 

Moderno se originou do catecismo anarquista de Mikhail Bakunin (1814 – 1876) que exportou 

                                                 

17PRATA, Bruno Rafael Ramos. Os poderes erráticos:O Terrorismo.: Gênese, Conceitos, Evolução e 
Tipologias. Proelium: Relações internacionais e Estudos de Segurança, Lisboa, v. 7, n. 10, p.198, jun. 2016. 
Semestral. Disponível em: <http://revistas.rcaap.pt/proelium/article/view/8923/6420>. Acesso em: 10 mar. 2018. 
18RODRIGUES, Sérgio. Palavra ‘terrorismo’ nasceu na Revolução Francesa. 2017. Disponível em: 
<https://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/palavra-terrorismo-nasceu-na-revolucao-francesa/>. Acesso em: 03 
jul. 2018. 
19WOLOSZYN, A. L. . Aspectos gerais e criminais do terrorismo e a situação do Brasil. Revista do Ministério 
Público (Rio Grande do Sul) , v. 55, p.125. 
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a filosofia revolucionaria do terrorismo da Rússia até a Europa Central e Ocidental20, rezando 

que o anarquismo estava destinado a aterrorizar o Estado e incitar a sociedade contra os órgãos 

estatais por meio da propaganda que, ao invés da conquista do poder político, prega a sua 

destruição, iniciava-se uma campanha pelo “ato da propaganda”. 

Oportuno se torna trazer a atuação do grupo russo Narodnaya Volya (1879 – 1884) 

marcada pela insurgência contra a autocracia czarista, consistindo em uma associação de 

constitucionalistas russos (RABELLO, 2007, p. 21) que amealharam lograr o assassinato do 

Czar Alexandre II em 13 de Março de 188121 , sendo descritos como “um partido socialista e 

um sintoma da crise geral na sociedade russa” (RABELLO, 2007, p. 21 apud LAQUEUR, 2002, 

p. 38). 

Facciolli (2017, p. 67) muito bem observou que este grupo terrorista pretendia basear 

o poder e o controle coletivos de comunidades rurais na democracia direta distante da burocracia 

e do autoritarismo czarista. 

Interessante se faz notar que, Rabello referenciando Laqueur, assevera que o 

Terrorismo Moderno era “entendido como um fenômeno preponderantemente de esquerda, mas, 

depois, surgem diversos grupos ligados a ideologias de extrema-direita e separatistas-

nacionalista” (RABELLO, 2007, p. 22 apud LAQUEUR, 2002, p. 17). 

Por seu turno, é de singular importância elencar as ações do grupo terrorista Crna Ruka 

ou Mão Negra (1910 - 1917) que reivindicaram o assassinato do Arquiduque Francisco 

Ferdinando, herdeiro do Império Austro-húngaro, em 28 de junho de 1914, perpetrada pelo 

terrorista sérvio, Gavrilov Princip, sendo o estopim da I Grande Guerra Mundial.  

                                                 

20UNITED STATES. Major Victor Tise. School Of The Americas. Manual de Estudio: Terrorismo y Guerrilla 
Urbana. Panama City: U.s. Department Of Army, 1989. P. 80. Spanish Version. Disponível em: 
<http://soaw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98>. Acesso em: 14 mar. 2018. 
21GALITO, Maria Sousa. Terrorismo: Conceptualização do Fenómeno. 2013. P.09 Disponível em: 
<https://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/files/Doc_trabalho/WP117.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2018. 
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Como bem analisou Mazetto22, o Serviço de Segurança da Sérvia deu apoio financeiro 

e logístico para concretizar este atentado terrorista com motivações nacionalistas, inaugurando 

o envolvimento de governos com organizações clandestinas. 

Até aqui, o estudo do terrorismo já conseguiu elucidar que “o fenômeno está associado 

a uma imensa gama de motivações e ideologias e, ao mesmo tempo, a grupos e indivíduos sem 

qualquer ideologia e, ainda, à ação individual e forma de organização mais ou menos 

estruturadas” (RABELLO, 2007, p. 22). Neste período, destaca-se o assassinato de agentes 

estatais, como uma forma de provocar a mudança política ou territorial. 

Pelo exposto, nota-se que as características do Terrorismo Moderno não levam em 

considerações as motivações religiosas do passado, mas a insatisfação generalizada da 

sociedade, a possibilidade de autodeterminação e formação de novos países e o esfacelamento 

dos potenciais europeias. 

2.3.Terrorismo internacional: 

Desde logo é de suma importância ponderar que o terrorismo até a I Grande Guerra 

Mundial estava comumente atrelado às reivindicações de cunho revolucionário e étnico-

nacionalistas, sofrendo variações até o início da Guerra Fria e tendo como pano de fundo o 

processo de descolonização da África, Ásia e Oriente Médio. 

Após o desfecho da II Grande Guerra Mundial e a divisão do mundo em 02 (dois) 

blocos econômicos liderados concorrentemente tanto pela antiga União Soviética e pelos 

Estados Unidos, visto o desmantelamento da hegemonia europeia em manter sua influência 

sobre antigas colônias e “o terror podia surgir junto a uma campanha política ou ação 

guerrilheira, ou também em estado puro, algumas vezes dirigido contra regimes autocráticos e, 

em muitas outras democracias” (RABELLO, 2007, p. 24 apud  LAQUEUR, 2002, p. 29). 

Além desse fator, o terrorismo “ofrece un vehiculo através del cual un numero pequeno 

de individuos, indoctrinados adecuadamente, entrenados, financiados y armados pueden 

demonstrar efectivamente a una audiencia internacional la cara de un movimiento popular en 

                                                 

22MAZETTO, Francisco de Assis Penteado. O Terrorismo na História. 2004. Disponível em: 
<http://www.ecsbdefesa.com.br/fts/Terrorismo.pdf>. P.11-12. Acesso em: 09 mar. 2018. 
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contra de un gobierno inestable”23 podendo também ser verificado que sua internacionalização 

se deu com a “intenção de atingir uma audiência maior do que o alvo das ações. Sendo assim, a 

passagem de uma mídia local, para os meios de comunicação de massa globalizados teve um 

impacto direto nos métodos e estratégias” (RABELLO, 2007, p. 25). 

Inaugura-se neste momento o uso da mídia internacional como vetor das ações 

terroristas em território estrangeiro, em especial, o Ocidente. Pende ainda observar que os 

processos de independência e descolonização ganhavam um caráter político-ideológico devido 

ao período histórico de bipolarização mundial, aonde as duas maiores potências, já que não se 

envolviam em um conflito direto, apoiavam com armas e treinamento grupos estrangeiros em 

seus conflitos internos, como uma forma de enfrentamento indireto e defesa de zonas de 

influência geopolítica. 

Habib el al. referenciando Cano Paños entende que a internacionalização do terrorismo 

se dá durante o período da Guerra Fria e, muitas vezes, sob o patrocínio de algum Estado-

Apoiador, para angariar apoio global dos dividendos que surgem das disputas regionais, neste 

sentido: 

“A respeito do terrorismo internacional, caracteriza-se pelo seguinte: 
atua além das fronteiras de um determinado Estado; executa ações 
muitas vezes dirigidas contra sujeitos e instituição pertencentes a outro 
país; e tem a finalidade fundamental de chamar a atenção da opinião 
pública mundial para um conflito interno, tanto para lograr 
solidariedade para a causa como para pressionar o Estado a que se 
destina a atividade terrorista a fazer determinadas concessões” 
(HABIB et al., 2017, p. 359 – 360 apud  CANO PAÑOS, 2005, p. 22 – 
23 ) 

 O Manual da Escola das Américas24 aponta que no  início da década de 70 (setenta), o 

então ditador Líbio, Muammar Al Qadhafi, criou um “fundo para a Jihad” a fim de financiar 

grupos palestinos envolvidos com o terrorismo, assim como propunha proteção, campos de 

treinamento e armamentos, enquanto na outra ponta do Oriente, a Revolução Islâmica no Irã, 

também propunha financiar e armar operações terroristas na Zona dos Estados do Golfo, como 

                                                 

23UNITED STATES. Major Victor Tise. School Of The Americas. Manual de Estudio: Terrorismo y Guerrilla 
Urbana. Panama City: U.s. Department Of Army, 1989. P.53 . Spanish Version. Disponível em: 
<http://soaw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98>. Acesso em: 14 mar. 2018. 
24 IDEM, p.62-64 
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uma forma de frear tanto a influência americana e soviética quanto para instalar Estados 

autenticamente islâmicos. 

Urge ainda consignar que neste período “as manifestações terroristas tinham como 

principais contextos a questão da Palestina no Oriente Médio, a ação de grupos guerrilheiros na 

América Latina, e, ainda, de movimentos nacionalistas na Europa Ocidental, Japão e Estados 

Unidos” (RABELLO, 2007, p. 27  apud  HOFFMAN, 2006, p. 17) sendo verificado também 

que “pela primeira vez, terroristas começaram a viajar regularmente de um país a outro para 

atacar. Além disso, também começaram a escolher civis inocentes de outros países como alvos” 

(IDEM, p. 63). 

Verdade seja que o caso mais proeminente deste período foi a atuação do grupo Al 

jabhah al-sha’biyyah li-tahrir filastin ou Frente Popular para a Libertação da Palestina (1967 – 

Atualmente) ao ter sequestrado em 1968 um avião de passageiros israelenses, da companhia 

aérea El Al, que fazia o percurso Roma - Tel Aviv, por três insurgentes palestinos que 

objetivavam chamar a atenção mundial para a criação do Estado Palestino que foi absolutamente 

ignorado no processo de formação do Estado de Israel, ao arrepio da Resolução 181 da 

Organização das Nações Unidas. 

É necessário ainda ressaltar que após a Guerra dos Seis Dias em 1967, muitos 

movimentos de resistência palestinos professaram o marxismo-leninismo como sua justificação 

ideológica e receberam apoio da antiga União Soviética como parte integral de sua “luta global 

anti-imperialista”25. 

Não é demais destacar que o uso do marketing terrorista como meio de promover uma 

determinada causa atingiu seu zênite com a atuação do grupo palestino Munaẓẓamat Aylūl al-

Aswad ou Setembro Negro (1971 – 1973), pertencente ao movimento de resistência Al Fatah 

fundado pelo engenheiro Yasser Arafat, sendo responsável por numerosas operações que 

incluíram o assassinato do primeiro-ministro da Jordânia e o sequestro de atletas israelitas nas 

Olimpíadas de Munique em 1972. 

                                                 

25IDEM, p.55  
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Para Woloszyn26, o objetivo da organização foi atingido pelo sequestro dos 11 (onze) 

atletas da delegação israelense, pois milhões de pessoas acompanharam o desenrolar dos 

acontecimentos pela televisão e possivelmente este foi o primeiro contato que muita gente ao 

redor do globo teve com a causa palestina. 

O sucesso do grupo serviu como “modelo para grupos minoritários étnicos e 

nacionalistas em todo o lugar” (HABIB et al., 2017, p. 360 apud  DERSHOWITZ, 2002, p. 36), 

inspirando as ações de grupos como o “Exército Republicano Irlandês (Irlanda), Facção do 

Exército Vermelho (na Alemanha Ocidental), Brigada Vermelha (Itália), Pátria Basca e 

Liberdade – ETA (Espanha), Células de Combate Comunista na América Latina, Exército 

Vermelho Japonês (Japão), Exercito Secreto Armênio pela Libertação da Armênia (Armênia), 

Exército Popular Turco de Libertação (Turquia), Junta Coordenadora Revolucionária (América 

do Sul), Sandinistas (Nicarágua) entre outros” (UNITED STATES, 1989, p. 57). 

Deflui-se, portanto, que o Terrorismo Internacional assume essa formatação por 

absorver como característica o financiamento estatal (de maneira clandestina) à grupos 

subversivos por razões de conveniência política-ideológica, e muito menos no interesse de 

resolução das insatisfações locais, para atuarem principalmente no exterior,  vale lembrar 

também que houve um papel simbiótico da mídia com os atos terroristas, pois aquela foi capaz 

de levar ao conhecimento de outras pessoas (com certo sensacionalismo) as disputas regionais 

e, deste modo, angariar simpatia de populações que permaneciam alheias aos conflitos. 

2.4.Terrorismo contemporâneo: 

A primeira observação importante a ser feita é que, a partir do final da década de 80 

(oitenta) e início dos anos 90 (noventa) foi que o terrorismo se distanciou do aspecto político-

ideológico ou nacionalista-étnico e passou a adotar um discurso difuso, concentrando atos de 

violência indiscriminada e em larga escala, voltando a usar a religião, principalmente uma visão 

deturpada e radical do Islã, como justificativa ética de suas ações. 

É de se observar uma “drástica diminuição dos patrocínios por parte de países 

financiadores, evoluções positivas do conflito israelo-palestino, e alterações nas atitudes dos 

                                                 

26WOLOSZYN, André Luis. Panorama Histórico. In: WOLOSZYN, André Luis. Terrorismo Global: Aspectos 
Gerais e Criminais. Porto Alegre: Est, 2009. Cap. 01. p. 21-22 
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governantes, e nas opiniões públicas, em muitos países, proporcionando melhorias no combate 

ao terrorismo” (PRATA, 2016, p. 199 apud MARTINS, 2010, p. 26). 

A par disso, é de sobremodo consignar que a retirada soviética do Afeganistão e a 

posterior derrocada do bloco comunista em 1991, não só reafirmou a hegemonia norte-

americana, como também trouxe “um progressivo fortalecimento do terrorismo religioso, 

sobretudo, islâmico, a par do enfraquecimento do terrorismo ideológico e, embora em menor 

grau, também nacionalista laico”27. 

É de se observar também que esta nova modalidade de terrorismo advindo da 

reformatação da ordem global, trouxe como característica peculiar, o emprego de “Homens-

Bomba” e um verdadeiro esvaziamento da própria vida, algo não visto anteriormente, pois os 

grupos consideravam negativo para a causa e, mesmo com o Corão condenando o suicídio28,  

extremistas fazem uma interpretação radical do texto sagrado29 e o justificam como uma forma 

de recompensa no além-vida. 

Precisamos ainda, em rápidas pinceladas, apontar que outra característica não vista 

antes é a perda do referencial estatal e a desnecessidade de uma base territorial para controlar 

suas ações, tendo o terrorismo contemporâneo se fluidificado na sociedade podendo “se 

organizar em células espalhadas por diferentes países, muitas vezes sem contato direto umas 

com as outras. Outras vezes, indivíduos são treinados pela “matriz” para levarem o 

conhecimento da prática terrorista a outras regiões” (RABELLO, 2007, p. 31 apud PHILLIPS, 

2006, p. 01). 

Inadequado seria esquecer também, como bem explicitou Woloszyn ( 2009, p. 29),  que 

um dos  aspectos evolutivos foi visar alvos simbólicos,  baseando suas ações em objetivos 

duvidosos, prenunciando um suposto choque civilizacional, produzindo espetáculos de horror 

para servir de conteúdo à mídia e difundir a imagem do terror no mundo, ao contrário do 

                                                 

27PRATA, Bruno Rafael Ramos. Os poderes erráticos: O Terrorismo.: Gênese, Conceitos, Evolução e 
Tipologias. Proelium: Relações internacionais e Estudos de Segurança, Lisboa, v. 7, n. 10, p.199, jun. 2016. 
Semestral. Disponível em: <http://revistas.rcaap.pt/proelium/article/view/8923/6420>. Acesso em: 10 mar. 2018. 
28 “Ó fiéis, não consumais reciprocamente os vossos bens, por vaidades, realizai comércio de mútuo consentimento 
e não cometais suicídio, porque Deus é Misericordioso para convosco. Àquele que tal fizer, perversa e iniquamente, 
introduzi-lo-emos no fogo infernal, porque isso é fácil a Deus.” (Sura 4, 29 – 30). 
29 “E não creiais que aqueles que sucumbiram pela causa de Deus estejam mortos; ao contrário, vivem, agraciados, 
ao lado do seu Senhor. Estão jubilosos por tudo quanto Deus lhes concedeu da Sua graça, e se regozijam por aqueles 
que ainda não sucumbiram, porque estes não serão presas do temor, nem se atribularão. (Sura 3, 169 – 170). 
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terrorismo anterior (Velho, Moderno e Internacional) que era baseado numa política ou objetivo 

preciso, fitando atacar países ou pessoas especificas e atuando em bases territoriais limitadas 

para espalhar o medo e chamar a atenção da mídia para um conflito local. 

Neste ponto, já é oportuno destacar a fundação da Al-Qā‘idah ou “A Base” (1982 – 

Atualmente) pelo  saudita Osama Bin Laden, afirmando que sua organização estava “destinada 

a fomentar, coordenar e apoiar a luta dos mujahedin, em todo o mundo, tanto contra os regimes 

islâmicos corruptos como contra todos os “infiéis” que ocupam terras do Islão” (PRATA, 2016, 

p. 199 – 200 apud MARTINS, 2010, p. 29) com vistas a criação de um Estado Muçulmano único 

baseado na interpretação radical do Islã, como prenunciou o filosofo Sayyid Qutb. 

É de opinião unívoca que a Al-Qaeda se firma como pioneira do Terrorismo 

Contemporâneo em 11 de Setembro de 2001 “destruindo completamente as 02 (duas) torres 

gêmeas do World Trade Center, em pleno coração de Nova Iorque, e parte do edifício do 

“Pentágono” em Washington, D.C., causando mais de três mil mortos, mediante o desvio de 04 

(quatro) aviões civis de passageiros, utilizados como projeteis dirigidos, por 19 (dezenove) 

muçulmanos suicidas” (PRATA, 2016, p. 200 apud  MARTINS, 2010, p. 30). 

Bergen foi sensível ao ponto de sintetizar o objetivo de Bin Laden ao lançar os 

atentados terroristas em solo americano, neste sentido: 

“Um ataque impactante ao país que era o maior inimigo do Islã porque 
apoiava as ditaduras e monarquias ímpias do Oriente Médio e, é claro, 
Israel. Com um único golpe de impacto contra os Estados Unidos, Bin 
Laden conseguiria fazer com que os americanos saíssem do Oriente 
Médio, e então Israel cairia, assim como as autocracias árabes, para 
serem substituídas por regimes no estilo Talibã. Era nisso que Bin 
Laden acreditava e esperava fervorosamente” (BERGEN, 2012, p. 17) 

O mencionado autor ainda sugere que o pensamento e ações do líder terrorista formam 

um espectro político-ideológico próximo ao nazismo e stalinismo, podendo ser descrito como 

“binladeísmo”30 que consiste basicamente em um sentimento antissemita, antiliberal, 

culminando em um choque civilizacional com o Ocidente e uma habilidosa utilização de 

métodos modernos de propaganda e a falsa promessa de uma utopia na Terra. 

                                                 

30BERGEN, Peter Lampert. Procurado: Do 11 de Setembro ao Ataque a Abbottabad, Os Dez anos de caça a 
Osama Bin Laden. Barueri: Amarilys, 2012. 212 p. Tradução de: Anna Lim, Lana Lim e Otávio Albuquerque. 



29 

 

Em lógica decorrência dos fatos, a Al-Qaeda se mostrou capaz de ter uma atuação 

global e em rede demonstrando ser “uma organização com algumas das capacidades de um 

Estado (...) pondo tudo isso ao serviço de uma luta armada conduzida a nível mundial” (PRATA, 

2016, p. 200 apud MARTINS, 2010, p. 30). 

Vale constatar que este grupo terrorista passou a se financiar como uma organização 

criminosa, se aproximando à “delinquência comum, nutrindo-se de outros delitos 

transnacionais, os chamados crimes conexos, como contrabando de armas, explosivos e 

munições, extorsões, narcotráfico, lavagem de dinheiro redes de prostituição, sequestros, 

falsificação de documentos e corrupção.” (WOLOSZYN, 2009, p. 14). 

Devemos trazer à lume, que a Al-Qaeda serviu como um centro catalisador e difusor 

do terrorismo contemporâneo, tendo diversos grupos filiados para levar adiante a bandeira de 

criação de um Estado pan-islâmico sob as leis da Sharia, como o Jabhat Fateh al-Sham (Síria), 

Al-Shabaab (Sul da Somália), Al-Gama al-Islamiyya e Abu Sayyaf  (Filipinas). 

Cuida-se de, sinteticamente, analisar o nascimento do Daesh ou Estado Islâmico do 

Iraque e da Síria (EIIS) ou ainda Estado Islâmico e do Levante (EIIL) (2004 – Atualmente), 

visto que foi gerado de uma dissidência da Al-Qaeda, por considerarem as ações do grupos 

muito mais radicais do que aquelas tradicionalmente promovidas, consistindo em, como bem 

pontua Facciolli (2017, p. 130), na mutilação genital feminina, estupro de crianças e mulheres, 

decapitação e crucificação, sobretudo, de cristãos. 

 A primeira observação que recai sobre este grupo é a insistência no pan-islamismo, 

reivindicando tanto regiões do Oriente Médio, com vistas a não reconhecer o acordo Sykos-

Picot, quanto partes da Europa Ocidental, mais precisamente, a península Ibérica. 

Deve-se frisar que isto se dá pelo fato de o líder deste grupo terrorista, Abu Bakr Al-

Baghadi31, ter se aproveitado da Guerra Civil no Iraque e Síria para assumir o controle 

clandestino e militar de algumas partes desses territórios, tendo em Junho de 2014, mediante um 

discurso proferido na cidade de Mossul, proclamado a criação de um “Califado” islâmico e 

rogando para si a responsabilidade pela sucessão islâmica. 

                                                 

31UNITED STATES. DEPARTMENT OF STATE. . Abu Bakr al-Baghdadi. Disponível em: 
<https://rewardsforjustice.net/portuguese/abu_dua.html>. Acesso em: 24 maio 2018.  
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Vale dizer que “a concepção de Jihad, ou Guerra Santa para o Islã, que o EI possui é a 

mesma de outras organizações terroristas, como a Al-Qaeda ou o Hamas: expandir o modelo 

teocrático radical islâmico de governo pelo mundo, por meio de métodos terroristas” 

(FACCIOLLI, 2017, p. 37). 

Neste ponto, ainda podemos insistir que o principal modo de recrutamento do Daesh é 

a divulgação e propaganda do islamismo radical via internet ou através de clérigos extremistas 

orientados no Ocidente, objetivando recrutar jovens muçulmanos que comungam de um 

sentimento de exclusão e não pertencimento a sociedade que estão inseridos, sendo expostos, 

como bem assevera Habib Et al. (2017, p. 355) a uma maior vulnerabilidade à influência do 

discurso jihadista e suscetibilidade para participar em seus países de pequenos grupos ou células 

que comungam da doutrina extremista. 

A conclusão, pois, desponta inquestionável que o Terrorismo Contemporâneo assume 

feições globais e possui como característica principal sua formação descentralizada, podendo 

lançar mão de células adormecidas em todos os continentes, prontas para efetuar ataques de 

cunho suicidas ou retaliatórios em face à influência Ocidental sobre o mundo muçulmano, 

afastando-se de um conflito com características regionalizadas para se tornar um conflito 

assimétrico e infindável contra os valores judaico-cristãos. 

Em Habib Et. al (2017, p. 361 - 362) muito bem constata que o que se passou a temer 

foi um inimigo difuso, sem uma demanda objetiva, sem pudor ou freios quanto às consequências 

dos atos praticados, nem quanto às vítimas, muito menos quanto aos danos econômicos 

provocados, transformando o medo de atentados terroristas em um sentimento global, até 

mesmo pela superexposição midiática e a não presença de um terceiro interessado nas ações 

perpetradas. 

Não se pode olvidar, por fim, que apesar do extremismo islâmico ser o principal motor 

do Terrorismo Contemporâneo, nem só por isso há um esgotamento a respeito de outras formas 

de terrorismo e, como se verá, por não possuir uma abrangência global, nem só por isso afasta 

a letalidade e marcas psicológicas na sociedade que padece sob este fenômeno. 

 

 



31 

 

3.  Conceituação doutrinária e comparada do Terrorismo: 

Prefacialmente, cumpre ponderar que a definição jurídica e doutrinária do que seja 

terrorismo está permeada de dificuldades, uma vez que este fenômeno criminal pode se 

apresentar sob a égide de diversas causas que seus agentes consideram “justas” e muitas vezes 

não ganham a tutela jurisdicional cabível, quando não, imperfeita e passível de arbitrariedades, 

se considerada dentro do contexto democrático. 

Malgrado isto, advoga-se que a dificuldade surge exatamente em conceber o tipo penal 

“puro” de terrorismo, visto o seu caráter pluriofensivo e capaz de “atingir, a um só tempo, bens 

pessoais, a segurança do Estado e a paz internacional, sendo subsumível a outros tipos penais, 

como homicídio, ameaça, sequestro ou danos” (HABIB Et. al, 2017, p. 340 apud BUENO 

ARUS, 2010, p. 171).  

Neste mesmo aspecto, independente das motivações e a maneira como o terrorismo 

evoluiu, já existe uma tendência na seara jurídica em apontar 02 (dois) elementos 

preponderantes para tipificar este fenômeno como crime32, quais sejam, o cometimento deste 

ilícito dentro de uma estrutura organizada e a necessidade do caráter teleológico perseguido pelo 

criminoso, ou seja, o resultado pretendido com o emprego não-habitual ou sistemático dessa 

forma de violência calculada. 

Com efeito, isolando a justificativa apresentada para utilização da violência 

premeditada, atente-se que essa “é a forma de diálogo utilizada por grupos oprimidos e 

dissociados da sociedade, que passam a serem ouvidos não pelas suas ideias, mas pela forma 

como transmitem suas frustrações e anseios” (FACCIOLLI, 2017, p. 53), pois sabem que “medo 

e intimidação influenciam as pessoas a apressarem o governo a aceitar as demandas terroristas” 

(UNITED STATES, 1989, p. 36 – 37, tradução nossa). 

Ademais, faça-se constar que as manifestações terroristas, sob uma perspectiva 

sistêmica do fenômeno, possuem características comuns, independente dos objetivos 

perseguidos pelo agente executor e, segundo Wolozsyn (2009, p. 78), o ato terrorista é 

fundamentado sob 04 (quatro) pilares para sua definição em qualquer momento, devendo ser 

                                                 

32BONFIM, Wellington Luís de Sousa. Terrorismo Contemporâneo. In: HABIB, Gabriel et al (Coord.). Lei 
Antiterrorismo: Lei 13.260/2016. Salvador: Juspodivm, 2017. Cap. 14. p. 339-366 
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consignado ainda que a finalidade perseguida é o próprio impacto causado pela violência33, 

independente se os ofendidos eram ou não a representação do suposto inimigo. 

Por outro lado, o desenvolvimento histórico do crime já cristalizou que sua 

externalização pode ocorrer de maneira heterogênea, no entanto, é possível observar que a 

execução do ato não sofreu significativas mutações, pelo contrário, repetiu-se, para elencar 

alguns34, atentados a bomba, sequestro de pessoas e autoridades, atentados contra sedes de 

governo, atentados contra alvos militares, destruição e explosão de locais estratégicos (usinas, 

hidrelétricas, parques industriais, aeroportos, empresas petrolíferas). 

Elevando a questão para a esfera da comunidade internacional, verifica-se a tentativa 

de conceber uma definição global ou pelo menos indicar elementos para um entendimento 

unificado do terrorismo, de pronto, podemos adiantar, que o fator comum35 reside no recurso à 

violência com o objetivo de provocar o terror, não se imiscuindo nas possíveis motivações. 

Necessário é lembrar também que no direito comparado, a legislação penal sobre o 

tema confere um verdadeiro impacto na malha jurídica do ordenamento alienígena, uma vez que 

tenciona direitos e garantias constitucionalmente protegidas, podendo, inclusive, desembocar 

em “arbitrariedades” toleradas com vistas a homenagear a segurança nacional. 

3.1. Características comuns do terrorismo: 

A primeira observação a ser feita neste aspecto será definir os elementos formadores 

do terrorismo na sociedade e a maneira como a doutrina vem conceituando este fenômeno apesar 

da complexidade em formata-lo no âmbito da política criminal. 

Desde logo precisamos estabelecer o desafio que é esboçar alguma definição do que 

venha a ser terrorismo, vez que se trata de um “conceito histórico aplicado em diferentes 

                                                 

33ARAÚJO, Gláucio Roberto Brittes de. Terrorismo: A face mais cruel das Organizações Criminosas. In: MESSA, 
Ana Flávia; CARNEIRO, José Reinaldo Guimarâes (coor.). Crime Organizado. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 516-
517. 
34 FERNANDES, Eduardo de Oliveira. As ações Terroristas do Crime Organizado. São Paulo: Livrus, 2012. 65 
p. 
35PRATA, Bruno Rafael Ramos. Os poderes erráticos:O Terrorismo.: Gênese, Conceitos, Evolução e 
Tipologias. Proelium: Relações internacionais e Estudos de Segurança, Lisboa, v. 7, n. 10, p. 204, jun. 2016. 
Semestral. Disponível em: <http://revistas.rcaap.pt/proelium/article/view/8923/6420>. Acesso em: 10 mar. 2018. 
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momentos e em realidades distintas e sobre o qual incide uma forte carga emotiva ou política” 

(HABIB Et. al., 2017, p. 339 apud LAMARCA PÉRES, 1993, p. 535). 

A outro tanto é possível condensar elementos característicos do evento terrorista e, num 

primeiro momento, ao isolar suas razões e motivações, traçar paralelos no desdobramento deste 

crime, pois o terrorismo, como bem colocou Facciolli (2017, p. 13 - 14) é um fantasma que 

sobrevive às escondidas da humanidade, apto a incutir o medo, pânico e a insegurança. 

Tecendo comentários acerca do tema, o Internacional Peace Institute – IPI36, reuniu 

acadêmicos e pesquisadores de altíssimo nível na cidade de Oslo, no ano de 2003, constatando 

que o a biogênese do terror está na falência dos Estados que sucumbiram sob crises institucionais 

e mergulharam na corrupção, aonde governos alimentam abusos contra os direitos humanos, 

repartindo desigualmente o poder e preponderando a hegemonia de um grupo  e munido a isso 

ressalte-se a falta de interação social, injustiças, subdesenvolvimento, má governança e a 

sensação de desespero, alienação e desesperança que proporcionam condições para formação 

embrionária de grupos clandestinos e radicas. 

Neste passo, observa-se que o terrorismo nasce do abismo social no qual é lançada as 

reivindicações da população periférica, v.g, minorias políticas, religiosas, étnicas e sociais 

embebidas na intolerância pois “a indiferença ou a insensibilidade diante das aspirações 

legítimas de grupos marginais ou a existência de forte posição ideológica, que torna o 

compromisso entre diferentes sistemas de valor muito difícil” (FRAGOSO, 1981, p. 119 apud 

SCHREIBER, 1976, p. 280), levando alguns membros dessa coletividade a sucumbirem a atos 

iracíveis como única forma de encontrar justificativa para suas causas. 

É pacífico na doutrina que o terrorismo é uma forma de agressão politizada 

(FRAGOSO, 1981, p. 12; FERNANDES, 2012, p. 35 apud ODALIA, 1985), pois seus agentes 

orientam os atentados visando alterar ou manter a ordem política e social através da violência 

calculada. 

                                                 

36 INTERNACIONAL PEACE INSTITUTE (Nova Iorque). Fighting Terrorism for Humanity: A conferece on 
the roots of evil. 2003. Disponível em: <https://www.ipinst.org/wp-
content/uploads/2015/06/fighting_terrorism.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
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Acrescente-se a isso que os ataques terroristas são marcados37 pela surpresa e pouco 

aviso, operada por moléculas criminosas diluidas na sociedade, o que faz sua prevenção e análise 

tão difíceis de serem detectadas, sendo incontroverso que o terror é empregado para causar uma 

mudança dramática nas ações governamentais e escancara a incapacidade do Estado em proteger 

seus cidadãos redundando em caos e confusão na estrutura social38. 

Nesta esteira, é permitido ponderar que a atividade terrorista é verificada em lugares 

onde o Estado se demonstrou falho e ausente, realçando também que terroristas integram 

pequenas células a mando de  uma liderança maior, mantendo em sua formatação aspectos de 

disciplina própria de unidades militares, e.g, grupo de comando, seção de inteligência,  seção de 

suporte e  seção de assalto (UNITED STATES, 1989, p. 85 - 87). 

O atentado terrorista é calcado, como bem sugere Woloszyn (2009, p. 78 – 79), em 04 

(quatro) pilares observados sistemáticamente no desenrolar do fenômeno, mesmo que 

dissociado das suas motivações, vejamos: 

1º (primeiro) Pílar - Natureza Indiscriminada: A natureza indiscriminada do ato 

terrorista implica na aleatoriedade em atingir qualquer pessoa, lançando a população em um 

estado de terror psicológico por incutir no imaginario popular que qualquer um pode se  

converter em alvo, atingindo um número indeterminado de pessoas. 

2º (segundo) Pílar - Imprevisibilidade e Arbitrariedade: O atentado terrorista ocorre 

subitamente e de maneira desavisada, gerando o sentimento de vulnerabilidade e insegurança. 

3º (terceiro) Pílar - Gravidade de seus atos: O resultado do ato terrorista é violência 

extremada, pânico generalizado, destruição e relevante número de mortos que muitas vezes são 

utilizados como publicidade à causa que o motivou. 

4º (quarto) pilar - Amoralidade e Anomia: Nota-se sempre um verdadeiro desprezo 

pela moral e valores balizadores da sociedade em que se está inserido, rejeitando igualmente 

preceitos sociais, religiosos, humanitários e éticos. 

                                                 

37UNITED STATES. Major Victor Tise. School Of The Americas. Manual de Estudio: Terrorismo y Guerrilla 
Urbana. Panama City: U.s. Department Of Army, 1989. P. 91. Spanish Version. Disponível em: 
<http://soaw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98>. Acesso em: 14 mar. 2018. 
38IDEM, p. 85 – 87.  
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Desta feita, podemos desenhar que “terroristas” são os atos cometidos, 

inesperadamente, contra alvos não combatentes, ou alvos indiretamente comprometidos no 

conflito deflagrado, visando espalhar insegurança e desespero39. 

 Trazendo a lume o aspecto da finalidade do ato terrorista, podemos constatar que o fim 

almejado e a motivação aplicada assumem feições politizadas quando objetivam influenciar por 

meio da violência premeditada a propria sociedade, assim:  

“Terrorismo é um crime de intimidação, criando um perigo comum 
indiscriminado, através de meios desleais, odiosos, vandálicos, com 
ameaça de assassinatos mediante premetidação, traição, surpresa, de 
indivíduos absolutamente inocentes, muitas vezes tomados como reféns. 
Seria o gravíssimo crime de extorsão, mas para obter vantagens 
políticas, forçando opiniões alheias” (FRAGOSO, 1981, p. 9 apud  
VALADÃO, 1971, p. 58). 

Forçoso é perceber que uma característica marcante do terrorismo é a utilização da 

mídia como meio de publicidade para seus feitos, dado que “os meios de comunicação realizam 

verdadeiros bombardeios de informações, ininterruptamente, expondo de forma desnecessária 

os mais variados antagônicos temas, cultivando nas gerações a sensação de profunda incerteza, 

dúvida e desesperança” (FACCIOLLI, 2017, p. 49). 

Sob este pálido, o uso dos meios de comunicação pelos terroristas tem como objetivo 

transmitir uma macabra onipotência, a julgar que os terroristas logram amealhar com suas ações 

mefistofélicas um suposto poder para estabelecer sua credibilidade e esncancarar a inépcia e 

fracaso do governo40. 

Outro aspecto que deve ser considerado no terrorismo é o fanatismo pelo qual sucumbe 

os agentes, justificando as ações através de uma interpretação deturpada, maniqueísta e 

irracional da construção social.  

Corroborando o raciocínio adotado, Facciolli (2017, p. 51 - 52) entende que o fanatismo 

no contexto terrorista está ambientado pelo excesso de zelo na defesa de certos ideais imbricados 

                                                 

39PASCHOAL, Janaina. Terrorista é criminoso. Criminoso não é coitado. Também não é herói. Revista 
Liberdades, São Paulo, n. 03, p.60-77, abr. 2010. Trimestral. Disponível em: 
<http://www.revistaliberdades.org.br/_upload/pdf/3/artigo3.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
40UNITED STATES. Major Victor Tise. School Of The Americas. Manual de Estudio: Terrorismo y Guerrilla 
Urbana. Panama City: U.s. Department Of Army, 1989. P. 87. Spanish Version. Disponível em: 
<http://soaw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98>. Acesso em: 14 mar. 2018.  
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em processos políticos, econômicos e sociais, buscando uma forma de fincar o fervor de sua 

realidade. A adesão inequivoca ao terrorismo é levada por fatores externos da realidade em que 

se está inserido e influenciam diretamente na própria formação da pessoa, neste sentido também 

afiança: 

“Falta de perspectivas de melhoria e crescimento para os jovens; 
insatisfação e revolta com os problemas da sociedade global do séc. 
XXI; necessidade de autoafirmaão e atração pelo perigo; manifestações 
doentias de personalidade etc. O envolvimento fanático à causa é 
consequência direta desse processo, que normalmente ocorre e forma 
rápida e ininterrupta.” (FACCIOLLI, 2017, p. 52 -53) 

Por oportuno, devemos elencar também que as táticas terroristas mais comuns 

observadas no decurso do tempo41  foram o sequestro de personalidades com o objetivo de 

levantar fundos à causa terrorista, assassinatos de autoridades públicas, assaltos à bancos, ações 

incendiárias em imóveis e pessoas, uso de agentes químicos ou nucleares (bacilos Antrhrax, 

envenenamento da água), emboscadas contra agentes de segurança pública e sabotagem em face 

das instalções estatais para demonstrar a vulnerabilidade do Estado e suas instituições. 

É mister esclarecer que muitos dos crimes que compõe um atentado terrorista já estão 

inseridos no ordenamento repressivo e recebem a proteção jurídica do legislador penal, levando 

ao questionamento sobre a necessidade de formular um tipo penal “chapa-pura” de terrorismo. 

Ora, é imperioso esclarecer que os crimes cometidos são muito mais um meio para 

atingir um fim perseguido pelo terrorista e a condensação dessas condutas ilicitas dentro de um 

tipo penal especifico ganha reforço quando se reconhece que o elemento definidor do delito de 

terrorismo é o caráter teleologico de sua ação, podendo ser de três tipos: “fins de caráter político, 

definidos de maneira genérica ou específica; propósito de provocar o terror ou a intimidação ou 

coação na população; ou, ainda, a intenção de matar ou causar lesões corporais graves ou danos 

importantes, quer à propriedade quer ao meio ambiente” (Habib Et. Al, 2017, p. 350 apud  

PÉREZ CEPEDA, 2010, p. 63 – 66). 

Assim, os crimes antecedentes ficariam absorvidos pela tipificação única do crime de 

terrorismo, visto que esse atinge seu exaurimento somente quando é capazes de atemorizar seu 

                                                 

41WOLOSZYN, André Luis. Terrorismo Global: Aspectos gerais e criminais. Porto Alegre: Est Edições, 2009. 
p.80 - 81  
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destinatário mediatos, devendo ser explicitado o tratamento jurídico mais rigoroso que se dá a 

delitos dessa natureza. 

Neste mesmo aspecto, Habib Et. al. (2017, p. 353) sublinha que o próposito de 

atemorizar deve prevalecer, isoladamente das motivações perseguidas, para que não seja turbada 

a reivindicação política legítima dos atos de terror. 

3.2.Discussão dos organismos internacionais a respeito do terrorismo: 

Seguindo esta sorte de ideias, já é necessário observar a maneira como os órgãos na 

esfera do Direito Internacional Público vem assentando o seu entendimento em relação ao 

terrorismo. 

Sobreleva notar que a definição do crime de terrorismo na esfera internacional é 

obstada pelas diferentes formas como o evento se revela na realidade interna de cada país, talvez 

por privilegiar a segurança jurídica, sequer o Tribunal Penal Internacional – TPI 42  incluiu no 

seu artigo 5°, item 1, o crime de terrorismo como sujeito a sua jurisdição, ainda assim, não 

faltaram tentativas genéricas em atingir um consenso  acerca do tema. 

Inobstante isso, a primeira vez que se ensaiou uma definição jurídica do termo foi em 

1930, na 03ª Conferência Internacional para a Unificação do Direito Penal43, realizada em 

Bruxelas, tendo o jurista belga, Nico Gunzburg,  proposto que o terrorismo deveria ser entendido 

como o uso intencional de meios capazes para produzir perigo comum que visam expressar ou 

executar ideias políticas ou sociais. 

Sucede que, no período da II Grande Guerra Mundial até o final da década de 50 

(cinquenta), nada muito expressivo em termos jurídicos foi produzido sobre o tema e somente 

no dealbar da Guerra Fria com a observância recorrente de captura de aeronaves, tomada de 

                                                 

42INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Rome Statute Of The International Criminal Court. Roma, 
Disponível em: <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-
9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2018.  
43SAUL, Ben. Attempts to define "Terrorism" in Internacional Law. Netherlands International Law Review, 
[s.l.], v. 52, n. 1, p.57-83, maio 2005. Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1017/s0165070x05000574. Disponível 
em:<http://www.cicte.oas.org/olat/documents/defining%20terrorism%20in%20international%20law.pdf>. 
Acesso em: 01 ago. 2018. 
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reféns e financiamento de grupos subversivos é que o processo legislativo internacional para 

criminalizar o terrorismo recebeu novo fôlego44. 

O deslinde da questão levou a Organização das Nações Unidas (ONU) elaborar, desde 

1963 até o presente, 19 (dezenove) instrumentos legais45 para prevenir e reprimir atos terroristas, 

convidando todos os Estados signatários a adotarem medidas legislativas cabíveis em sua esfera 

interna. 

Neste diapasão, revela-se de suma importância atentar para os dizeres da “Declaração 

sobre Medidas para Eliminar o Terrorismo Internacional” em especial ao item 2, esculpido na 

Resolução 51/210 adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas46,  pois cristaliza o 

entendimento desse órgão sobre crime de terrorismo, definindo que são: 

“Atos criminosos previstos ou calculados de modo a provocar um 
estado de terror no público em geral, num grupo de pessoas ou numa só 
pessoa em particular, com fins políticos que são em qualquer 
circunstância injustificáveis, independentemente das considerações de 
ordem política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa ou de 
qualquer outra natureza que possa ser invocada como justificação.” 
[tradução nossa] 

Nesse raciocínio, podemos abstrair que a principal contribuição para a definição do 

terrorismo desse órgão foi ressaltar a finalidade de provocar o terror em uma pessoa ou na 

coletividade através da violência extremada como meio de propagar o radicalismo 

reivindicatório que permeiam a interpretação da realidade pervertida do seu executor, 

independentemente do número de vítimas, mas prestigiando os efeitos psicológicos e 

traumáticos na sociedade. 

Apropriado também se torna dizer que na Assembleia Extraordinária da Organização 

do Estados Americanos – OEA  foi aprovado, em 02 de Fevereiro de 1971, na cidade de 

Washington, o primeiro instrumento legal de abrangência continental a respeito da temática do 

                                                 

44FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Introdução ao Terrorismo: Evolução Histórica, Doutrina, Aspectos Táticos, 
Estratégicos e Legais. Curitiba: Juruá, 2017. 189 p. 
45UNITED NATIONS. International Legal Instruments. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml>. Acesso em: 01 ago. 2018. 
46 UNITED NATIONS (GENERAL ASSEMBLY). Resolution nº 51/210, de 16 de janeiro de 1997. Measures To 
Eliminate International Terrorism. New York, Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/51/210>. Acesso em: 01 ago. 2018. 
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terrorismo, resultando na “Convenção para Prevenir e Punir os atos de terrorismo configurados 

em delitos contra pessoa e a extorsão conexa, quando tiverem transcendência internacional”47. 

Em detida análise a referida Convenção, é de se observar a tendência própria do 

momento histórico, considerando o contexto de polarização do mundo e a rápida escalada de 

grupos clandestinos no continente que se utilizam do sequestro, principalmente de diplomatas, 

para barganhar com o governo local a libertação de presos políticos, v.g., o emblemático 

sequestro do embaixador Charles Burke Elbrick, em 196948. 

Insta esclarecer que a Convenção se presta a classificar na forma do seu artigo 2° o 

terrorismo como crime comum de transcendência internacional, independente da sua motivação, 

fagocitando em sua descrição crimes como o sequestro, homicídio, atentados contra a vida ou a 

incolumidade das pessoas com as quais o Estado tem o dever de proteger. 

Vale também destacar a sujeição dos autores à extradição e, caso essa não seja 

concedida, o Estado fica, na forma do artigo 3°, obrigado a processar e julgar o crime como se 

tivesse sido cometido dentro do seu território. 

Neste aspecto, Fragoso (1981, p. 52-53) assinala que a Convenção se limita a reprimir 

uma forma particular de ato terrorista, o sequestro de diplomatas, trazendo com propriedade a 

crítica feita pelo diplomata brasileiro, Gibson Barbosa, por qualificar esse instrumento 

internacional como sendo a “Convenção para Pessoas Muito Importantes” ou “Convention for 

V.I.P”, já que não incluía todos os atentados de terrorismo. 

Não se pode perder de vista que após as ações terroristas em 11 de Setembro de 2001, 

foi formulada a “Convenção Interamericana Contra o Terrorismo” assinada em 03 de junho de 

                                                 

47ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção de 02 de fevereiro de 1971. Convenção Para 
Prevenir e Punir Os Atos de Terrorismo Configurados em Delitos Contra As Pessoas e A Extorsão Conexa, 
Quando Tiverem Eles Transcendência Internacional. Washington, Disponível em: 
<http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/A-49.htm>. Acesso em: 02 ago. 2018.  
48WEGUELIN, João Marcos. Sequestro do Embaixador Americano. 1969. Disponível em: 
<http://www1.uol.com.br/rionosjornais/rj50.htm>. Acesso em: 02 ago. 2018.  
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200249, tendo como um dos signatários o Brasil, que internalizou esse instrumento internacional 

no Decreto Presidencial n° 5.639/0550. 

É preciso insistir também no fato de que a Convenção não inovou na definição do que 

seja terrorismo ou produziu um entendimento no âmbito dos Estados-membro acerca das 

manifestações desse fenômeno criminal no continente, mas regalou procedimentos jurídicos 

como a inaplicabilidade da exceção por delito político (artigo 11), ou seja, nenhum Estado 

poderá negar um pedido de extradição ou assistência judiciária mútua quando solicitado, 

percebe-se aqui que o terrorismo foi gradativamente convertido em crime comum e não mais 

em crime político, como visto no período da Guerra Fria. 

Não apenas isso, deve ser destacado a denegação da condição de refugiado e concessão 

de asilo às pessoas que estejam envolvidas com o crime de terrorismo pelos quais os países 

signatários se obrigaram a reprimir através de tratados e convenções internacionais, conforme 

entendimento extraído dos artigos 12 e 13 inseridos no mesmo diploma legal. 

Cumpre examinarmos também que no âmbito do Mercado Comum do Sul -  

MERCOSUL    não se instituiu um parâmetro jurídico para delinear um entendimento a respeito 

do terrorismo a nível local, embora os países da região padeçam com a promiscua relação de 

grupos guerrilheiros e narcotraficantes. 

Mesmo que não exista devidamente uma estratégia concisa de repressão contra o 

terrorismo, delimitando objetivos a serem perseguidos pelos Estados-membros, podemos 

evidenciar a memorável Decisão do Conselho do Mercado Comum que solidificou no 

MERCOSUL/CMC/DEC 09/200251 orientação no sentido de conferir um Plano Geral de 

                                                 

49ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção assinada em 03 de junho de 2002. Convenção 
Interamericana Contra O Terrorismo. Barbados, Disponível em: 
<http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/a-66.htm>. Acesso em: 02 ago. 2018. 
50BRASIL. Decreto Presidencial nº 5.639/05, de 26 de dezembro de 2005. Promulga a Convenção Interamericana 
contra o Terrorismo, assinada em Barbados, em 3 de junho de 2002.. . Brasília, DF, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5639.htm>. Acesso em: 02 ago. 2018. 
51MERCOSUL. CMC/Decisão nº 09/02, de 5 de julho de 2002. Adequação do Plano Geral de cooperação e 
coordenação recíproca Para A segurança Regional Entre Os Estados Partes do Mercosul. Buenos Aires, 
Disponível em: 
<http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/Normas/normas_web/Decisiones/PT/Dec_009_002_Pl
ano%20Gral_Seguran%C3%A7a%20Regional_Ata%201_02.PDF>. Acesso em: 03 ago. 2018. 
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Cooperação e Coordenação de Segurança Regional, tornando mais fluido o intercâmbio de 

informações a respeito de atividades terroristas no Cone Sul. 

Para Facciolli (2017, p. 194), o MERCOSUL carece de espirito comunitário na 

combate ao terrorismo, pois cada Estado-membro visa somente interesses particulares, visto não 

sentirem a necessidade de aprofundar a cooperação no combate ao ilícito, pois buscam efetivar 

dentro do Bloco apenas projeção individual. 

Ante todo o exposto até aqui, pode-se concluir que as organizações internacionais 

apresentam parâmetros a serem adotados pelos membros signatários, recomendando apenas um 

maior intercâmbio na área da inteligência, aperfeiçoamento de legislações e adoção de medidas 

antiterroristas52 para prevenir sua proliferação. 

3.3. Tratamento jurídico em ordenamentos alienígenas: 

A par disso, embora o ius congens procure apontar razoável consenso do que venha 

constituir o crime de terrorismo, será necessário abelhudar no orbe do direito comparado e 

extrair paralelos de como outros ordenamentos alienígenas positivaram o delito em análise. 

Neste aspecto, se faz necessário insistir no fato de que reprimir o terrorismo no plano 

interno sugere ao legislador mudanças significativas no domínio do Direito Penal e Processual 

Penal, muitas vezes incorrendo no risco de tencionar o sistema jurídico e as garantias 

fundamentais. 

Feita essas breves consignações, nos é facultado, primeiramente, chamar a análise de 

que maneira o ordenamento jurídico Norte-Americano dedicou-se a temática do terrorismo, 

principalmente após o fatídico 11 de Setembro de 2001 que ceifou pouco mais de 3.000 (três 

mil) vidas inocentes.  

O terrorismo vem tipificado na seção 2331, título 18 do U.S Code53 como sendo um 

ato de violência ou de perigo à vida humana destinados a intimidar ou coagir a população civil, 

                                                 

52WOLOSZYN, André Luis. Terrorismo Global: Aspectos gerais e criminais. Porto Alegre: Est Edições, 2009. 
p.151  
53 UNITED STATES OF AMERICA (Estado). U.S Code. Titulo 18, de 25 de junho de 1948. Crimes And 
Criminal Procedure. Washington, DC, Disponível em: 
<https://www.unodc.org/res/cld/document/usa/1948/u_s__code_-_title_18_html/US_Code_Title_18.pdf>. 
Acesso em: 04 ago. 2018 
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podendo influenciar a política do governo, quando não, afetar sua conduta por meio da 

destruição em massa, assassinato ou sequestro, correspondente a uma violação às leis penais dos 

Estados Unidos. 

Observa-se aqui que a norma penal americana homenageia o caráter teleológico do 

crime em difundir o terror por meio da coação e intimidação perpetradas pela violência 

extremada, englobando por sua crimes como o homicídio e sequestro e não sublinhando 

possíveis motivações. 

É fato público e notório que os Atentados Terroristas reivindicados pela Al-Qaeda em 

11 de Setembro de 2001 feriram a dignidade e vida da sociedade Norte-Americana, levando o 

então Presidente George W. Bush Jr convocar os aliados do Ocidente e declarar a “Guerra ao 

Terror” 54  como parte de uma estratégia global para erradicar o terrorismo. 

O aspecto legislativo que condensa a “War on Terror” é a promulgação da Lei Patriota, 

do original, USA Patriot Act55, que traz em seu corpo quase 1016 seções e tem como principal 

premissa a defesa da segurança nacional, prevendo novas ferramentas para combater o 

financiamento ao terrorismo, ampliando o sistema de vigilância, reforçando agências de 

inteligência, endurecendo igualmente a legislação criminal, mas esta lei negligência a 

assistência às vítimas, agentes de segurança pública e seus familiares56. 

Para ilustrar o impacto do USA Patriot Act no ordenamento Norte-americano, é 

necessário destacar algumas sessões cristalizadas neste diploma legal, tal é o caso da seção 217, 

prevendo a dispensa de ordem judicial para interceptação de e-mails de pessoas com condutas 

suspeitas de terrorismo no meio informático, assim como o sequestro de bens e ativos que 

pudessem pertencer a qualquer indivíduo, entidade ou organização contratada para planejar, 

perpetrar ou facilitar algum terrorista, conforme a seção 806, do mesmo diploma legal. 

                                                 

54SCHMITT, Eric; SHANKER, Thom. U.S. Officials Retool Slogan for Terror War. The New York Times. Nova 
Iorque, p. 0-0. 26 jul. 2005. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2005/07/26/politics/us-officials-retool-
slogan-for-terror-war.html>. Acesso em: 04 ago. 2018. 
55UNITED STATES OF AMERICA (Estado). 26 de outubro de 2001. Uniting and Strengthening America by 
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism. Usa Patriot Act. Washington, DC, 
Disponível em: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-107hr3162enr/pdf/BILLS-107hr3162enr.pdf>. Acesso 
em: 04 ago. 2018. 
56ESSADO, Tiago Cintra. Terrorismo conforme o Direito Norte-Americano. In: FERNANDES, Antônio Scarance; 
ZILLI, Marcos (Coord.). Terrorismo e Justiça Penal: Reflexões sobre a eficiência e o garantismo. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014. Cap. 4. p. 138-140.  
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Depois, vale destacar o previsto nas seções 101 a 103 que estabelece um “Fundo de 

Contraterrorismo” sem limitação no exercício fiscal, com o fito de pagar recompensas à 

informantes e promover a detenção administrativa no exterior de cidadãos estrangeiros acusados 

de terrorismo nos Estados Unidos. 

Em arremate, sublinha-se o endurecimento à lavagem de capitais que possam financiar 

atentados terroristas em solo americano, considerando a discricionariedade conferida pela seção 

311, dando ao Departamento do Tesouro poderes especiais para bloquear atividades de 

instituições financeiras suspeitas de realizar transações ilícitas, impedindo o acesso as provas 

que balizaram essa decisão administrativa.   

Há de perceber perfeitamente a adoção de medidas preventivas pela legislação 

americana, tencionando garantias fundamentais tanto da pessoa física quanto jurídica, rompendo 

com a expectativa de um processo justo e equilibrado, o que se espera de um país aonde se 

pretende festejar os valores de um Estado Democrático de Direito. 

Desta feita, resta plenamente cabível abrir a discussão a nível regional e adentrar nos 

estatutos repressores de países latino-americanos e, fazendo este corte epistêmico, será 

necessário investigar especialmente como o direito colombiano, argentino e mexicano firmam 

entendimento sobre o tema. 

A tipificação do terrorismo no Direito Penal colombiano é especialmente peculiar dado 

o momento histórico em que foi concebida e, apesar do país já conviver com a violência 

generalizada promovida por guerrilheiros e grupos armados, foi somente no início da década de 

80 que se pôde notar a urbanização do conflito. 

Seguindo este raciocínio, vale destacar que a ação do narcotráfico foi decisiva para 

fomentar o terrorismo na Colômbia, pois os cartéis de drogas passaram a proporcionar uma 

violência dirigida aos agentes políticos, em especial, juízes e promotores, fazendo também 

vítimas civis, como uma forma de responder às constantes ameaças de extradição no interesse 

da justiça norte-americana57. 

                                                 

57 PONTE, Alejandro. Derecho Penal y Terrorismo: Dilemas de la legislación penal antiterrorista en Colombia. In: 
FERNANDES, Antônio Scarance; ZILLI, Marcos. Terrorismo e Justiça Penal: Reflexões sobre a eficiência e o 
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Ante este cenário, o governo colombiano, pelo Decreto n° 180/1988, criou o “Estatuto 

antiterrorista” 58, marco legal capaz de reconhecer a situação emergencial do pais sul-americano, 

tendo como objetivo a declaração de Estado de Sítio, visto a desestabilização das instituições 

democráticas promovidas principalmente pela ação terrorista de grupos relacionados ao tráfico 

de drogas, devendo ser recordada a morte violenta do Procurador Geral da República, Carlos 

Mauro Hoyos, e do candidato à Presidência da República, Luis Carlos Galán, pelo Cartel de 

Medellín. 

Pende observar que, a tipificação do terrorismo está tratada nos artigos 343 a 345 do 

Código Penal Colombiano59, sendo entendido como a provocação de um estado de ansiedade 

ou difusão do terror na população, através de atos que coloquem em risco a vida, integridade 

física ou a liberdade de pessoas e edifícios, abrangendo também que o terrorismo pode ser 

verificado por ameaças telefônicas, gravações em vídeo ou cartas anônimas. 

Destaca-se que uma das circunstâncias agravantes na dosimetria da pena é exatamente 

vitimar agentes da segurança pública ou a perturbação do desenvolvimento normal das disputas 

eleitorais, como reza o artigo 344, itens 2 e 3, do mesmo diploma legal. 

É necessário dizer que a lei incriminadora colombiana homenageou a finalidade pela 

qual se presta o crime de terrorismo, relegando à discussão doutrinária possíveis motivações dos 

agentes, preocupando-se em tutelar a ordem pública contra as associações clandestinas, 

particularmente, de narcotraficantes. 

Por seu turno, convém tecer comentários à tipificação do terrorismo na legislação 

argentina, pois, com raro ineditismo, foi previsto no artigo 1° da Lei n° 25.241/0060 que o 

terrorismo pode ser observado, independentemente de suas motivações, nos atos de grupos e 

                                                 

 
58COLÔMBIA (Estado). Decreto nº 180, de 27 de janeiro de 1988. Por el cual se complementa algunas normas 
del Código Penal y se dictan otras disposiciones conducentes al restablecimiento del Orden Público. Bogota, D.E, 
Disponível em: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1040981>. Acesso em: 04 ago. 2018. 
59 _____. Lei nº 599, de 24 de julho de 2001. Código Penal. Bogotá, D.E, Disponível em: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388>. Acesso em: 04 ago. 2018.  
60ARGENTINA. Lei nº 25.241, de 15 de março de 2000. Hechos de terrorismo. Definición. Reducción de la escala 
penal al imputado que colabore eficazmente con la investigación. Alcances. Medidas de protección. Buenos Aires, 
Disponível em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62516/norma.htm>. Acesso 
em: 04 ago. 2018. 
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associações tradicionalmente ilegais quando tenham a finalidade de causar um estado de alarme 

ou medo, colocando em perigo a vida ou integridade de um número difuso de pessoas. 

Mais uma vez foi consagrada a finalidade de infundir o terror na sociedade, dissociada 

de qualquer motivação, visto que essas são sempre irracionais, assim é facultado estender a 

aplicação da lei, sem muito esforço hermenêutico, às ações do crime organizado, não incorrendo 

no risco da conduta se tornar atípica ou fomentar a anulação de operações policiais. 

Nessa vereda, vale discorrer a tipificação dada ao terrorismo no artigo 139 do Código 

Penal Federal Mexicano61, prevendo que este consiste na utilização de meio violentos contra as 

pessoas, patrimônios ou serviços públicos, produzindo alarme, medo ou terror na população ou 

setores dela, com a finalidade de subverter a segurança nacional ou pressionar a autoridade 

política. 

É  preciso esclarecer que a atual formatação do delito vem da reforma legislativa da  

década de 70, privilegiado o dolo na conduta do agente em incutir o medo e terror, 

independentemente de sua motivação, visto se tratar de um ato que atenta injustificadamente 

contra a  população civil,  sendo severamente criticado por ser anacrônica e não ser posta como 

um instrumento efetivo na hodierna configuração doméstica, não mostrando suficiente 

instrumental para combater a atividade terrorista de  grandes proporções62. 

Posto isto, é adequado estudar a questão no âmbito europeu, particularmente de países 

que ainda enfrentam a ameaça terrorista sob a perspectiva do extremismo islâmico, como é o 

caso do Reino Unido e Espanha. 

Mister se faz discutir a particular forma como o direito inglês encarou o terrorismo após 

os atentados no metrô de Londres em 2005, levando ao endurecimento penal e rigidez na 

investigação de células terroristas diluídas no território britânico. 

                                                 

61MÉXICO (Estado). Código Penal Federal: CAPITULO VI: Terrorismo. Ciudad de México, Disponível em: 
<https://docs.mexico.justia.com/federales/codigo_penal_federal.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2018.  
62CARBAJAL, María Elena Martínez. Terrorismo: Terrorismo en México Otras búsquedas sobre los Delitos en 
la Enciclopedia Jurídica Mexicana Otras. 2018. Disponível em: <https://mexico.leyderecho.org/terrorismo/>. 
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Assim, vale trazer à lume a promulgação do Terrorism Act 200663, emendando a 

definição dada pelo Terrorism Act 200064, estabelecendo que o terrorismo deve ser entendido 

como sendo o uso ou ameaça projetada para influenciar o governo ou intimidar a população, 

cometidas com o propósito de promover uma causa política, religiosa ou ideológica, envolvendo 

uma grave violência e colocando em risco a vida, saúde ou segurança do público. 

Em seguida, é imperioso ressaltar a mudança trazida pelo Terrorism Act 2000 no 

tratamento dos crimes relacionados ao branqueamento de capitais, rompendo com o in dubio 

pro reo ao estabelecer em seu artigo 41 que a pessoa investigada é quem tem o ônus de provar 

o desconhecimento de sua relação com os bens e ativos oriundos da atividade terrorista. 

Ainda neste tema, é bem verdade o impacto causado até mesmo no cálculo da pena, 

podendo ser apenado com 06 (seis) meses de detenção uma pessoa que seja encontrada portando 

objeto suspeito (artigo 57, item 3, “b”) ou até a aplicação da pena capital, como é o caso de 

culpados por liderarem células terroristas (artigo 56, item 2). 

Convém notar, outrossim, que o direito penal espanhol65 optou por tipificar no artigo 

571 o terrorismo como sendo um crime plurissubjetivo, privilegiando, além da finalidade de 

subverter a ordem constitucional e afetar a paz pública, a necessidade de que o delito seja 

cometido dentro de uma estrutura organizada, remetendo a interpretação conjugada da infração 

de organização criminosa, conforme disposto no artigo 570, desse estatuto repressor. 

Apesar do terrorismo ser um crime autônomo como as demais infrações, não ocorre de 

conceberem um delito “puro” de “organização terrorista”, recorrendo muitas vezes a definição 

jurídica já dada as “organizações criminosas”. 

                                                 

63UNITED KINGDOM. 30 de março de 2006. An Act to make provision for and about offences relating to conduct 
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<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/pdfs/ukpga_20000011_en.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2018. 
65ESPANHA (Estado). Lei Orgánica nº 10, de 23 de novembro de 1995. Código Penal y Legislación 
Complementaria. Espanha, MADRI, 06 set. 2018. Disponível em: 
<https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&mo
do=1>. Acesso em: 21 set. 2018. 
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Neste sentido, Sardinha66 traz a definição da Jurisprudência Espanhola da Audiência 

nacional e do Superior Tribunal de Justiça Espanhol sobre Organizações terroristas, elencando 

04 (quatro) características fundamentais deste tipo de organização: 

I. Vinculo Estável e duradouro entre os membros da 

Organização terrorista; 

 

II. Uma organização presidida por ideias de disciplina e 

Hierarquia; 

 

III. Uma finalidade concreta que se traduz na realidade 

habitual e não esporádica, de uma série de ações criminais com 

um fim ideológico que, em última instância, constitui a ratio da 

sua existência; 

 

IV. Um elemento objetivo à ação de molda a possibilitar a 

realização da conduta criminosa: o armamento que a organização 

disporá para levar a cabo os seus atos de terror; 

A conclusão, pois, exsurge clara e insofismável de que o direito comparado buscou 

tipificar e reprimir o crime de terrorismo segundo as experiências traumáticas vividas por suas 

respectivas sociedades, ainda assim, reservaram a característica do crime em ofender bens 

jurídicos transindividuais, finalidade de infundir o pânico como troca em suas reivindicações e 

o cometimento do crime dentro de uma organização estruturada. 

 

 

 

 

 

                                                 

66SARDINHA, José Miguel. O Terrorismo e a Restrição dos Direitos Fundamentais em Processo 
Penal. Coimbra: Coimbra Limitada, 1989. Pág.22 
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4. Taxonomia do terrorismo e divisão contemporânea:  

Posta as premissas quanto a evolução histórica do fenômeno e feita a conceituação 

jurídico-doutrinária no orbe do direito comparado, mister se faz ressaltar a divisão tipológica 

dos grupos e atores que recorrem à prática terrorista, principalmente quanto as motivações e 

objetivos, até mesmo como uma forma de reconhecer que há diferenças entre os tipos de 

terrorismo, não podendo o debate ser encerrado em apenas uma manifestação estática e 

monolítica. 

Assevera-se ainda que, mesmo na tentativa de descrever os tipos de terrorismo, não é 

recomendável adotar uma linhagem de pensamento taxativa, sendo preciso assumir que 

raramente um tipo puro será encontrando, ao contrário, existirá uma presença maior de alguns 

elementos caracterizadores de um em relação ao outro, sendo até mesmo possível apontar tipos 

híbridos, porém, esta taxonomia se faz justa e necessária para traçar o perfil do grupo/ator 

terrorista como uma forma eficaz de balizar a autoridade policial e o titular da ação penal. 

Impõe-se cautela na análise tipológica do terrorismo, vez que a interpretação mais 

fidedigna é aquela que homenageia os aspectos psicodinâmicos do fenômeno, plasmada na 

predisposição subjetiva e na influência exercida pelo meio social ocasionalmente hostil. 

Por esta forma, convém trazer à lume a divisão contemporânea do terrorismo, 

concebida pela doutrina militar norte-americana e adotada pelos países ocidentais após o 11 de 

Setembro de 2001, incorporada inclusive pelo serviço de inteligência brasileiro, se tornando um 

ferramental útil para compreensão do crime e adoção de medidas tanto preventivas quanto 

repressivas. 

4.1.Análise das motivações e criminal profiling: 

 Cuida-se analisar que, somente definir a finalidade e o desenvolvimento do crime em 

uma estrutura organizada, por si só, é insuficiente para uma compreensão mais acurada do 

fenômeno, sendo necessário modelar sua manifestação também no que tange as possíveis 

motivações subjetivas de cunho psicológico e objetivos fomentadores da ação para assim traçar 

estratégias de conhecimento e repressão das possíveis causas. 
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 Por oportuno, na seara da doutrina brasileira, Facciolli (2017, p.29 – 39) sintetiza 07 

(sete) tipos de terrorismo observados conforme os impulsos que levam o agente ao cometimento 

desse crime, em rápidas pinceladas, temos: 

1º (primeiro) tipo – Terrorismo Estatal: Concebido como aquele aonde agentes 

atuam com o apoio ou sob controle do Estado, com o fito de direcionar o uso do terror em face 

da população para consecução de objetivos estatais, constrangendo os cidadãos a optarem por 

caminhos políticos. Hodiernamente, é possível apontar que o Governo Venezuelano, após 

institucionalizar grupos clandestinos para constranger opositores do regime chavista, adotou 

esse tipo de terror como forma de política Estatal. 

2º (segundo) tipo – Terrorismo Psicológico:  Neste ponto, temos a exploração da 

vulnerabilidade da mente humana e a manipulação de sensações desconfortáveis oriundas da 

sociedade moderna. Convém esclarecer que esse tipo de violência tem efeitos psíquicos diretos 

dentro de um nicho específico da população, ativando sensações de ansiedade ou intimação. 

Assim, o autor ilustra que o grupo mais suscetível são jovens, aonde grupos tradicionalmente 

terroristas tentam persuadi-los através de chat de jogos de guerra a repetirem na realidade cenas 

presenciadas on-line. Como exemplos desses jogos temos, Terroristas vs CT, Fight terror, 

Darkness, e Biochemical Warcop.  

3º (terceiro) tipo – Terrorismo Religioso: Configurado pela insatisfação e rejeição da 

sociedade construída pelos valores seculares, trazendo a interpretação deturpada da própria fé, 

exaltando práticas suicidas como forma de martírio e/ou o emprego de armas de destruição em 

massa. Aqui, podemos estabelecer que esse tipo de terrorismo traz um conteúdo fundamentalista 

às manifestações, convolado pelo conservadorismo autoritário e antissistema, voltado para 

criação de um Estado erigido em normas religiosas, ou seja, seus objetivos são mediatamente 

políticos. Ainda é facultado exemplificar que se encaixa nesse modelo de terrorismo atualmente 

as ações do Partido da Frente Islâmica de Salvação e da Abu Sayyaf, que pretendem instalar um 

regime de governo sob as leis corânicas tanto na Argélia quanto nas Filipinas.  

4º (quarto) tipo – Terrorismo Anárquico: Partindo do pressuposto que o anarquismo 

prega o fim de toda estrutura social e a volta do homem ao seu estado natural, o terrorismo nessa 

modalidade propõe ações de violência direcionadas aos costumes reinantes e a ordem político-

social, tendo como alvo instituições religiosas, políticas e econômicas. Chama a atenção a 

maneira informal do agrupamento e a flexibilidade das suas estruturas por possuírem um nível 
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mínimo de organização, muitas vezes se limitando a formação ideológica. Atualmente, o 

principal representante dessa vertente é a Anarchist Federation sediada na Grã-Bretanha. 

5º (quinto) tipo – Terrorismo Extremista: Urge sublinhar que seu (res) surgimento é 

fruto da crise que assolou as sociedades árabes e desestabilizaram o Oriente Médio em 2003. 

Tem como premissa o pan-islamismo e a expansão do modelo teocrático de governo pelo 

mundo, levado através de ações violentas e dirigidas primordialmente à elementos da cultura 

Ocidental. As células extremistas se consolidam como força permanente e institucional em 

regiões subdesenvolvidas, marcadas por ditaduras corruptas e carente de serviços básicos. 

Grupos terroristas como Al Qaeda e Talibã são exemplos perfeitos e acabados desse tipo de 

terrorismo. 

6º (sexto) tipo – Narcoterrorismo: É a aglutinação da relação que se instaurou entre 

o ramo de narcóticos, seus dividendos e o financiamento de grupos terroristas. Com efeito, essa 

tipologia foi empregada ostensivamente e pela primeira vez no ano de 1983, no Peru, para 

classificar a ação de terroristas ligados à exploração do narcotráfico (grupo Sendero Luminoso) 

contra agentes antidrogas. O primeiro grupo terrorista que teve suas ações financiadas pelos 

lucros dos narcóticos foi a extinta Força Armada Revolucionária da Colômbia – FARC, seguida 

do Euskadi Ta Askatasuna – ETA e pelo Irish Republican Army – IRA. Vale ponderar que nesta 

modalidade o terrorismo desses grupos clandestinos é primordialmente financiado pela venda 

de drogas. 

7º (sétimo) tipo – Terrorismo Autotélico: Está desprovido de qualquer manifestação 

política, religiosa ou ideológica, calcado no uso do terror pelo terror. Deve ser ressaltado que 

essa é a expressão pura do terrorismo, dado que seu agente está completamente imerso no 

objetivo de espalhar o medo. Nesse ensejo, cumpre destacar que se aproxima das formas 

modernas de violência especializada ao utilizar explosivos, armas automáticas, sequestros, 

cárceres privados, torturas e ameaças. A prática do terror é vista como meio para lograr êxito 

nos objetivos criminosos. Nesse aspecto, o terrorismo é utilizado pela delinquência organizada 

na autoproteção de interesses, domínio e expansão de rotas comerciais para geração de lucros. 

De toda sorte, é oportuno consignar que a primeira tentativa (e a mais próspera) de 

compreender o terrorismo quanto a sua psicodinâmica, foi aquela proposta em 1976 pelo 
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psiquiatra austríaco, Frederick Hacker67 em seu livro “Crusaders, Criminals, Crazies: Terror 

and Terrorism in Our Time”, sugerindo que o terrorismo poderia ser concebido pela divisão de 

03 (três) grupos, quais sejam, terrorista “cruzado”, “criminal” e “louco” e, ad adjuvandum, é 

oportuno transcrever o significado dado a cada um, consignando sua relevância, vez que desde 

1989 a doutrina militar norte-americana adota tal proposta para apurar a temática do 

terrorismo68. 

 Infere-se que o terrorista cruzado69 recebe essa adjetivação por ser idealisticamente 

inspirado e atuante no serviço de uma causa mais elevada, guardando seu significado nas 

motivações políticas e/ou religiosas da organização, tendo como missão principal propagar sua 

ideologia através da publicidade ostensiva dos seus atos, objetivando impressionar aqueles que 

supostamente estão representando, pois acreditam que a violência empregada justifica o fim a 

qual se destina, embora esses sejam irracionais para os antagonistas. 

 Vale destacar que o terrorista cruzado acredita estar defendendo as massas oprimidas, 

atacando alvos com altíssimo valor publicitário e simbólico, numa forma de angariar apoio 

popular, plasmando suas ações em ameaças específicas de chantagem e vagueza no apelo moral 

invocado. 

 Nesse mesmo sentido, pende observar que ocasionalmente são suicidas, empregando 

crimes como assassinato, sequestro e destruição em massa, de modo a desferir considerável 

baixa a grupos que sejam a representação do inimigo, chamando atenção pelo aspecto teatral e 

dramático de sua atuação. 

 A característica latente é o fanatismo frequentemente acompanhado da lavagem cerebral 

do seu agente, submisso a um líder hierarquicamente superior. A dificuldade no seu combate 

paira justamente na aparente incorruptibilidade dos agentes, não admitindo uma atuação mais 

persuasiva ou dissuasiva da autoridade policial no campo das negociações 

                                                 

67BORUM, Randy. Psychology of Terrorism. Flórida: University Of South Florida, 2004. 21 p. Disponível em: 
<https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/208552.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2018.   
68UNITED STATES. Major Victor Tise. School Of The Americas. Manual de Estudio: Terrorismo y Guerrilla 
Urbana. Panama City: U.s. Department Of Army, 1989.p.4-5. Spanish Version. Disponível em: 
<http://soaw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98>. Acesso em: 14 mar. 2018.  
69GOWIN, Wallace Curry. Armed Intervention in Terrorist Hostage Situations: A Comparative Analysis. 1989. 
P. 22-25 f. Dissertação (Mestrado) - Criminal Justice, California State University, Sacramento, 1990. Disponível 
em: <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a218100.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2018.  
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 Noutro giro, o terrorista criminal70 é aquele que age egoisticamente em defesa de seus 

interesses, convertendo os objetivos em valores mais concretos, caracterizado por utilizar uma 

agressividade extensivamente dirigida contra alvos desfavoráveis à sua atuação. 

 Neste particular, convém ressaltar que sua ocorrência é verificada em organizações 

criminosas tradicionalmente constituídas como as máfias, que eventualmente associam-se a 

outros grupos clandestinos para efetuar acordos pontuais e específicos. 

 As vítimas do terrorista criminal são puramente instrumentais, pois visam atingir aqueles 

que contrariam diretamente os negócios escusos, como agentes da segurança pública, juízes, 

promotores, políticos e civis. 

 Não há aqui resquícios de motivação política ou religiosa, mas principalmente 

econômicas, orientando as ações em termos concretos, pouco ideológicos e compreensível para 

seus inimigos. 

 Ao contrário dos terroristas cruzados, o terrorista criminal eventualmente é mais 

previsível e a ação pode ser dissuadida por meios comuns, mas não persuadida. 

 Os atentados não são orientados para ganhar apoio popular ou novos adeptos da 

ideologia professada, mas dividendos pessoais e materiais, como consolidação de força e poder, 

pois são exclusivamente interessados no sucesso imediato e concreto, aonde o perigo é variável 

conforme a execução do meio criminoso empregado para difundir o terror, podendo ser desde a 

ameaça à familiares das autoridades públicas até atentados com bombas em locais previamente 

selecionados.  

 Por derradeiro, o terrorista louco71 ou psicológico, pode ser classificado como um dos 

mais perigosos, considerando a imprevisibilidade e irracionalidade que perseguem seu processo 

de pensamento, sendo dificultoso compreender o verdadeiro motivo pretendido com o ato 

terrorista, uma vez que são subjetivos e ilusórios. 

 O terrorista louco tem como característica o egocentrismo e auto sacrifício, devendo ser 

assinalado também que podem ser pouco organizados e instáveis, sendo o agente acometido de 
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distúrbios psicológicos e comportamentais, podendo ser facilmente instigado e manipulado por 

terceiros no cometimento de eventuais crimes. 

 Frisa-se que a escolha da vítima é aleatória ou vagamente definida por processos 

idiossincráticos de sua personalidade. Há um alto risco de as ações resultarem em assassinatos 

seguidos de suicídio, uma vez que são indiferentes ao sucesso da empreitada e frequentemente 

estão absorvidos nos próprios dramas pessoais, no entanto, é possível persuadi-lo. 

 É digno exemplificar que o grupo mais destacado nesse tipo foi o alemão, 

Sozialististisches Patientenkollektiv, em tradução livre, “Coletivo de Pacientes Socialistas”72, 

que viam no capitalismo a causa das doenças físicas e mentais perpetuadas pelos médicos. 

Ao ensejo da conclusão deste ponto, é mister esclarecer que este grupo tem sua origem 

na ala psiquiátrica da Universidade de Heidelberg, onde os pacientes eram doutrinados por 

médicos simpatizantes do pensamento marxista e posteriormente eram influenciados à atacarem 

símbolos representativos da luta de classes, devendo ser ressaltado que muitos foram admitidos 

na organização terrorista alemã Baader-Meinholf. 

Nessa mesma esteira, não se pode perder de vista que a tipologia mais útil foi 

desenvolvida pelo sociólogo norte-americano, Irving Goldaber73, pois esse elaborou uma 

revisão na divisão proposta por Frederick Hacker e em cada tipo desenvolveu mais 03 (três) 

subtipos. 

 Assim, Goldaber formulou que o terrorista cruzado pode ser dividido em 

manifestante social, fanático ideológico ou terrorista extremista. 

 E o terrorista louco/psicopata entre personalidade suicida, buscador de vingança ou 

perturbado individual. 

 Embora os outros subtipos merecessem destaque por sua relevância acadêmica, revela-

se de suma advertência atentar para a temática proposta e discorrer mais longamente a respeito 

                                                 

72KURD CH. SCHAGER (Alemanha). Socialist Patients’ Collective. Disponível em: 
<http://www.spkpfh.de/Timeline.htm>. Acesso em: 10 ago. 2018.  
73RITO, Stephen William di. Response to hostage taking for medium and small size law enforcement 
agencies. 1992. P.21/25 f. Dissertação (Mestrado) - Criminal Justice, California State University, Sacramento, 
1993. Disponível em: <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a265597.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2018.  
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dos subtipos dentro do terrorista criminal, vez que é este o objeto principal de pesquisa nesse 

trabalho. 

 Com efeito, o terrorista criminal foi subclassificado pelo sociologo norte-americano 

como perpetrador encurralado, recluso prejudicado ou extorsionário criminoso. 

 Deste modo, Goldaber traz que o perpetrador encurralado74 é potencialmente 

qualquer criminoso surpreendido inconscientemente na execução delitiva e sem plano prévio, 

agindo de modo desesperado quando encurralado e utilizando das vítimas disponíveis para 

evadir-se do local, v.g, tomada e execução de reféns pelo grupo criminoso após cerco policial. 

 O sociólogo ainda traz que o recluso prejudicado75 pode ser um líder criminoso 

frustrado com capacidade de organizar presidiários, caracterizado por estar familiarizado com o 

ambiente carcerário, marginalização social e agentes de segurança pública.  

 Seu ato é cometido depois de certo planejamento, principalmente para pressionar a 

mudança de alguma postura governamental ou obtenção de benefícios próprios quando acuado, 

usando uma força calculada e avassaladora para fazer suas vítimas. 

 Em última análise, há a figura do extorsionário criminoso76, caracterizado por um 

profissional sem emoção e astuto que, após meticulosamente preparar sua ação, ameaça executa-

la em um alvo previamente selecionado, caso não consiga obter a vantagem pecuniária exigida. 

 À vista do exposto, cabe finalmente pugnar que todos os atos terroristas são passíveis de 

persecução penal, devendo o aplicador da lei se ater ao tipo manifestado no caso concreto para 

efetuar uma investigação enérgica e eficaz, compreendendo também que as características são 

dinâmicas e podem variar dentro de um mesmo contexto social.  

4.2.Divisão conforme sua natureza: 

Desta feita, resta plenamente cabível trazer à baila que após os atentados em 11 de 

Setembro de 2001, o Ocidente passou a encarar a ameaça terrorista não como um problema 
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regionalizado pelas complicações políticas setorizadas, mas sim uma questão global que deveria 

ser tratada no âmbito da comunidade internacional. 

Ante esse dado concreto, a doutrina militar norte-americana77 foi reforçada na já citada 

USA Patriot Act, inaugurando o conceito de terrorismo doméstico e transacional, conforme 

observado na tipificação dada pela seção 802 do referido diploma legal. 

Nesse particular, o terrorismo doméstico ou indígena é assim classificado como 

aquele perpetrado pelos próprios cidadãos nativos ou naturalizados de uma nação, operando 

dentro e contra seu próprio país de residência, podendo ou não ter ligações com organizações 

terroristas no estrangeiro. 

Por outro lado, o terrorismo transnacional é entendido como a atividade que ocorre 

principalmente envolvendo grupos com operações em vários países e seus atentados geralmente 

são executados por estrangeiros radicalizados, embora mantenham o foco geográfico em uma 

determinada área. 

Oportuno se torna dizer que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – 

CREDEN, seguida pela Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, também adotaram essa 

classificação específica do terrorismo antes mesmo da tipificação do crime no ordenamento 

pátrio78. 

É glorioso ressaltar que a doutrina brasileira de inteligência, além de aceitar a divisão 

entre terrorismo doméstico e transnacional, foi sensível ao captar as condutas tradicionalmente 

executadas pelos agentes terroristas, independente da  orientação religiosa,  ideológica ou 

política, sublinhando o uso do terror como método de intimar e coagir um governo ou a 

população, geralmente visando destruir a segurança social, intimidar um segmento social ou 

influir em decisões governamentais 

 

                                                 

77 U.S. Army Training and Doctrine Command. A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First 
Century. 2007. Disponível em: <https://fas.org/irp/threat/terrorism/guide.pdf>. p.2:9-11 Acesso em: 12 ago. 2018. 
78PANIAGO, Paulo de Tarso Resende et al. UMA CARTILHA PARA MELHOR ENTENDER O TERRORISMO 
INTERNACIONAL: Conceitos e Definições. Revista Brasileira de Inteligência, Brasília, v. 3, n. 4, p.13-23, set. 
2007. Quadrimestral. Disponível em: <http://www.abin.gov.br/conteudo/uploads/2015/08/revista4.pdf>. Acesso 
em: 12 ago. 2018. 
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5. Terrorismo do Crime Organizado: 

A primeira e importante observação a ser feita é que a fraqueza institucional e omissão 

estatal, tanto na periferia das metrópoles quanto em regiões fronteiriças, dão azo a formação de 

vácuos de poder que, invariavelmente, são preenchidas por forças delinquentes e ob-reptícias e, 

ao lançar mão da corrupção e impunidade, enfraquecem cada vez mais governos locais como 

forma de manter a clandestinidade de seu poder. 

Vale constatar que o dealbar da falência estatal e inépcia de instituições democráticas 

torna a sociedade derrotável às investidas do Crime, dado que há o aproveitamento da exposição 

à corrupção dos funcionários que guarnecem as fronteiras79 e de agentes da segurança pública 

mal remunerados, alargando ainda mais o fosso da desigualdade social. 

Nessa vereda, é preciso obtemperar que a exclusão socioeconômica, pesarosamente 

observada em populações subdesenvolvidas e emergentes, atua como um catalisador 

peçonhento das populações vulneráveis às aspirações minimamente consumistas que somente o 

Crime Organizado pode oferecer, vez que este ocupa o vazio estatal e introduz uma política 

assistencialista como forma de atrair apoio, recrutamento de novos membros e fazendo, 

inclusive, as vezes de uma “polícia paralela”80 como forma de manutenção da própria 

dominação geográfica. 

Resta plenamente cabível situar que a delinquência organizada, conforme analisa 

Facciolli (p.32, 2018 apud CEPIK & BORBA, 2012), consiste em uma estrutura coletiva que se 

retroalimenta pelo cometimento regular de crimes, conglobando a motivação econômica e o 

desenvolvimento de sua atividade de modo sistematizado, dotada de métodos e técnicas 

coercitivas à execução do delito perseguido. 

Com efeito, o Crime Organizado possuí determinadas particularidades, podendo ser 

salientada a estrutura empresarial, instrumentalização da violência para lograr êxito em seus 

                                                 

79FERNANDES, Arinda. Crime Organizado e Terrorismo: Uma Relação Simbiótica Afetando a Economia 
Global. Revista do Mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília: Escola de Direito, [s.l.], v. 4, n. 
1, p.20-40, 30 jun. 2010. Universidade Catolica de Brasilia. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18840/1980-
8860/rvmd.v4n1p20-40>. Acesso em: 02 out. 2018.  
80MONTEIRO, Marcelo Afonso. Crime Organizado e exclusão social. 1997. Disponível em: 
<https://www.folhadelondrina.com.br/opiniao/crime-organizado-e-exclusao-social-15500.html>. Acesso em: 30 
set. 2018.  
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objetivos mesquinhos, inclusive na eliminação de eventuais grupos rivais e agentes públicos, 

mas principalmente para manutenção da disciplina e hierarquia no bando criminoso, e o 

monopólio (clandestino) da força nas áreas estrategicamente controladas pela empresa 

criminosa. 

 Aquilatando a discussão acerca do tema, Zanella (2016) ainda elenca características 

gerais que podem reiteradamente estar presente nas Organizações Criminosas, evidente que se 

verá a preponderância maior de um elemento em detrimento a outro, nesse sentido, 

transcrevemos a passagem: 

 “I. Atuam a partir de uma omissão do Estado, formando um poder paralelo 
que promove alguns benefícios à população mais carente e marginalizada, 
como forma de angariar a simpatia de um alto número de pessoas, que acabam 
recrutando para trabalhar, voluntariamente, para a organização; II. Agem no 
vácuo das proibições estatais, em atividades ilegais que contam com alta 
adesão de parcela significativa da população, tais como o mercado de 
entorpecentes, de bebidas, a prostituições e os jogos de azar; III. Corrompem 
agentes públicos, para que possam exercer livremente, ou ao menos mais 
facilmente, as ações ilícitas; IV. Empregam violência, ameaça e intimidação 
de adversários, sejam eles organizações rivais, vítimas dos crimes ou agentes 
(honestos) do Estado; V. Possuem, como regra, uma estrutura hierárquica 
entre seus membros, na forma de uma pirâmide; há no topo um chefe (ou líder), 
que comanda as operações; logo abaixo, subchefes, que distribuem as ordens 
do comando; mais abaixo os “gerentes”, que executam as ordens; e na base, 
os “soldados” ou os “aviões”, que praticam efetivamente as atividades afins, 
como o transporte da droga e a subtração do dinheiro; VI. Buscam lucros com 
suas atividades criminosas. Quanto maior o lucro, mais poderosa será a 
organização e ainda mais lucro terá. Muito comum que uma organização 
misture às suas atividades ilícitas (primárias) atividade lícitas (secundárias) 
como forma de maquiar e ocultar a origem ilegal do dinheiro (lavagem dos 
capitais, sobretudo em “paraíso fiscais”. (ZANELLA, 2016, p. 52) [grifo 
nosso] 

Há de se perceber perfeitamente que o Crime Organizado executa delitos perseguindo 

motivações prioritariamente econômicas, podendo ser constatada a forte centralização das 

decisões em explorar determinado nicho proibido e empregar a violência como apoio ao sucesso 

e proteção da empreitada criminosa81. 

Em Maciel (2015, p.47-48) vamos encontrar que o préstimo da violência tem melhor 

roupagem em Organizações Criminosas do Tipo Mafioso, pois ela é imprescindível à 

consecução dos objetivos pretendidos, podendo recair tanto internamente (membros e 

                                                 

81WOLOSZYN, André Luis. Terrorismo Global: Aspectos gerais e criminais. Porto Alegre: Est Edições, 2009. 
169 p.  
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colaboradores) como também direcionada à grupos rivais, população do ambiente dominado e 

agentes públicos. 

O mencionado autor ainda salienta que a violência dirigida aos agentes públicos tem 

resultado bifronte, primeiro, revelar a força clandestina da organização pela demonstração 

inumana da violência que podem praticar contra o Estado e atemorizar a população, e, depois, 

intimidar e eliminar envolvidos na persecução penal. 

Do ponto de vista de Zanella (2016, 33-34) o Tipo Mafioso tem como característica 

latente a operacionalização da violência para liquidar outras organizações rivais, assim como 

testemunhas criminais e agentes públicos que atuam na investigação e repressão dos crimes 

cometidos pelo bando facínora. 

Com segurança, o referido mestre ainda pontua que a Organização Criminosa do Tipo 

Mafioso ou, simplesmente, Organização Mafiosa, age monopolizando as atividades ilícitas, 

controlando efetivamente áreas estratégicas e rentáveis, inclusive estabelecendo “rituais de 

iniciação”, consistindo desde apadrinhamento até corresponsabilidade do “novo-membro”, 

passando por juramentos de lealdade e sigilo absoluto quanto as atividades exercidas, 

institucionalizando a famigerada omertà82. 

Nesse proposito, não é demais alertar que nem toda organização criminosa adota o 

modelo mafioso, visto que aqui seu objetivo está essencialmente pautado na dominação de 

mercados e territórios mediante o uso da violência como forma de intimidar opositores, visando 

satisfazer o lucro desmesurado e em buscar justificativas “ideológicas”83 para o comportamento 

flagicioso, urge consignar que o capital humano da Máfia é composto grosseiramente por 

imigrantes  e pessoas  em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ressaltando que  muitas 

abraçam a  vida criminosa  por  perseguir ideais de mudança no status quo, destaque na 

comunidade e reconhecimento entre  os  próprios  marginais. 

                                                 

82“Omertà (do latim humilitas; "humildade") é um termo da língua napolitana  que define um código de honra de 
organizações mafiosas do Sul da Itália. Fundamenta-se num forte sentido de família e num voto de silêncio que 
impede cooperar com autoridades policiais ou judiciárias, seja em direta relação pessoal como quando fatos 
envolvem terceiros.” Para mais informações: OMERTÀ. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Omert%C3%A0>. Acesso em: 01 out. 2018. 
83 MACIEL, Alexandre Rorato. Crime Organizado: Persecução Penal e Política Criminal. Curitiva: Juruá, 2015. 
30 p.  
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Como se pôde verificar, aqui a violência assume características especificas e tem 

imediatamente alvos pontuais e restritos, de modo a garantir os interesses egoísticos da 

Organização, abrindo a possibilidade argumentativa que essa, associada a motivação 

econômica, guarda a finalidade de impingir um estado iminente de medo, pânico e terror 

generalizado no corpo social pela catástrofe iminente de seu resultado. 

O que se pretende sustentar  ao longo dessa explanação, em apertada síntese, é que 

determinadas ações violentas das Organizações Mafiosas se revestem de elementos próprios do 

crime de terrorismo, usado neste  aspecto como instrumento para medir forças contra o Poder 

legalmente constituído, aniquilar adversários lato sensu, manter sua  influência através do medo 

infligido a população do território dominado e garantir a autoproteção de seus negócios quando 

o lucro da atividade ilícita estiver sob ameaça.  

5.1.Terrorismo criminal:  

Não raro, viceja grande discussão se determinadas ações violentas da Máfia  poderiam 

ser configuradas como terrorismo, dado que o ponto central da discordância reside na motivação 

que levou o agente a executar seu ato com a finalidade de infundir o terror e as implicações 

jurídicas em ignorar a linha tênue que a separa das Organizações Terroristas, devendo ser 

registrado que ambas também guardam interesses monetários e ocasionalmente político-

ideológicos84.  

Com isso, faz-se necessário individualizar que Organizações Terroristas exploram 

economicamente atividades ilícitas para efetivar uma agenda ideológica, financiando atos de 

violência direcionada e insurreições para atingir seus objetivos, e.g, destituição de um Governo, 

publicidade ostensiva pela mídia, reivindicações políticas, orientações religiosas, convicções 

sociais ou filosóficas. 

Por outro lado, nem toda Organização Criminosa tem características violentas e, ainda 

assim, verifica-se que ocasionalmente e sem habitualidade é que as Máfias fazem o uso desse 

                                                 

84BECHARA, Fábio Ramazzini. Cooperação Jurídica Internacional e Terrorismo. In: FERNANDES, Antônio 
Scarance; ZILLI, Marcos (Org.). Terrorismo e Justiça Penal: Reflexões sobre a eficiência e o garantismo. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014. Cap. 13, p. 393. 
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expediente como último recurso para exponenciar, salvaguardar e defender seus negócios 

proibidos de eventuais opositores. 

Resta, portanto, induvidoso que grupos terroristas não se associam motivados pela 

obtenção de ganhos econômicos, mas redirecionam os dividendos de crimes rentáveis para 

financiar ações violentas com o fito de abalar estruturas estatais85, enquanto as Máfias são 

verticalizadas para maximizar lucros e ameaçam (ou efetivamente praticam) atentados 

terroristas para dissuadir inimigos, defender a rota comercial, forçar acordos governamentais 

e/ou eliminar agentes públicos. 

Sensível a temática proposta, Woloszyn (2009, p. 159) entende que as ações terroristas 

do Crime Organizado podem ser alocadas como um subtipo do Terrorismo Doméstico/ 

Indígena, pois advoga que os atentados são voltados contra os compatriotas de um modo geral, 

defendendo também que, embora possa existir mediatas motivações políticas quando a violência 

é voltada para o Estado, trata-se de questão objetiva e racionalmente perceptível. 

Claro fica que o “Terrorismo da Máfia” tem característica própria e desdobramento 

particular na sociedade, dado que coletiviza potenciais vítimas que ameaçam a empresa 

criminosa e gozam como resultado do terror uma pretensa (e funesta) autoridade contra futuras 

insurgências. 

Assim, o citado autor sintetiza que essa forma excêntrica de terrorismo seja classificada 

como Terrorismo Criminal: 

“Dessa análise, surge o novo conceito – “terrorismo criminal” – que pode ser 
definido como de ações violentas, realizadas assistematicamente contra 
segmentos da sociedade (incluindo-se autoridade governamentais). 
Praticadas por organizações criminosas, com objetivo de causar pânico e 
intimidação, na busca de interesses restritos e pontuais (...) É um novo 
fenômeno ainda desconhecido ou não percebido pelas autoridades e cujos 
métodos tradicionais utilizados pelas forças policiais e a legislação penal 
existente são inócuos para combate-lo. A gênese do problema é estrutural (...) 
Os protagonistas já se encontram sob a sanção do Estado, ou recolhidos a 
estabelecimentos penais em regime fechado.” (WOLOSYN, p.163-164, 2009) 
[grifo nosso] 

                                                 

85ZANELLA, Everton Luiz. Infiltração de Agentes e o Combate ao Crime Organizado: Análise do Mecanismo 
Probatório sob o enfoque da Eficiência e do Garantismo. Curitiba: Juruá, 2016. 52 p. 
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Por esta forma, a dinâmica do terrorismo de uma Organização Criminosa consiste no 

abandono temporário da associação lucrativa para redirecionar seus esforços na defesa dos 

negócios, direcionando uma violência brutal contra o Estado, vitimando agentes públicos ou, 

ainda, prejudicando a atividade de grupos rivais, e fazendo nas duas hipóteses cidadãos comuns 

reféns desse novo fenômeno criminal86 , prejudicando as relações sociais como um todo. 

Urge salientar que é na disputa pelo mercado ilícito de narcóticos (visto o 

extraordinário lucro auferido) e a consequente repressão estatal o que gera a violência terrorista 

das Organizações delinquentes, abrindo margem para um verdadeiro “vale-tudo” no monopólio 

da produção, distribuição e fornecimento das drogas. 

Impende destacar que “a disputa pela droga deixou de ser geográfica (territorial), para 

ser econômica – foi atropelada pelo interesse econômico, pelo poder. Grupos mercantis ligados 

à produção e ao tráfico de drogas provocam os mais variados tipos de confrontos e embates, dos 

quais saem-se vencedores os que são melhores preparados – não os mais poderosos -, 

normalmente usufruindo de apoio institucional.” (FACCIOLLI, 2018, p.356). 

Seguindo nessa esteira, é imperioso delimitar que sob a égide da Máfia, no pretexto de 

justificar a defesa monetária de atividades ilegais e ilegítimas, a instrumentalização dessa 

hostilidade armada infunde no psicológico da população terror social e generalizado, expondo 

bens juridicamente protegidos como a vida, patrimônio, paz pública ou a incolumidade pública 

à perigo87. 

5.2.O surgimento de um novo fenômeno macrocriminal:  

Antes de tudo, parece importante resgatar que a excentricidade do Terrorismo 

Criminal é o recurso da violência com a finalidade de provocar terror na sua zona de domínio, 

como forma de obter e defender os crescentes lucros provenientes da atividade proibida 

explorada pelo Crime Organizado, principalmente a oriunda do tráfico de drogas, assim como 

                                                 

86FERNANDES, Eduardo de Oliveira. As ações Terroristas do Crime Organizado. São Paulo: Livrus, 2012. 239 
91-92.p 
87FERNANDES, Eduardo de Oliveira. As ações terroristas do crime organizado no Brasil: Os novos criminosos 
têm como único objetivo o lucro desmedido mediante o uso do terrorismo. 2016. Disponível em: 
<http://www.defesanet.com.br/terror/noticia/24246/As-acoes-terroristas-do-crime-organizado-noBrasil/>. Acesso 
em: 01 out. 2018. 
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coagir o Estado a atender as reivindicações tanto da empresa criminosa como dos próprios 

colaboradores88. 

É preciso colocar em relevo que o desenvolvimento paralelo de uma economia 

criminosa invariavelmente causa atrito com as autoridades estatais que são pressionadas tanto 

pela mídia, quanto pela população, para aplicação de legislações cada vez mais rigorosas contra 

o narcotráfico. 

Podemos discorrer que a concorrência pelo monopólio do comércio de drogas, 

hodiernamente, é a principal causa da violência generalizada patrocinada pelo Crime 

Organizado, considerando que os atentados servem para enfraquecer desde a capacidade das 

instituições democráticas até da sociedade civil por interferir nos negócios escusos, cultivando, 

assim, uma forma de conflito de baixa intensidade89 e temporalmente indeterminada, pois 

promovem o caos e instabilidade nos seus países de origem. 

Conforme cresce o poder econômico do Crime Organizado, também se nota a 

impregnação da máquina pública por escândalos de suborno, uma vez que o problema da 

corrupção pode ser exacerbado pelos baixos salários no setor público, juízes desidiosos, 

promotores coniventes e políticos desonestos, tornando-os vulneráveis às investidas e 

facilidades do Crime. 

Assim, podemos constatar que o complemento à corrupção é necessariamente o uso da 

violência, uma vez que a recusa  do dinheiro corrupto para manutenção da atividade criminosa 

ou a recusa do Estado em não ceder às reivindicações da Máfia, necessariamente germina no 

seio do bando facínora o sentimento de retaliação e o cometimento de atentados terroristas como 

forma de intimidação, vitimando tanto os próprios agentes públicos, seus familiares e eventuais 

concorrentes, e assim colocando em risco a Ordem Pública90, v.g, o diabólico e literal “Plata o 

                                                 

88WOLOSZYN, André Luis. O Terrorismo das Organizações Criminosas Brasileiras. 2017. Disponível em: 
<https://www.linkedin.com/pulse/o-terrorismo-das-organiza%C3%A7%C3%B5es-criminosas-brasileiras-
woloszyn/>. Acesso em: 02 out. 2018. 
89KLEIMAN, Mark A.r. (Org.). Illicit Drugs and the Terrorist Threat: Causal Links and Implications for 
Domestic Drug Control Policy. 2004. Disponível em: <https://fas.org/irp/crs/RL32334.pdf>. 5-6.p. Acesso em: 30 
set. 2018. 
90 IDEM, 6.p 
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Plomo” oferecido pelo Cartel de Medellín, na Colômbia, que atemorizou aquela sociedade até 

o desmantelamento desse grupo criminoso na década de 90. 

Pasma também o fato da adesão fanática dos membros da organização, colocando em 

risco a própria vida ao executar ordens e orientações de superiores hierárquicos, em ações 

espetaculares de grande potencial lesivo, ficando expostos à reação policial ou 

responsabilizações penais, devendo ser acrescentando, por fim, que a violência extrema e 

disseminada lesiona bem jurídico difuso, especialmente o direito fundamental à segurança, visto 

que o fator surpresa do crime de terrorismo é o profundo efeito psicológico sobre toda a 

sociedade91. 

5.3.Paradigmas com as ações de grupos delinquentes do tipo mafioso:  

Tenha-se presente que nomear determinados atos ostensivamente violentos praticados 

pelo Crime Organizado como sendo Terrorismo Criminal, não se trata de mero neologismo 

para classificar a espécie do delito, pelo contrário, significa concordar com um difícil 

prognóstico desse novo fenômeno criminoso, devendo também ser admitido a inépcia das 

autoridades públicas em desmistificar o crime de terrorismo, podendo ser cometido não só por 

Organizações tradicionalmente Terroristas, mas por qualquer grupo estruturado e motivado para 

efetivar atos com finalidade de produzir terror social e generalizado. 

Em virtude dessas considerações, podemos apontar que o terrorismo do Crime 

Organizado, ou, simplesmente, terrorismo criminal (conforme largamente fundamentado), é 

um fenômeno relativamente recente e vem acompanhado pelas disputas de poder no submundo 

do crime, deflagrando violentos conflitos urbanos e tendo como atores: grupos rivais, a 

população local e o Estado. 

5.3.1. Máfia Siciliana: 

Podemos estabelecer que o alvorecer do terrorismo criminal foi no final da década de 

60 (sessenta) e promovido por integrantes da Máfia Siciliana no fatídico episódio que ficou 

conhecido como “O Massare de Viale Lazio”, aonde os dois ex-chefes do crime, Bernardo 

                                                 

91 ARAÚJO, Gláucio Roberto Brittes de. Terrorismo: A face mais cruel das Organizações Criminosas. In: MESSA, 
Ana Flávia; CARNEIRO, José Reinaldo Guimarâes (Coord.). Crime Organizado. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
523-524. 
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Provenzano e Salvatore (Totò) Riina, junto com seu bando delinquente, se disfarçaram de 

policiais e abriram fogo no escritório de uma firma imobiliária em que estavam reunidos todos 

os mafiosos locais92, deixando, assim, o caminho livre para que o clã “corleonesei” assumisse 

o controle definitivo da Cosa Nostra. 

É inegável também que, a Cosa Nostra sedimentou um verdadeiro Estado Paralelo à 

revelia das instituições italianas, desenvolvendo complexa rede de colaboradores, desde 

políticos corruptos até prostitutas-informantes, comprando proteção e diversificando sua 

economia criminosa. 

Inobstante isso, foi durante no crepúsculo da década de 80 (oitenta) que as ações 

terroristas da Cosa Nostra atingiram seu zênite, devendo ser ilustrado o envolvimento da Máfia 

Siciliana nos Atentados à Bomba em Florença, Roma e Milão, vitimando pelo menos duas 

dezenas de pessoas como resposta às condenações e altas penas infligidas aos membros da 

Organização na ocasião da operação “Mãos Limpas”, vez que os mafiosos exigiam uma 

negociação das reprimendas como condicionante da cessão dos atentados93. 

Porém, no inicio dos anos 90 (noventa) que foi consagrado o terrorismo criminal na 

Itália, pois com as condenações do chamado Maxiprocesso di Palermo, os líderes da Máfia 

ordenaram o assassinato dos Juízes Giovanni Falcone e Paolo Borselino.  

Cumpre destacar que o juiz Falcone foi vitimado em maio de 1992 quando passava por 

uma autoestrada e, através de um controle remoto, os criminosos acionaram um dispositivo 

explosivo ocultado no asfalto, enquanto Paolo Borselino foi morto em julho do mesmo ano, na 

estrada de Palermo, vítima da explosão de um carro-bomba carregado com 100 kg (cem 

quilogramas) de dinamite94.  

A recrudescimento do terror social e generalizado promovido pelo Crime Organizado 

na Itália levou o Estado a ceder às reivindicações da Máfia que, embora seus líderes estivessem 

                                                 

92PRESSE, France. Chefões da máfia siciliana condenados à prisão perpétua por massacre de 1969. 2009. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1101448-5602,00-
CHEFOES+DA+MAFIA+SICILIANA+CONDENADOS+A+PRISAO+PERPETUA+POR+MASSACRE+DE.h
tml>. Acesso em: 07 out. 2018.  
93GOMES, João Francisco. O homicídio do juiz Falcone e o massacre da Avenida Lazio: Cinco grandes crimes 
de Totò Riina. 2017. Disponível em: <https://observador.pt/2017/11/17/o-homicidio-do-juiz-falcone-e-o-
massacre-da-avenida-lazio-cinco-grandes-crimes-de-toto-riina/>. Acesso em: 07 out. 2018.  
94IDEM  
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sob custódia penal, continuou seus negócios ilícitos além do cárcere, mas fragilizada pelo 

embate promovido em defesa da empresa criminosa. 

5.3.2. Cartel de Medellín: 

Com relação ao tema, vale destacar que o terrorismo criminal germinou no continente 

americano com ações violentas do Cartel de Medellín e tendo como cenário a Colômbia 

noventista, sob a atuação nefasta do “Patrón del mal”, Pablo Emilio Escobar Gaviria, que, não 

contente com tiroteios e pequenas bombas contra forças opostas, declarou guerra às autoridades 

estatais em despeito à ameaça de extradição aos Estados Unidos para ser julgado pelos crimes 

de Organização Criminosa e Tráfico de drogas. 

Cumpre ressaltar que Pablo Escobar ordenou a morte de políticos, juízes, policiais e a 

explosão de carros-bomba em frente à prédios, hospitais e escolas públicas, como forma de 

produzir caos generalizado e pressionar a desistência do Governo Colombiano (e consegui) em 

prosseguir com sua extradição, vez que a prisão no exterior prejudicaria fatalmente a receita da 

Organização que já controlava 80% (oitenta por cento) do comercio mundial de cocaína95. 

O terrorismo criminal entrou em metástase na Colômbia sob Escobar, devendo ser 

recordado o Ataque ao Edifico do Departamento Administrativo de Segurança – DAS, em 06 

de Dezembro de 1989, direcionado ao diretor do Departamento, Miguel Alfredo Maza 

Marques96, consistindo na detonação de um ônibus que carregava meia tonelada de dinamite, 

causando danos num perímetro de 03 km (três quilômetros), reduzindo mais de 200 (duzentos) 

estabelecimentos a escombros, ferindo mais de 600 (seiscentas) pessoas e resultando em 60 

(sessenta) vítimas fatais. 

Detectou-se também que o Cartel de Medellín tinha como colaboradores 02 (dois) 

terroristas do ETA, Juan María Oyarbide e Manu Urionabarrenetxea97, que ensinaram os sicários 

                                                 

95CARTA CAPITAL: Vinte anos depois, Pablo Escobar ainda assombra a Colômbia: Barão das drogas era 
um dos homens mais poderosos do país até ser morto a tiros em 1993. 2015. Disponível em: 
<https://www.cartacapital.com.br/internacional/vinte-anos-depois-pablo-escobar-ainda-assombra-a-colombia-
6617.html>. Acesso em: 07 out. 2018.  
96EL ESPECTADOR: Atentado al DAS, 20 años después. 2009. Disponível em: 
<https://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso175946-atentado-al-das-20-anos-despues>. Acesso em: 
07 out. 2018. 
97EL CONFIDENCIAL: El etarra que enseñó a Pablo Escobar el funcionamiento de un coche bomba: Pablo 
Escobar fue el mayor narcotraficante de la historia de Latinoamérica. Su ascenso, sin embargo, no se entiende sin 
la ayuda y tecnología que recibió del grupo terrorista ETA. 2016. Disponível em: 
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de Escobar a manusear a “tecnologia de bombas-remotas”, chegando a projetar mais de 250 

(duzentos e cinquenta) carros-bomba equipados com cargas explosivas compostas de dinamite 

e estilhaços de metal para aumentar o impacto da explosão quando acionada à distância. 

É importante lembrar que Escobar importou o Know-how da produção de bombas 

acionadas via controle remoto do grupo terrorista Euskadi Ta Skatasuna – ETA pela importância 

de U$ 500.000,00 (Quinhentos Mil dólares), elevando o ambiente de tensão social na Colômbia 

com a detonação de uma bomba no “Voo 203 da Avianca” direcionada a eliminar o 

presidenciável César Gaviria, o que não ocorreu, uma vez que o candidato não embarcou no 

avião após recomendações do serviço secreto, mas o atentado custou a morte 110 (cento e dez) 

pessoas da tripulação. 

Não se pode perder de vista que o terrorismo de Escobar enfureceu as autoridades 

públicas colombianas, desencadeando uma caçada sem precedentes com o auxílio dos Estados 

Unidos, levando a sua captura e morte no dia 02 de dezembro de 1993 seguido do 

enfraquecimento e posterior desmantelamento do Cartel de Medellín. 

5.3.3. Cartéis de drogas no México: 

Com efeito, o narcotráfico segue como a principal fonte de renda das Organizações 

Criminosas, visto os lucros estratosféricos oriundos do comércio de drogas e os elevados riscos 

da empreitada, envolvendo desde o cultivo com agricultores até a distribuição para conquista de 

mercados internacional. 

Cabe presumir que o enfraquecimento do Crime Organizado na Colômbia (embora o 

país siga na liderança da exportação de cocaína), a fraqueza estatal e proximidade com a 

fronteira Norte-Americana, fez com que o narcotráfico no México crescesse avassaladoramente 

para conquistar esse mercado consumidor, levando a disputas sangrentas entre facções rivais e 

o acirramento da repressão governamental no fito de frear a violência endêmica na sociedade. 

De acordo com Mendroni (2016, p. 610), o Governo Mexicano desde 2006 endureceu 

as leis contra os Cartéis de Droga, mesmo assim, a onda de violência que naturalmente resulta 

do narcotráfico cresceu vertiginosamente, sendo verificado o assassinato de políticos, jornalistas 

                                                 

<https://www.elconfidencial.com/espana/2016-09-02/tecnologia-pablo-escobar-narcotrafico-jairo-popeye-
coches-bomba_1242138/>. Acesso em: 07 out. 2018.  
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e policiais, produzindo verdadeiro cenário de terror coadjuvada pela exposição de pessoas 

esfaqueadas nas calçadas, corpos pendurados em praça pública, cabeças decepadas e cadáveres 

contendo algum tipo de ameaça escrita. 

Feita essas considerações, podemos deduzir que o Terrorismo Criminal ganha no 

México as condições de temperatura e pressão ideais para satanicamente florescer, 

popularizando o terrorismo do Crime Organizado e encampando verdadeiro estado de 

(in)segurança pública, levando a cifra de nacionais mortos próxima a de países em Guerra Civil98 

dado que “os cartéis de drogas cresceram e se tornaram mais violentos, causando pânico na 

população e protagonizando cenas de extrema violência em disputas territoriais” (MENDRONI, 

2016, p. 611). 

É preciso observar que a região norte do México é dominada pelos Cartéis, 

transbordando a violência para a fronteira sudoeste norte-americana, resultando no abandono de 

propriedades e insegurança da população interiorana, principalmente no Estado do Texas e 

Novo México.  

Sensível a este fato, o Deputado Republicano pelo Texas, Michael McCaul99, propôs 

em 2011 perante o Congresso Nacional projeto de lei que acrescentaria os principais cartéis de 

drogas do México na lista de organizações terroristas estrangeiras do Departamento de Estado. 

Vale convalidar que, caso o projeto de lei fosse aceito, as principais máfias mexicanas 

seriam equiparadas às organizações terroristas no nível da Al-Qaeda e Hezbollah, prevendo 

punições mais severas a quem desse apoio logístico aos narcotraficantes. 

A motivação para propositura desse projeto legislativo deriva dos assassinatos, em 

março de 2008, de funcionários consulares americanos em Juarez, México, e o tiroteio que foi 

dirigido aos funcionários da Imigração dos EUA no México, ainda assim, o que se pretende 

reprimir são os efeitos da violência oriunda do narcotráfico para os EUA, visto que foi 

                                                 

98DIÁRIO DE NOTÍCIA: México, o país mais mortífero do mundo a seguir à Síria: Os homicídios 
intencionais em 2016 no México fizeram 23.000 vítimas. 2017. Elaborado por Lusa. Disponível em: 
<https://www.dn.pt/mundo/interior/mexico-foi-o-pais-mais-mortifero-do-mundo-a-seguir-a-siria-em-2016-
8107196.html>. Acesso em: 08 out. 2018. 
99ROMO, Rafael. Mexican drug cartels considered terrorists? 2011. Disponível em: 
<http://edition.cnn.com/2011/WORLD/americas/04/15/cartels.terror/index.html>. Acesso em: 30 set. 2018. 
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verificado, ao longo da fronteira norte-americano, as perturbadoras atrocidades já comuns nas 

cidades mexicanas. 

No momento, as instituições mexicanas vivem sob uma guerra encapada pelos 06 (seis) 

principais cartéis de drogas do país em buscado do monopólio e controle das rotas do 

narcotráfico para o Estados Unidos, é forçoso ambientar a complexidade e o desdobramento do 

terrorismo criminal por parte dessas Organizações Criminosas, começando pelo temível Cartel  

“Los Zetas”. 

O mencionado bando delinquente se tornou uma ameaça desde 2012 para os Estados 

Unidos, após ser verificada sua presença em mais de mil cidades norte-americanas por meio de 

afiliação das gangues locais e o domínio territorial de 405 (quatrocentos e cinco) municípios 

mexicanos, em 2016. 

O Cartel “Los Zetas” foi o primeiro a operacionalizar em suas ações criminosas as 

técnicas já empregadas por grupos terroristas de outros países, provocando um estado de terror 

de baixa intensidade para afastar a perseguição desnecessária das autoridades nos seus 

negócios100. 

É interessante dizer que os “Los Zetas” tem como principal atividade a exploração do 

comércio de maconha e metanfetaminas utilizando a rota de Michoácan101 para os Estados 

Unidos, empregando métodos terroristas para causar pânico na população local e aniquilar 

eventuais inimigos. 

Dentre suas ações terroristas, podemos destacar o “Massacre do Casino Royale” em 25 

de agosto de 2011, consistindo em um incêndio criminoso que vitimou 61 (sessenta e uma) 

pessoas no interior do Casino Royale, em Nuevo León, motivado pela recusa do proprietário em 

pagar o valor extorsionário de MX$ 130.000,00 (cento e trinta mil pesos mexicanos). 

                                                 

100REYEZ, José. Los Zetas, cártel terrorista trasnacional. 2017. Disponível em: 
<https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/06/06/los-zetas-cartel-terrorista-trasnacional/>. Acesso 
em: 08 out. 2018.  
101AVIER DONDÉ MATUTE. Delincuencia Organizada y terrorismo en México. In: AMBOS, Kai; MALARINO, 
Ezequiel; STEINER, Christian (Ed.). Terrorismo y Derecho Penal. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer, 2015. 
p. 217-242. Disponível em: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4505/12.pdf>. Acesso em: 30 
set. 2018.  
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Outra data marcante foi em 16 de setembro de 2008, na comemoração da independência 

do México, no centro histórico de Morelia, em Michoácan, onde os “Los Zetas” lançaram 

granadas incendiárias contra a população o que vitimou civis, culpabilizando inicialmente o 

grupo local – que já estava enfraquecido com os embates com o governo – como forma de 

acelerar o aniquilamento do Cartel da Família Michoacana e expandir a conquista territorial. 

Noutra ponta está o Cartel de Sinaloa102 que controla 45% (quarenta e cinco por cento) 

do comércio mexicano de drogas, mantendo presença através de seus filiados em 03 (três) 

continentes, a saber, Europa, África e Sudeste asiático, sendo uma confederação de mafiosos 

em cooperativa sob liderança de Joaquín “El chapo” Gusmán que, após ser extraditado em 2016, 

a liderança da Organização passou para Ismael “El Mayo” Zambada García. 

Vale dizer que, atualmente, o Cartel “Los Zetas” e Cartel de Juarez são os principais 

rivais dessa máfia mexicana pelo controle da lucrativa região ao sul de El Pasos – Texas, 

protagonizando episódios de violência como tortura, desmembramento e execução de 

concorrentes, explicitando seus feitos criminosos à luz do dia para causa efeitos psicológicos e 

manter sob o domínio do medo a população local. 

O Cartel do Pacífico Sul103 é composto pelos remanescente do Cartel dos Irmãos 

Beltrán-Levya, devendo ser consignado que esse grupo delinquente era filiado ao Cartel de 

Sinaloa até 2008 quando passaram a rivalizar e, após execução do líder pela marinha mexicana 

e captura de 02 (dois) irmãos logo em seguida, houve disputa pelo controle do Cartel entre os 

membros que o compunham, resultando na exibição pública de corpos mutilados e massacre de 

civis que tomavam partido, contudo, há uma tentativa de consolidar o Cartel Beltrán-Levya sob 

o nome de Cartel do Pacífico Sul, tendo como aliado principal para sua reestruturação os “Los 

Zetas”. 

A destruição do Cartel da Família Michoacana em 2011 pelas ofensivas 

governamentais e dos “Los Zetas”, levou ao seu ressurgimento como o Cartel dos Cavaleiros 

                                                 

102 BARNES, Todd A.. Have the Mexican Drug Cartels envolved into a Terrorist Insurgency? 2013. 75 f. 
Dissertação (Mestrado) - Homeland Security Studies, Faculty Of The U.s. Army Command And General Staff 
College, Indiana University, Kansas, 2013. Disponível em: <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a589670.pdf>. 
Acesso em: 01 out. 2018.  
103 IDEM.  
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Templários104, ou somente, “Los Templarios”, mantendo a expertise na produção e distribuição 

de metanfetaminas para os Estados Unidos da América. 

 Deve ser observado que essa Organização Criminosa é conhecida em Michoacán por 

suas ações brutais associadas à passagens religiosas, uma vez que o cadáver dos inimigos são 

expostos à olhos nus e junto aos corpos mutilados são anexados versículos bíblicos – 

“narcomantas” – como forma de justificar que o seu “terror” é uma mal necessário para cumprir 

o desígnio divino de  salvaguardar o povo de Michoacán contra o “parasitismo” de outros cartéis 

rivais, especificamente, os “Los Zetas” e o Cartel do Pacífico Sul. 

Noutra senda, o Cartel de Juarez105 batalhou com o Cartel de Sinaloa pelo controle 

da fronteira sul dos Estados Unidos da América, recrutando gangues locais na Cidade de Juarez 

para reforçar seu contingente criminoso contra a empresa de Joaquín Guzmán, e, mesmo com o 

enceramento da disputa e sua quase derrocada, a facções de rua ainda protagonizam cenas de 

violência em Juarez. 

Urge convalidar que o Cartel de Juarez foi readmitido no Cartel de Sinaloa para 

controlar o narcotráfico no Estado de Chihuahua, diversificando sua atividade criminosa no 

ramo da prostituição, sequestro e assassinatos de aluguel, além de ser a primeira máfia mexicana 

a detonar ostensivamente explosivos improvisados contra unidades militares. 

O mais antigo cartel de drogas no México é o Cartel do Golfo106 , infame por manter 

laços com o já extinto Cartel do Calí, na Colômbia, e por recrutar e corromper agentes militares 

para constituir seu braço armado, porém, mais tarde esse corpo bélico se deslocaria do Cartel do 

Golfo para formar o pestilento “Los Zetas”, que veio a se tornar mais poderoso que a 

organização parental. 

Contudo, atualmente o Cartel do Golfo se viu compelido a somar esforços com 

histórico rivais, v.g, Cartel de Sinaloa e Los Templarios (sucessores da Família Michoacana) 

“criando ambientes de verdadeiras guerras urbanas, com ações extremamente violentas, 

                                                 

104 IDEM.  
105 IDEM. 
106 IDEM. 
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envolvendo assassinatos de policiais, jornalistas, alvejando presídios, além de criar bloqueios 

nas ruas para evitar as ações policiais” (MENDRONI, 2016, p. 619). 

Ainda assim, a extradição dos líderes da Máfia Mexicana para os Estados Unidos tem 

por fundamento acusatório crimes contra a saúde, crime organizado e/ou lavagem de dinheiro 

e, mesmo que suas ações contenham características da violência com finalidade terrorista, 

nenhum deles foram formalmente acusados de terrorismo ou, se quer, por qualquer outro ato de 

violência107. 

No sobejo de concluir esse capítulo, aventar sublinhar que, embora o espectro terrorista 

surja sob a violência dos Cartéis de Drogas, o Governo Mexicano toma a posição de esconder o 

fato de que o fenômeno existe no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

107AVIER DONDÉ MATUTE. Delincuencia Organizada y terrorismo en México. In: AMBOS, Kai; MALARINO, 
Ezequiel; STEINER, Christian (Ed.). Terrorismo y Derecho Penal. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer, 2015. 
p. 217-242. Disponível em: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4505/12.pdf>. Acesso em: 30 
set. 2018. 
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6. Sistema penitenciário e a Gênese do Terrorismo Criminal no Brasil: 

Conforme anotações articuladas até esta passagem, o Crime Organizado germina à 

revelia das proibições estatais e, quando muito, se retroalimenta da inépcia governamental em 

conduzir respostas às demandas da população no tocante a efetivação de direitos fundamentais 

essenciais ao desenvolvimento da dignidade da pessoa humana. 

É justo transcrever que políticas sociais falidas e a discrepância econômica do poder 

dominante, aumentam cada vez mais o fosso da desigualdade social, aprofundando, no caso 

brasileiro, o acesso à população aos meios mínimos de sobrevivência e a privando de direitos 

básicos como educação, saúde e moradia, e, por consequência desse descaso e marginalização, 

os índices de criminalidade crescem em progressão geométrica. 

Deve ser pontuado também que, os baixos salários oferecidos e a insalubridade do 

trabalho de agentes de segurança pública, aliada a perversa lógica do sistema prisional brasileiro, 

fomentam verdadeiras “escolas da bandidagem” quando se privilegia o encarceramento em 

massa, ao invés da recuperação do delinquente108, devendo ser consignado que a ausência estatal 

fermenta a organização de forças clandestinas como forma de controle dos próprios detentos. 

Assim, podemos sublinhar que as penitenciárias fundam verdadeiras “universidades” 

na “arte da criminalidade”, não sendo raro à adesão por sobrevivência de pequenos infratores as 

irmandades presentes nos presídios e, deste modo, fortalecendo o amadurecimento criminoso 

dentro dessas instituições que, ao invés de ressocializar e reabilitar o cidadão para o convívio 

social, cada vez mais o “dessocializa” e o estigmatiza como egresso. 

Longe de conjecturas deterministas, ao reverso, é a apertada síntese da dinâmica 

prisional que, ao optar pelo aumento do encarceramento, desconsiderando as peculiaridades do 

infrator, exponenciam a lotação do cárcere e engrossam a importância das facções criminosas 

dentro e fora do sistema prisional109, formatando uma ordem cripto-estatal entre os delinquentes, 

                                                 

108DUARTE, João Marcelo Ribeiro. PCC-Primeiro Comando da Capital: reflexos das suas ações terroristas. 
Conteúdo Juridico, Brasilia-DF: 11 ago. 2015. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.54195&seo=1>. Acesso em: 17 out. 2018. 
109 EL PAÍS: Ataques do PCC em Minas Gerais reforçam nacionalização da facção criminosa. Brasil, 12 jun. 
2018. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/10/politica/1528663249_820937.html?rel=str_articulo#1539712677240
>. Acesso em: 11 out. 2018. 
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a julgar que o fracasso na integração social e caos vigente nos estabelecimentos prisionais 

fornecem capital humano inesgotável para o recrutamento de pessoas nesses bandos marginais. 

Na opinião de Godoy (2011, p. 97), o Crime Organizado ultrapassa os limites da 

repressão policial, configurando ostensivo problema sociopolítico, em razão de afetar 

gravemente a segurança da população brasileira, assim como a estabilidade econômica e o 

Estado Democrático de Direito. 

Facciolli (2018, p. 214) ainda pontua que a consolidação das Organizações Criminosas 

como força desafiadora da estabilidade jurídica passa por 03 (três) fases e, a título de destaque, 

elencamos a singularidades de cada fase, vejamos: 

1ª Fase: Os criminosos formam núcleos de agrupamento dentro dos presídios, como 

forma de sobrevivência às intempéries do cárcere e fortalecimento de sua influência junto aos 

outros detentos. 

2ª Fase: Seguem invariavelmente uma lógica expansionista, disputando novas áreas de 

domínio, tanto dentro quanto fora dos presídios, culminando com a morte em série de líderes 

rivais e acompanhando o poder bélico da facção, revela-se também que a ideologia criminosa 

adquirida na prisão é expelida “além-muros”, arregimentando novos membros não-presos para 

as consecuções da empresa criminosa. Além disso, é imperioso aventar que o uso sistemático 

da violência é instrumentalizado para intimidar o poder público, forças policiais e a própria 

população – A facção adquire status de Máfia e foge do controle repressivo Estatal, possuindo, 

inclusive, representações transnacionais. 

3ª Fase: Período de estabilização e consolidação do poder criminoso adquirido e, por 

meio de alianças e afiliados, formando consórcios e parcerias locais, regionais e/ou 

internacionais, lançando mão da violência somente para pressionar o poder público e 

desencadear “Guerras Programadas”, de modo a defender a holding delinquente e eliminar 

eventual concorrência, é a fase do oligopólio e cartelização no submundo do crime. 

Adotando o raciocínio proposto, é de se conjecturar que o Crime Organizado no Brasil 

está transitando entre a 02ª (segunda) e 03ª (terceira) fase, devendo ser convalidada as 

características do tipo mafioso e a utilização da violência, essa ocasionalmente com a finalidade 
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de infundir terror social e generalizado, como forma de conquistar novos territórios e exercer 

efetiva hegemonia na exploração de atividades ilegais. 

Nessa senda, é possível recordar que o formato de violência, motivações, objetivo 

perseguido e a finalidade terrorista já foi expediente empregado em outras Organizações 

Criminosas na esfera internacional e está sendo reproduzido no cenário brasileiro, inclusive 

escancarando a inépcia do Poder Público em lidar com este novo fenômeno macro criminal. 

 A partir deste ponto até o final da presente pesquisa, será argumentado que o espectro 

demoníaco do terrorismo encontrou hospedeiro ideal nas facções criminosas oriundas do 

sistema carcerário, sendo esse fenômeno sentido na realidade brasileira desde maio de 2006 e 

eclodido em diferentes Estados da Federação no início de 2017, nacionalizando a violência 

advinda da disputa pelo controle do narcotráfico e aniquilação dos envolvidos na investigação 

e repressão criminal, consignando, ainda, que determinados atentados poderiam amoldar-se ao 

tipificado na Lei 13.260/16 (Lei Antiterrorismo) por merecer a tutela penal, caso não fosse o 

equívoco legislativo na formatação desse ilícito, que oportunamente denunciaremos. 

Sobreleva, por derradeiro, notar que as Organizações Criminosas do tipo mafioso têm 

como característica a multifacetação de sua atuação social, pois no passo que também prática 

ações terroristas, expande os tentáculos pútridos no ambiente social, econômico e político110. 

6.1.Principais Organizações Criminosas do Brasil e o Dinamismo do Terrorismo 

Criminal: 

O Crime Organizado do tipo mafioso tem como nascedouro o sistema penitenciário 

brasileiro e baseia sua sobrevivência econômica na exploração do tráfico de drogas, embora 

atividades secundárias possam ser exploradas a fim de sustentar a atividade primária, além de 

escoar ramificações para ocultar, dissimular e “branquear” os dividendos do narcotráfico em 

atividades lícitas111, alia-se a esse fato que as facções ainda institucionalizaram um determinado 

                                                 

110FERNANDES, Eduardo de Oliveira. As ações Terroristas do Crime Organizado. São Paulo: Livrus, 2012. 
137 p.  
111FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Crime Organizado: Origens, Desenvolvimento e Reflexos Jurídicos. Curitiba: 
Juruá, 2018. 215 p. 
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modelo de contribuições, taxas e mensalidades, variando o preço, dependendo do status do 

membro, sê encarcerado ou solto. 

É de conhecimento público e notório que os principais atores do Crime Brasileiro é a 

facção paulista, “PCC (15.3.3) – Primeiro Comando da Capital”, e a carioca, “CV – Comando 

Vermelho”, que usurparam a competência institucional no controle dos presídios e mantêm uma 

rede de colaboradores em suas irmandades criminosas. 

Nessa mirada, convém recordar que esses 02 (dois) grupos delinquentes conviviam em 

harmonia estratégica pelo controle dos narcóticos e a distribuição no mercado consumidor 

interno e externo, contudo, essa pax mafioso112 foi quebrada desde 2016 e, atualmente, há  uma 

guerra deflagrada no submundo do crime  pelo domínio  das principais rotas desse comércio 

ilegal  e o consequente monopólio no território brasileiro, espalhando um verdadeiro rastro de 

sangue nas penitenciárias e comunidades dominadas, inaugurando uma Era do Terror. 

Não é demais recordar que o marco-zero dessa cisão violenta se deu na ocasião do 

atentado conjunto deflagrado pelas 02 (duas) Organizações Criminosas em desfavor do “Rei da 

Fronteira”113, Jorge Rafaat, em 15 de junho de 2016, na cidade paraguaia de Pedro Juan 

Caballero, como consequência da expansão dos negócios daquele narcotraficante para o 

mercado brasileiro e os empecilhos que impunha as negociatas criminosas dos grupos 

doméstico.  

A emboscada que vitimou Rafaat contou com 16 (dezesseis) tiros de metralhadora 

calibre .50 (ponto cinquenta) (usada para derrubar pequenas aeronaves), destravando o caminho 

para o PCC se consolidar como força dominante naquele lado da fronteira e abocanhar as 

principais linhas do narcotráfico utilizada como entreposto com o Brasil. 

Contudo, em virtude de um acerto prévio não cumprido e até hoje desconhecido do 

grande público, as relações do PCC e CV estremeceram, pondo termo a um acordo tácito de 

não-agressão entre essas 02 (duas) Organizações, não restringindo a rixa instalada somente ao 

território paraguaio, mas estendendo o terror e a barbárie por todo o solo brasileiro,  

                                                 

112FOREIGN POLICY: Beware of the Pax Mafioso. [s.i], 15 abr. 2014. Disponível em: 
<https://foreignpolicy.com/2014/04/15/beware-of-the-pax-mafioso/>. Acesso em: 13 out. 2018. 
113 EPOCA: O violento plano de expansão no Paraguai da maior facção brasileira. Brasil, 26 jun. 2017. 
Disponível em: <https://epoca.globo.com/brasil/noticia/2017/06/o-violento-plano-de-expansao-no-paraguai-da-
maior-faccao-brasileira.html>. Acesso em: 08 out. 2018.  
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ultrapassando a marca de 200 (duzentos) mortos, mais de 11 (onze) rebeliões em presídios e 

protagonizando cenas medonhas como a degola e decapitação de agentes penitenciários e 

integrantes das organizações rivais. 

O respeito mútuo foi substituído pelo obsessivo controle das fronteiras com a Bolívia, 

Colômbia, Peru, Venezuela e Guianas, pois é onde se concentram os maiores fluxos de cultivos 

de maconha e servem de corredor para exportação de cocaína, vez que estabelecem 

representações comerciais nesses países vizinhos através de criminosos foragidos de 

penitenciárias que se aproveitam da falta de rigidez nas fronteiras secas e atravessam sem 

grandes embaraços de um lado para outro114. 

A deflagração da guerra entre as facções acentuou a crise na segurança pública 

brasileira e, a título introdutório do subcapítulo, podemos apontar a situação cearense que, desde 

o início de 2018, convive com a elevação nos índices de homicídio e o terror instaurado na 

população, assinalando também que nos 02 (dois) primeiros meses do citado ano, foram 

registrados 844  (oitocentos e  quarenta e quatro) assassinatos decorrente da disputa entre  

facções aliadas ao PCC e CV, respectivamente, GDE (Guardiões do Estado) e FDN (Família do 

Norte). 

Vale também ilustrar que o Ceará convive com a situação de expulsões de famílias de 

suas casas pelos mais variados motivos, desde o envolvimento de alguém da família com a 

facção rival até o interesse dos traficantes por um imóvel estratégico para o comércio de drogas 

ou a desconfiança de que o morador é informante da polícia ou de outra facção, além do aumento 

de chacinas, tendo o ano de 2017 fechado com o assombroso número de 5.133 (cinco    mil cento 

e trinta e três)115 pessoas vítimas diretas desse conflito. 

A região Norte e Nordeste possuem importantes meandros comerciais para o 

narcotráfico, dado que concentram de portos marítimos e fluviais utilizados para escoar a droga 

                                                 

114EL PAÍS: Traficantes brasileiros levam violência da fronteira para a capital do Paraguai. Paraguay, 04 
dez. 
2017.Disponívelem:<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/04/internacional/1512392876_473995.html?id_exte
rno_rsoc=FB_BR_CM>. Acesso em: 11 out. 2018 
115 EL PAÍS: Fortaleza sob o comando do crime. Brasil, 26 mar. 2018. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/20/album/1521581347_597862.html?id_externo_rsoc=FB_BR_CM#fot
o_gal_6>. Acesso em: 10 out. 2018. 
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ao mercado Norte-Americano, Europeu e Africano, e, especialmente na zona amazônica, é 

comumente utilizada terras indígenas como aeroportos clandestinos. 

Com rara noção de realidade (comumente ausente em agentes públicos), o ex-

Secretário de Justiça do Rio Grande do Norte, Walber Virgulino, sensibilizado com o 

desdobramento do Massacre no Complexo Penitenciário de Alcaçuz e a onda de violência 

generalizada nas ruas do Estado Potiguar promovida pela facção criminosa local com suporte 

do Comando Vermelho em ações direcionadas tanto à membros do PCC quanto às autoridades, 

declarou que o Brasil está “chegando ao que a Colômbia foi nos anos 1990, com uma diferença 

grave: Lá na Colômbia havia o [narcotraficante] Pablo Escobar, aqui no Brasil nós temos mais 

de 50” (sic.)116. 

Trazendo brevemente essas ponderações  e  sem   a pretensão de esgotar o tema, é 

possível estabelecer um paralelo entre as ações desencadeadas pela Criminalidade Organizada 

Brasileira  e o modus operandi  de Organizações  Terroristas117, como os métodos dissuasivos 

de eliminação de alvos como a degola e a tortura, ligadas hodiernamente à grupos extremistas 

do Oriente Médio como o Daesh e Al-Qaeda, observadas largamente  nas rebeliões ao longo do 

ano de  2017. 

Sob tal enfoque, é ainda necessário analisar que os atentados com a finalidade terrorista 

é fruto de tramoia das lideranças encarceradas dessas Organizações Mafiosas no fundo de 

alguma penitenciária, com o objetivo de expandir os ataques com o uso de artefatos explosivos 

em prédios públicos, eliminação de alvos de maneira seletiva, sequestros e incêndios em 

transportes coletivos em diferentes Estados da federação118. 

No momento oportuno será analisado a constituição das principais máfias brasileiras, 

assim como determinadas ações violentas que se revestem de características próprias do crime   

de terrorismo, devendo, desde já, ser posto os elementos do terrorismo criminal tipicamente 

produzidaos em solo brasileiro desde maio de 2006 e nacionalizado a partir de 2016 motivada 

                                                 

116 UOL: Estamos chegando ao que a Colômbia foi nos anos 1990. São Paulo, 17 jan. 2017. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2017/01/17/estamos-chegando-ao-que-a-colombia-
foi-nos-anos-1990-diz-secretario-do-rn.htm>. Acesso em: 16 out. 2018. 
117 WOLOSZYN, André Luis. O Terrorismo das Organizações Criminosas Brasileiras. 2017. Disponível em: 
<https://www.linkedin.com/pulse/o-terrorismo-das-organiza%C3%A7%C3%B5es-criminosas-brasileiras-
woloszyn/>. Acesso em: 02 out. 2018. 
118 IDEM. 
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pela concorrência e autoproteção do narcotráfico, atingindo indiscriminadamente a população 

brasileira. 

Nesse primeiro instante, será imperioso relembrar as características do ato terrorista, 

revisitar a tipologia do terrorismo e as motivações que compõe o criminal profiling do agente 

terrorista, para depois nos debruçarmos diante de alguns episódios selecionados e 

protagonizados pelo Crime Organizado com a instrumentalização do terror para salvaguardar os 

interesses egoísticos. 

A primeira observação a ser feita é quanto a categorizaçãoque, na visão de Woloszyn 

(2009, p. 161 -  162), tem a natureza da simultaneidade seletiva, pois é direcionada a 

eliminação de agentes de segurança pública e/ou integrantes de facções rivais. 

Não faz mal recordar que essa violência especializada promovida pelas máfias 

brasileiras apresenta os 04 (quatro) pilares fundamentais proposto pelo mencionado autor aonde 

estão sedimentadas as características do atentado terrorista (já objeto de análise nessa obra) 119, 

quais sejam: 

Os atentados estão revestidos de natureza indiscriminada, vez que os ataques são 

direcionados à prédios públicos, transportes coletivos, depredação de presídios e incêndio em 

veículos particulares nas ruas, atingindo pessoas que nada tinham a ver com a segurança pública  

Depois, há o elemento da imprevisibilidade e arbitrariedade, sendo considerado que 

é desencadeado o pânico na população pelo receio de serem as próximas vítimas e da grande 

probabilidade de o evento morte ser o resultado. 

Em seguida, convém ainda debater a gravidade dos atos, a julgar que a barbárie 

produzida inaugura um estado de pânico e terror na população, culminando com o fechamento 

de parte do comércio, restringindo a circulação de pessoas na rua, migração de suas casas por 

receio da violência (quando não, compelidas a tal medida extrema), restrição de direitos e 

garantias fundamentais pela formação de verdadeiros “territórios de exceção”. 

                                                 

119 É oportuno ser feita remissão ao subcapítulo 3.1. dessa obra “Características comuns do terrorismo” para maiores 
detalhes no que concerne a dimensão do ato terrorista, embora aqui iremos apenas trazer breves resgates à título de 
socorro argumentativo. 
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O último pilar e mais ignominioso, é o elemento amoral e a anomalia das ações, 

desumanizando o semelhante e ignorando a moral social, atingindo de maneira difusa bens 

juridicamente caros à população e lançando mão de expedientes violentos não importado o saldo 

final de vítimas. 

Embora o terrorismo promovido pelas Organizações Criminosas tenha ausente em suas 

motivações convicções político-ideológicas, não é de se desprezar que a excentricidade desse 

tipo de violência é justamente a busca pelo lucro e uma pretensa defesa egoística da irmandade 

criminosa contra eventuais rivais e como forma de pressionar o poder público a aceitar 

reivindicações, aqui a única ideologia é o crime pelo crime. 

Outra marca do terrorismo é o dividendo amealhado da publicidade e utilização da 

mídia para reforçar a aura de medo na população, já que o fluxo de informações e o 

sensacionalismo midiático auxiliam na consolidação da nefasta influência psicológica pelo 

receio de futuras ações violentas caso a suposta ameaça à Organização não cesse. 

Seria indesculpável esquecer que a insalubridade do cárcere e o ambiente hostil da 

marginalização, confere ao criminoso uma adesão fanática aos objetivos ilícitos perseguidos 

pela Organização, pois é nesse fanatismo que os agentes mergulham numa interpretação rasa, 

maniqueísta e deturpada da construção social, justificando suas ações violentas como resposta 

à tirania e opressão das classes dominantes. 

Convém resgatar que o terrorismo da máfia brasileira manifesta semelhança com o 

anterior citado terrorismo autotélico, dado que as ações criminosas estão desprovidas de 

qualquer motivação política, religiosa ou ideológica, expressando o terror em sua modalidade 

imaculada ao difundir o medo através da ameaça (ou efetivação) de uma violência especifica, 

no intuito de alcançar êxito na defesa do bando facínora. 

Contudo, a coroação do terrorismo do Crime Organizado no Brasil é que seu 

surgimento coincide com o fortalecimento das facções originárias do sistema penitenciário, 

recordando a frustração de um líder criminoso capaz de arregimentar reclusos desiludidos e 

manipuláveis, planejando ações dirigidas para alterar decisões governamentais que prejudiquem 

e/ou ameacem o grupo criminoso, assim como a obtenção de benefícios específicos pela 

utilização impactante de uma força brutal e calculada, relembrando o criminal profile terrorista 

do recluso prejudicado. 
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Com efeito, em linhas anteriores foi diferenciado o conceito de Organização Terrorista 

e Organização Criminosa, sendo frisado que esse recorre aos métodos terroristas como ultima 

ratio para esconjurar eventuais ameaças aos negócios ilegítimos, sendo largamente argumentado 

que essa é a hipótese doutrinaria do conceito de Terrorismo Criminal120, pois os atentados são 

pontuais e também reivindicam ações governamentais para um segmento social específico, qual 

seja, associados da Organização Criminosa (ocasionalmente presos), assim como 

instrumentalizado para aniquilar agentes da lei que não se dobram à barganha do bando facínora, 

e pela brutalidade que cometem os atos contra concorrentes em busca do controle territorial e 

monopólio no setor dos narcóticos. 

Salta aos olhos que esses elementos do terrorismo promovido pelas Organizações 

Criminosas estão flagrantemente presentes na realidade brasileira conforme extensamente 

defendido e, longe de tangenciar alguma fertilidade mental, é possível equacionar esses 

conceitos teóricos na concepção inédita da seguinte fórmula: 

 

Pois bem, exsurge que a complexidade da dinâmica do Terrorismo Criminal 

Brasileiro pode ser compreendida pelas as ações violentas com finalidade terrorista planejada 

pelas lideranças reclusas das Organizações Criminosas e executadas calculadamente pelos 

membros controlados, como forma de direcionar ataques à agentes de segurança pública, 

membros e servidores do Poder Judiciário e Ministério Público, assim como em desfavor de 

concorrentes, sublinhando que o terror é usado em defesa da empresa criminosa e para angariar 

                                                 

120 WOLOSZYN, André Luis. Terrorismo Global: Aspectos gerais e criminais. Porto Alegre: Est Edições, 2009. 
162 p. 
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benefícios aos seus colaboradores, estendendo a clandestinidade arbitraria de seus atos para 

disputar controle territorial e garantir, acima de tudo, o fluxo da economia criminosa advinda 

do narcotráfico. 

A produção (ou sua iminência) desse ambiente de terror social e pânico generalizado 

confere às Organizações Criminosas um pretenso poder escamoteado de negociação com o 

Estado, ao reforçar as possíveis consequências político-sociais da repressão penal aos negócios 

proibidos da empresa criminosa, lançando a população em uma penumbra constante de medo e 

horror (terror generalizado). 

Longe de se imaginar que o terrorismo no Brasil viria dos movimentos sociais ou da 

miscelânea cultural e religiosa, esse crime germinou no miasmático ambiente prisional, fazem 

emergir do abismo da desigualdade social um problema tipicamente doméstico e que está sendo 

engrossado na disputa pelo controle do submundo das drogas. 

Ante esse difícil panorama apresentado e com muita razão, Renée Venâncio sentencia 

que “os terroristas brasileiros não têm uma causa e nem uma ideologia, só maldade e ganância. 

São homens-bomba ao avesso: querem que os outros se explodam. Massacram um povo 

desprotegido e horrorizado para construir um paraíso só deles aqui na terra”121. 

6.1.1. PCC – Primeiro Comando da Capital: 

A facção paulista, criada inicialmente como um time de futebol dentro da prisão, o 

“PCC (15.3.3) – Primeiro Comando da Capital” nasceu em agosto de 1993 na Casa de Custódia 

e Tratamento “Doutor Arnaldo Amado Ferreira”, localizada no munícipio de Taubaté/SP122. 

Essa Organização Criminosa foi fundada pela ação de 08 (oito) reclusos daquele 

instituto penitenciário, devendo ser informado que os primeiros lideres: Misael Aparecido da 

Silva, o Misa; Wander Eduardo Ferreira, o Eduardo “Cara Gorda”; Antônio Carlos Roberto da 

Paixão, o Paixão; Isaías Moreira do Nascimento, o Isaías Esquisito; Ademar dos Santos, o Dafé; 

                                                 

121VENÂNCIO, Renée. Quem disse que não existem atividades... Disponível em: 
<https://www.pensador.com/frase/MTI2MjIzMw/>. Acesso em: 08 set. 2018. 
122 FERNANDES, Eduardo de Oliveira. As ações Terroristas do Crime Organizado. São Paulo: Livrus, 2012. 
97-98 p.  
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Antônio Carlos dos Santos, o Bicho Feio; César Augusto Roris da Silva, o Césinha; e José 

Márcio Felício, o Geleião123, já estão todos mortos devido a disputas e discordâncias internas. 

A sociedade paulista na década de 90 (noventa) presenciou “espetáculos 

insurrecionais” promovidos pelos integrantes dessa facção dentro dos presídios estaduais em 

que exerciam relativa influência, como forma de consolidar sua força junto aos outros detentos 

e barganhar com o poder público interesses pontuais e restritos. 

Embora os atentados violentos contra prédios públicos e os meios de transporte ainda 

fossem amadores e irrelevantes, em novembro de 2002, Marcos Willians Herbas Camacho, mais 

conhecido como “Marcola” ou “Playboy”, assumiu a liderança na cúpula da sociedade 

criminosa e adotou ações mais moderadas e coordenadas contra as autoridades contrariando a 

ala radical da facção incitada por César Augusto Roris da Silva, o Césinha, e José Márcio 

Felício, o Geleião124. 

O PCC sob Marcola adquiriu características singulares que pavimentaram o caminho 

para a consolidação mafiosa da Organização, podendo ser destacada a “ideologia do crime” ao 

justificar que suas atividades são respostas aos direitos não respeitados dos presos e o destrato 

dado aos grupos socialmente vulneráveis pelo Estado, seduzindo, desse modo, os novos 

membros que se sentem representados e amparados dentro do cárcere, assim como o controle 

do rentável mercado consumidor de drogas no Estado de São Paulo125. 

O grupo ainda mantêm negócios menores nas comunidades periféricas que domina, 

fomentando verdadeiras economias paralelas na exploração de atividades ilegais (transporte 

alternativo em veículos clandestinos, conexão pirata de televisão à cabo, comércio de botijão de 

gás) e também legais (postos de combustível, pizzarias, cabelereiros, igrejas, lojas) como forma 

de “branquear” o dinheiro diretamente ligado à venda de drogas e, como máfia, o PCC já é capaz 

de penetrar na esfera institucional e influenciar nas eleições municipais, financiando vereadores 

e prefeitos simpáticos à causa. 

                                                 

123 FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Crime Organizado: Origens, Desenvolvimento e Reflexos Jurídicos. 
Curitiba: Juruá, 2018. 222 p. 
124 IDEM.  
125 IDEM. 223 p. 
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O PCC atua com lógica expansionista e empresarial, optando pelo diálogo no território 

onde já controla e, adota uma postura brutalmente agressiva na reivindicação de novos 

territórios, não economizando em violência e maldade126, desde a filmagem da execução 

sumária de concorrentes até cenas brutais de tortura, assumindo seus atos uma dimensão 

simbólica e ameaçadora para dissuadir grupos rivais.  

Esse paulatino domínio das penitenciárias no Estado de São Paulo e o crescimento de 

influência junto aos criminosos “além-muros”, chamou a atenção das autoridades que, no afã de 

desarticular e frustrar o crescimento da Organização, optou, já em 2006, isolar tantos membros 

quanto as lideranças da cúpula delinquente através de transferências para outras penitenciárias. 

Não pode ser perdido de vista que essa ofensiva do Poder Público não passou 

despercebida e culminou em 05 (cinco) ondas de ataque contra às forças de segurança em todo 

o Estado de São Paulo127, alcançando o apogeu em meados de maio de 2006, culminando na 

visível quebra da ordem pública. 

Mesmo que naquela altura o ordenamento jurídico ainda não tivesse tipificado o crime 

de Terrorismo, a Procuradora Regional da República no Estado de São Paulo, Janice Agostinho 

Barreto Ascari, classificou (com muita autoridade) que o ataques de 2006 “é terrorismo puro. 

Eles agem assim, têm um comando, um núcleo financeiro bem estruturado. Os bandidos pagam 

dízimo, agem como uma firma. Isso é terrorismo puro (...) estamos falando de terrorismo, não 

se pode reduzir um terço na pena dessas pessoas do PCC. É um caso que deve ir para o MPF. 

É um caso de competência federal”128. 

Não é de se espantar que o know-how da tecnologia terrorista foi adquirida pelo PCC 

justamente no seu habitat natural, o presidio, pois o terrorista chileno de extrema-esquerda, 

                                                 

126 EL CONFIDENCIAL: El grupo más temido de Brasil ya aspira a controlar el narcotráfico de América 
Latina. Ciudad del Este, 08 maio 2018. Disponível em: <https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-05-08/el-
grupo-mas-temido-de-brasil-ya-aspira-a-controlar-el-narcotrafico-de-america-
latina_1560493/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb>. Acesso em: 10 
out. 2018.  
127 FERNANDES, Eduardo de Oliveira. As ações Terroristas do Crime Organizado. São Paulo: Livrus, 2012. 
105 p.  
128 TOGNOLLI, Claudio Julio. Ataques podem ser caracterizados como atos de terrorismo. 2006. Disponível 
em: <https://www.conjur.com.br/2006-mai-15/ataques_podem_caracterizados_terrorismo>. Acesso em: 10 out. 
2018. 
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Mauricio Hernandez Norambuena129, acautelado na penitenciária de Presidente Bernardes, 

quem inspirou a adoção do terrorismo como uma das formas de violência utilizada pelo bando 

delinquente, catequizando que os ataques deveriam ocorrer no período noturno, acrescentando 

ainda que o impacto seria maior ao atingir revendedoras de veículos e incêndios aos ônibus 

urbanos, cogitando até mesmo explosão na Bolsa de Valores paulista. 

O Brasil assistiu horrorizado a facção paulista medindo forças com o Estado 

Bandeirante, impondo o terror como ordem do dia nas periferias e esvaziando o centro urbano 

da maior metrópole da América Latina e, conforme atesta Godoy (2011, p. 102) foi observado 

a total inoperância e despreparo do Estado em reprimir adequadamente esse novo fenômeno 

criminal que descortinava em São Paulo, não sendo imaginável que aquele “timeco de 

presidiários” pudesse crescer adubado pelas mazelas do sistema penitenciário e desafiar a ordem 

estabelecida. 

Para o ilustre membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e integrante do 

GAECO/SP (Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – Núcleo Presidente 

Prudente), o Dr. Lincoln Gakiya130, testificou o seguinte: 

 “O PCC adotou uma tática terrorista: mata aleatoriamente agentes 
prisionais ou policiais para espalhar o terror (...) os assassinatos de 
agentes penitenciários e policiais. Eles são atos de natureza terrorista 
pois, além de atingir a finalidade de vingança, servem para causar um 
terror indiscriminado. (...) Houve uma guerra. Eles soltaram um salve 
(ordem), dizendo que, para cada bandido morto, matariam dois 
policiais.” O PCC está adotando práticas dos cartéis mexicanos e da 
Máfia, desfazendo-se dos corpos.”. [Grifos nossos] 
 

 A transferência de liderança e membros-chave da Máfia pode ser fatal para os negócios, 

uma vez que dificulta a comunicação e escoamento de ordens para os subordinados hierárquicos, 

podendo até ser colocado em perigo a própria sobrevivência da Organização e a perda de 

oportunidades econômicas que devem ser decididas com pouca ou nenhuma burocracia, e, 

assim, é possível entender a reação violenta de presos quando utilizam esse expediente, devendo 

ser recordado que a medida mais grave seria a própria extradição dos líderes o que, subitamente, 

                                                 

129 FOLHA DE SÃO PAULO: Seqüestrador de Olivetto ensinou PCC. São Paulo, 14 jul. 2006. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1407200618.htm>. Acesso em: 08 out. 2018.  
130 O ESTADO DE SÃO PAULO: ‘PCC é a maior organização criminosa da América do Sul e usa terror 
contra Estado', diz promotor. São Paulo, 13 jul. 2018. Disponível em: <https://sao-
paulo.estadao.com.br/noticias/geral,pcc-e-a-maior-organizacao-criminosa-da-america-do-sul-e-usa-terror-contra-
estado-diz-promotor,70002400534>. Acesso em: 10 out. 2018. 
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culminaria no enfraquecimento e desmantelamento do grupo, vide o colombiano Cartel do Cali 

e o paulatino enfraquecimento do mexicano Cartel de Sinaloa. 

 

 A violência é direcionada ao Estado (representado pelos agentes de segurança pública, 

juízes e promotores) e às facções rivais, contudo, a finalidade de produzir terror é o maior 

dividendo que a Organização pode usufruir dos atentados calculados, visto o forte poder de 

impacto psicológico e social que suas ações produzem, não devendo ser esquecido que a 

visualização concreta da destruição causada pode sugerir cautela em repressões futuras. 

 

 Tanto é assim que no “ESTATUTO do Primeiro Comando da Capital — PCC 1533: 

Revisto e atualizado em 2017”131 foi incluído no item 18 o uso da violência calculada para 

responder a supostos atos de opressão estatal, lançando uma contraofensiva as forças 

institucionalizadas de segurança, in verbis: 

“Item 18:Todos os integrantes têm o dever de agir com severidade em cima 
de opressões, assassinatos e covardias realizados por Policiais Militares e 
contra a máquina opressora, extermínios de vidas, extorsões que forem 
comprovadas, se estiver ocorrendo na rua ou nas cadeias por parte dos nossos 
inimigos, daremos uma resposta à altura do crime. Se alguma vida for tirada 
com esses mecanismos pelos nossos inimigos, os integrantes do Comando que 
estiverem cadastrados na quebrada do ocorrido deverão se unir e dar o mesmo 
tratamento que eles merecem, vida se paga com vida e sangue se paga com 

sangue.”[grifos nossos] 

  O Estado é visto como inimigo. A representação desse mal, segundo esculpido na 

mencionada cartilha transcrita, é a própria Polícia Militar e a “máquina opressora” do sistema 

penitenciário, reforçando uma lógica maniqueísta e fanática dessa ideologia criminosa, 

incitando outros reclusos a um pretenso “levante” contra as forças constituídas. 

 

 Outro dado marcante é que ao arrepio do Poder Público, a transferência de membros 

também facilitou a nacionalização do Crime Organizado, abrindo oportunidade tanto para novos 

negócios quanto o fomento de imprevisíveis rivais e, o próprio Estatuto desse grupo delinquente 

(obrigatoriamente observado por todos os membros), prevê o seguinte, in verbis: 

                                                 

131 ESTATUTO do Primeiro Comando da Capital — PCC 1533: Revisto e atualizado em 2017. Revisto e 
atualizado em 2017. 2017. Disponível 
em:<https://faccaopcc1533primeirocomandodacapital.org/regimentos/estatuto_do_primeiro_comando_da_capital
_faccao_pcc_1533/>. Acesso em: 09 out. 2018 
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“Item 13:O Comando não tem nenhuma coligação com nenhuma outra 
facção, vivemos em harmonia com facções de outros estados, quando algum 
integrante de outra facção chegar em alguma cadeia nossa o mesmo será 
tratado com respeito e terá o apoio necessário, porém queremos o mesmo 
tratamento quando o integrante do Comando chegar preso em outro estado em 
cadeias de outras facções e se algum integrante de outra facção de outro estado 
desrespeitar a nossa disciplina em nossa cadeia vamos procurar a Sintonia 
responsável pelo mesmo e juntos procurarmos a solução e se ocorrer de um 
irmão nosso estar desrespeitando, a busca da solução será da mesma forma. 
Deixamos bem claro que isso se trata de facções de outro estado que seja 
amiga do Comando.” [grifos nossos] 

A hermenêutica desse dispositivo esclarece algo já dito anteriormente, o PCC opta pela 

não confrontação nos territórios sob seu controle e adere ao diálogo para dirimir eventuais 

desavenças, no entanto, a opção de manter uma pax mafioso é somente com facções aliadas, 

demonstrando a clara opção de não estender essa harmonia aos outros grupos rivais, 

protagonizando, assim, verdadeiros massacres contra outros membros de Organizações 

Criminosas, utilizando como prepostos as ramificações e células locais para aniquilar com 

brutalidade a resistência dos concorrentes, tanto na disputa pela hegemonia carcerária quanto no 

lucro advindo das drogas. 

Nessa toada, podemos ilustrar que o conflito deflagrado entre o PCC e o CV abriram 

chagas em todas as penitenciárias do país, pois esses dois grupos criminosos suportam com 

armas e dinheiro as facções aliadas para digladiarem entre si e dessa maneira colocam em perigo 

à paz pública da região, visto a explosão de rebeliões e literais zonas de conflito em que se 

converteram as periferias. 

Para exemplificar, o pacato Estado do Acre assistiu a explosão de chacinas e 

assassinatos desde 2016 devido a disputa envolvendo a fronteira seca com a Bolívia e Peru 

(importantes produtores de cocaína), principalmente levada pelas facções do Sudeste, PCC e 

CV, utilizando dos seus colaboradores locais para exercer esse efetivo domínio. 

Mister salientar a selvageria empregada pelos criminosos como forma de exercer 

efetiva coerção psicológica nos membros das facções rivais, devendo ser recordado o horrendo 

episódio protagonizado por Joalyson da Silva, aliado do PCC e membro da gangue “B-13 – 

Bonde dos 13”, condenado a 62 (sessenta e dois) anos de reclusão, em regime fechado, por ter 

filmado a decapitação e esquartejamento de 02 (dois) jovens integrantes do CV, levando o MMº 
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Juiz, Leandro Leri Gross132, responsável pela condenação do criminoso, pontuar que essa briga 

entre as duas Organizações Criminosas é uma tragédia social e os atos de violência são 

semelhantes aos do terrorismo praticado pelo grupo extremista Daesh, na Síria e Iraque. 

A violência fundou um estado de terror social e generalizado, mudou os hábitos do 

acreano, que deixou de colocar suas cadeiras de plástico na rua para conversar com a vizinhança 

(até como uma forma de espantar o rigoroso clima tropical no período noturno) para instalar 

grades e fechaduras em residências, no fito de se proteger da criminalidade galopante. 

Já no sudeste , logo no início do mês de junho de 2018, o PCC lançou uma ofensiva 

violenta contra o Estado de Minas Gerais que registrou 64 (sessenta e quatro) ataques a ônibus 

espalhados por 37 (trinta e sete) cidades, tentativas de incêndio em Câmaras Municipais e 

rajadas de metralhadora contra uma Delegacia da Policia Civil na cidade de Cruzília, os 

investigadores apontaram que os atentados terroristas tinham como objetivo reforçar a presença 

dessa Organização Criminosa na região mineira, se aproveitando da “desorganização” do crime 

local, e também prevenir eventuais transferências que pudessem ocorrer para desbaratar o plano 

expansionista da facção paulista pelo País. 

A ousadia e certeza da impunidade é tamanha que em um desses ataques foi encontrado 

bilhetes deixados pelos criminosos, avisando que a ação terrorista é uma resposta à “opressão” 

nos presídios de Minas Gerais e Rio Grande do Norte133. 

Os setores de inteligência da Polícia Federal e do Departamento Penitenciário Nacional 

– DEPEN, conseguiram frustrar o planejamento de atentados contra agentes públicos que seriam 

efetivados através de explosões de bombas em prédios públicos por todo o país, principalmente 

na sede do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, em Brasília, recordando 

enfaticamente o episódio protagonizado pelo Cartel de Medellín na ocasião da ação terrorista 

contra o Departamento Administrativo de Segurança – DAS. 

                                                 

132 BBC NEWS: Guerra de facções torna Rio Branco, no Acre, a capital onde homicídios mais aumentam no 
Brasil. Brasil, 29 jan. 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-
42783116?ocid=socialflow_facebook>. Acesso em: 11 out. 2018.  
133 EL PAÍS: Ataques do PCC em Minas Gerais reforçam nacionalização da facção criminosa. Brasil, 12 jun. 
2018. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/10/politica/1528663249_820937.html?rel=str_articulo#1539712677240
>. Acesso em: 11 out. 2018.  
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O terrorismo contra as forças de segurança pública seria capitaneado pelo PCC e 

realizado no período das eleições de 2018134, tendo como objetivo pressionar as autoridades a 

rever as regras de presídios do sistema federal. 

O plano foi descoberto pela Polícia Federal em escutas ambientais aonde o recluso Abel 

Pacheco, o Vida Loka, citava os métodos terroristas utilizados pelas FARC para barganhar com 

o Estado Colombiano determinados benefícios, sendo descoberto também que seria utilizado 

um carro-bomba seguido de um envelope contendo exigências da facção como, por exemplo, 

visita social de cinco horas, visita íntima semanal, banho de sol de duas horas, tratamento digno 

e televisão e rádio em todas celas. 

O terror é institucionalizado e lido como uma arma fundamental na afirmação da facção 

paulista como forma dominante no submundo do crime, atingindo sua faceta mais tenebrosa e 

cruel, desprezando os valores básicos da dignidade da pessoa humana e só visando as vantagens 

que garantam o fortalecimento e sobrevivência da economia criminosa. 

Não raro, é possível encontrar apologia ao terrorismo criminal em letras de funk 

“proibidão”, com a exaltação escancarada dos MC’s as ações cinematográficas que os membros 

do PCC protagonizam em defesa do bando facínora. 

Espanta ouvir a apologia terrorista do crime organizado na música do MC Rael, 

intitulada como “5 dia de Terror” (sic), sendo oportuno reproduzir trechos remissivos ao poderio 

da facção paulista, vejamos: 

“Derruba, Derruba todos os policia todos que são contra nós (...) 5 dia 
de terror nós paramos a cidade os irmão se reuniram com paz, justiça 
e liberdade(...) com vários falcão na ativa o asfalto é tudo nosso 
armamento é de guerra que causa até terremoto. Os policia se escondeu 
e ninguém meteu as cara, as base do batalhão já foram tudo desejada. 
A ladeira foi tomada, ninguém sobe, ninguém desce. Partido da Capital 
que comanda de Leste a Oeste. Só os monstro envolvido, é a quadrilha 
roubando a cena. Ao vivo na Rede Globo, na Record e no Datena (...) 
Terrorismo na capital pacto de andamento. Rebeliões em todas as 

                                                 

134 O ESTADO DE SÃO PAULO: PCC planejava ataques no modelo das Farc durante as eleições, Diz 
PF. Brasília, 12 out. 2018. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/agencia-
estado/2018/10/12/pcc-planejava-ataques-no-modelo-das-farc-durante-as-
eleicoes.htm?utm_source=facebook&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=noticias&utm_content=geral>. 
Acesso em: 12 out. 2018. 
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cadeia, fúria de todos os detento. É o Comando em ação esse foi o nosso 
plano.“ 

No sítio eletrônico do Youtube e Facebook é possível encontrar farto material com 

apologia as ações terroristas do Primeiro Comando da Capital desde 2006, sendo o mais 

expressivo o “Faixa de Gaza 2” interpretado na voz do MC Orelha, reforçando que o terrorismo 

auxiliou na consolidação dessa Organização Criminosa como uma força incontestável no mundo 

do crime, transcrevemos um trecho: 

“ (...) Já falei que na faixa de Gaza só tem homem-bomba e geral sabe 
disso, alto poder de impacto e quem tá portando não brinca em serviço 
(...)Mente do vilão: terra desconhecida. Inimigo número 1º - Burro é o 
Estado que não acredita. Enquanto o cifrão falar mais alto e  fizer parte 
da auto estima, vai ter uma faixa de Gaza sempre em uma nova esquina! 
Nóis tá que tá, nóis que tá comandando. O Primeiro se liga é nós que tá 
no Comando. Irmão por irmão, somando e multiplicando. Pra ser 
respeitado é só chegar respeitando!” 

É de conhecimento público e notório que a Faixa de Gaza, localizada no território 

palestino, foi convertida em verdadeiro cenário de guerra, estando parte dela controlada pelo 

grupo terrorista Hamas e reivindicada no todo pelo Estado de Israel, fazendo a população local 

severamente padecer das consequências desse conflito. 

O dado concreto é que o PCC nacionalizou sua atuação e já tem presença fincada em 

outros países, inclusive sendo constado que membros do grupo terrorista Hezbollah135 mantém 

ligações com essa máfia brasileira, principalmente ensinando táticas avançadas de lavagem de 

dinheiro, diversificação econômica e abrindo portas às rotas comerciais no Oriente Médio em 

troca de proteção nos presídios brasileiros. 

Fato é que o seu crescimento foi subestimado e hoje intimida a democracia brasileira e 

é fruto de sistemática falha na política penitenciária ao não dimensionarem a ameaça que essa 

Organização Criminosa poderia representar e, longe de medidas populistas, reduzir o poder 

clandestino dessa facção será uma tarefa hercúlea das novas gerações de políticos e agentes da 

persecução penal. 

                                                 

135O GLOBO: Polícia Federal aponta elo entre facção brasileira e Hezbollah. Brasil, 09 nov. 2014. Disponível 
em: <https://oglobo.globo.com/brasil/policia-federal-aponta-elo-entre-faccao-brasileira-hezbollah-14512269>. 
Acesso em: 15 out. 2018.  
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6.1.2. CV– Comando Vermelho: 

O bando facínora, “CV – Comando Vermelho” inicialmente levava o nome de “Falange 

Vermelha” e é fruto da promiscua relação de presos comuns e políticos no presídio “Cândido 

Mendes”, na Ilha Grande, no Litoral do Rio de Janeiro, nos idos de 1979, revelando que o 

Regime Militar optou pelo encarceramento em massa sem diferenciar o perfil dos criminosos. 

Fundada pelo narcotraficante de orientação marxista, Rogério Lembgruber, a facção 

carioca inicialmente promovia ações assistencialistas nas comunidades periféricas e procurava 

efetivar um suposto levante dentro da “luta de classes”, contudo, a ganancia oriunda dos 

altíssimos lucros provenientes do tráfico de drogas, paulatinamente converteu o grupo criminoso 

em uma máquina de violência no Rio de Janeiro e, por ser a mais antiga e estruturada, o 

Comando Vermelho inspirou a organização e criação do PCC, em São Paulo, mantendo relativo 

convívio até o rompimento em 2016136. 

Atualmente, o Comando Vermelho controla os presídios no Estado Carioca, 

estendendo seus tentáculos nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, sendo verificado pelas 

autoridades uma considerável presença da Organização Criminosa nos Estados de Mato Grosso 

e Tocantins, precisando ser destacado o pioneirismo dessa facção criminosa ao ladrilhar os 

primeiros caminhos da rota da droga do Paraguai, Peru, Bolívia e Colômbia ao Brasil. 

Desde o final da década de 90 (noventa), a facção carioca está sob a liderança de Luiz 

Fernando da Costa, o famigerado Fernandinho Beira-Mar, que introduziu a cocaína em escala 

industrial no mercado consumidor brasileiro e já foi alcunhado de “Pablo Escobar do Brasil”137., 

capturado pelas autoridades em 1996, Beira-Mar escapou da prisão em Minas Gerais no ano de 

1997 após subornar agentes penitenciários e polícias. 

Foram as Forças Armadas Colombianas que conseguiram recapturar Beira-Mar na 

bem-sucedida Operação “Gato Negro”, em 21 de abril de 2001, sendo constatado que o 

                                                 

136 FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Crime Organizado: Origens, Desenvolvimento e Reflexos Jurídicos. Curitiba: 
Juruá, 2018. 226 p.  
137 UNITED STATES. Rex A. Hudson. Federal Research Divison. A global overview of narcotics-funded 
terrorist and other extremist groups. Washington: Library Of Congres, 2002. Disponível em: 
<http://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/NarcsFundedTerrs_Extrems.pdf>. Acesso em: 01 out. 2018.  
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narcotraficante estava refugiado na selva amazônica colombiana e recebia o apoio das FARC, 

inclusive estudando com esse grupo guerrilheiro como arregimentar facções desorganizadas e 

lapidar o uso da violência calculada  

Vale considerar que Beira-Mar foi extraditado para o Brasil e hodiernamente cumpre 

320 (trezentos e vinte) anos de reclusão em regime fechado na Penitenciária Federal de Mossoró, 

no Rio Grande do Norte.  

O Comando Vermelho estabelece um regime de terror nas favelas cariocas, 

carbonizando em pneus pessoas que se opõe ao poder paralelo da Organização ou até 

promovendo sessões de tortura com requintes de crueldade contra seus próprios membros 

delatores, quando não, esquartejando rivais. 

Anteriormente foi feita menção à guerra pela hegemonia pelo tráfico de drogas e o 

controle das penitenciárias que o CV e o PCC travam desde 2016 não apenas no eixo Rio-São 

Paulo, mas principalmente por regiões estratégicas do norte e nordeste brasileiro, capilarizando 

o conflito com as facções e gangues locais. 

No dia 20 de abril de 2018, a Polícia Civil do Estado do Ceará138, apenas à título 

exemplificativo das ações terroristas diretamente praticadas pelo grupo, descobriu que o CV 

planejava o assassinato da Delegada Ana Paula Scotti, da Delegacia Regional de Cratéus, do 

Juiz da Comarca, Francisco Gilmário Barros Lima, e do Promotor de Justiça, José Arteiro Soarez 

Goiano, por fecharem o cerco no combate ao crime e prejudicar o narcotráfico na região. 

O Comando Vermelho mergulhou o Ceará em um abismo de terror ao espalhar a 

violência indiscriminada nas ruas de Fortaleza e cidades vizinhas, devendo ser lembrado que 

essa sociedade criminosa, junto aos seus asseclas, foram capazes de desenhar a maior chacina 

da história do Estado no dia 26 de janeiro de 2018139, ao invadirem o tradicional “Forró do 

                                                 

138 DIÁRIO DO NORDESTE: Facção criminosa planeja assassinato de juiz, promotor e delegada em 
Crateús. Ceará, 20 abr. 2018. Disponível em: 
<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/seguranca/online/faccao-criminosa-planeja-assassinato-de-
juiz-promotor-e-delegada-em-crateus-1.1926889>. Acesso em: 10 out. 2018.  
139R7: Guerra entre facções em chacina de Fortaleza causa pânico na região. Ceará, 27 jan. 2018. Disponível 
em: <https://noticias.r7.com/cidades/guerra-entre-faccoes-em-chacina-de-fortaleza-causa-panico-na-regiao-
27012018>. Acesso em: 20 out. 2018.  
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Gago” e, indiscriminadamente, executar mais de 14 (catorze) pessoas, dentre elas, membros de 

facções rivais e pessoas que não tinha relação com o conflito. 

6.1.3. A.D.A – Amigos dos Amigos: 

O grupo criminoso “A.D.A – Amigo dos Amigos”140 foi fundado em 1996 no 

Complexo Penitenciário de Bangu, na cidade do Rio de Janeiro, e contou com a reunião dos 

presos Paulo César Silva dos Santos, o Linho ou “Chuck”; José Carlos dos Reis Encina, o 

Escadinha; Celso Luis Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém, que se alinharam com o ex-

membro do Comando Vermelho, Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê, tendo como fundamento 

reduzir e eliminar a influência do CV nas comunidades cariocas, pois monopolizavam o 

comércio de drogas e armas. 

Em maio de 2015, o A.D.A firmou uma join-venture com o PCC e outro grupo 

criminoso local, o Terceiro Comando Puro – TCP, como forma de conquistar importantes pontos 

de tráfico, como a favela da Rocinha e o Complexo do Alemão, lançando violentas ofensivas 

contra o Comando Vermelho, promovendo assassinatos nas penitenciárias e atacando Unidades 

de Polícia Pacificadora – UPP’s. 

É forçoso constatar que o A.D.A também investe na apologia ao terror, financiando 

cantores de funk como forma de ampliar a publicidade dessa facção e facilitar no recrutamento 

de novos membros que também nutrem discordâncias com o Comando Vermelho. 

Nesse sentido, podemos trazer à baila o terror cristalizado sob forma de rimas como é 

a música “Robertinho, Linho e Uê” interpretada pelo MC Cruel, descrevendo perseguições e 

ameaças aos opositores da facção, transcrevemos: 

“Morre daqui, morre daqui, morre daqui, esquarteja de lá, esquarteja de lá. 
Não deixa que o Chucky, que o Chucky, te pega, te pega daqui, te pega de lá 
(...)  Quem fechou com o errado então vai ralar é da favela todo esquartejado 
então por que e lê, lê, lê Robertinho, Linho e Uê (...) ” 

Impende destacar que a facção criminosa sob análise é comumente conhecida como 

“Bonde do Chuck”, vez que um de seus fundadores, Paulo César dos Santos, leva a alcunha do 

boneco assassino que ganhou fama nos filmes de terror dos anos 80 (oitenta) e pelo fato dessa 

                                                 

140 FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Crime Organizado: Origens, Desenvolvimento e Reflexos Jurídicos. Curitiba: 
Juruá, 2018. 229 p. 
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facção criminosa ser notória ao utilizar métodos de esquartejamento com armas brancas, como 

o citado personagem. 

6.1.4. FDN – Família do Norte: 

Se o A.D.A foi um acordo de vontades para reagir ao monopólio do Comando 

Vermelho no Estado do Rio de Janeiro, a Família do Norte – FDN é a síntese da reação à rápida 

expansão do PCC na Região Norte, sendo estruturada pelos dois maiores traficantes locais, 

Gelson Lima Carnaúba, o Gê, e José Roberto Fernandes Barbosa, o Perturba, tendo o apoio 

explícito do Comando Vermelho, em defesa das rotas do narcotráfico pelo Rio Solimões. 

Não é demais recordar que a facção amanuense nasceu em 2006 e tem sua área de 

atuação nos Estado de Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e reforça a disputada pelo Ceará junto 

ao Comando Vermelho, devendo ser apontado que a Polícia Federal já estima que a Família do 

Norte é composta por mais de 200.000 (duzentos mil) “narco-soldados”141 e ressalta que essa 

Máfia amanuense é a terceira maior do país. 

Nos moldes das Organizações Mafiosas, a FDN também possui um Estatuto142 e 

estabelece regras de comportamento aos seus membros, seja dentro do cárcere, quanto medidas 

ante ameaças estatais, reforçando a “ideologia do crime” e justificando suas ações ilícitas como 

combate à uma suposta “opressão dos poderosos”, trazemos um excerto: 

“(...) Pois somos o lado certo da vida errada (...) Quando nossas vozes não são 
ouvidas, o crime é a melhor opção para que ela venha fazer eco e surtir efeito 
no presente e para as futuras gerações que continuarão morrendo todos os 
dias. Conta de uma nociva canetada das autoridades tirânicas que só visam 
seus próprios interesse e nem sequer sabem distinguir o certo e o errado. 
Unidos venceremos estas práticas opressivas, seremos implacáveis dentro e 
fora dos presídios, no combate a seus hábitos perniciosos de quem quer que 
seja.”[grifos nossos] 

A atuação dessa Organização Criminosa veio à público após a deflagração em 

novembro de 2015 da Operação “La Muralla”143 da Policia Federal, e foi revelado que, através 

                                                 

141 FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Crime Organizado: Origens, Desenvolvimento e Reflexos Jurídicos. Curitiba: 
Juruá, 2018. 232-233 p.  
142 PORTAL DO HOLANDA: Comando Vermelho tem estatuto apreendido em poder de traficante em 
Manaus. Manaus, 31 out. 2013. Disponível em: <https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/comando-
vermelho-tem-estatuto-apreendido-em-poder-de-traficante-em-manaus>. Acesso em: 13 out. 2018.  
143 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS. Polícia Federal. IPL nº: 222/2014- 
SR/DPF/AM: Operação "La Muralla". 2016. DRE - Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Disponível em: 
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de mensagens interceptadas, a FDN prometia assassinar todos os membros do PCC que se 

encontrassem presos em Manaus ou nas penitenciárias dominadas, sendo verificado que, 

efetivamente, 02 (dois) líderes locais do PCC, Aldemir Picanço de Oliveira, o Deco, foi morto 

e decapitado no Centro de Detenção Provisória masculino – CDPM, assim como Hudson de 

Souza Lopes, o Gigante, seguiu o mesmo destino, na área de triagem do Instituto Penal Antônio 

Trindade – IPAT. 

O FDN reforça sua atuação criminosa empregando expedientes observados nos grupos 

terroristas do Oriente Médio, não economizando na selvageria da guerra contra o PCC e 

publicando na internet vídeos dessas atrocidades, indo de corpos estripados e arrancamento de 

órgãos como coração e intestinos, até decapitação144 e empalamento145 de inimigos.  

No ano de 2016, a Família do Norte planejou deixar malas-bomba em frente ao 

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e do Ministério Público Estadual, assim como 

assassinar detentos e autoridades, como forma de pressionar o poder público a decretar o retorno 

dos líderes da Organização aos presídios de Manaus, vez que estão acautelados em 

penitenciárias federais desde a operação “La Muralla”146. 

Havia também a promessa de atentados à bomba contra o Secretário de Segurança 

Pública do Estado do Amazonas, Sérgio Fontes, e ao Promotor de Justiça, Lauro Tavares, do 

GAECO/AM (Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – Amazonas), plano esse 

revelado em 05 de janeiro de 2017147, após a rebelião que vitimou e decapitou 56 (cinquenta e 

seis) reclusos membros do PCC, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (COMPAJ). 

 

                                                 

<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2017/01/Relat%C3%B3rio-
final-IPL-222-de-2014-DRE-OPERA%C3%87%C3%83O-LA-MURALLA.pdf>.Acesso em: 12 out. 2018.  
144 GORE Brasil: Membro de gangue mutilado e decapitado com faca cega. Membro de gangue mutilado e 
decapitado com faca cega. 2018. Disponível em: <https://www.gorebrasil.com/membro-de-gangue-mutilado-e-
decapitado-com-faca-cega/>. Acesso em: 20 out. 2018. 
145____________: FDN exibe partes do inimigo (PCC) em espeto. 2017. Disponível em: 
<https://www.gorebrasil.com/fdn-exibe-partes-do-inimigo-pcc-em-espeto/>. Acesso em: 20 out. 2018.  
146 A CRÍTICA: Membros da FDN ameaçam “espalhar o terror” caso líderes não voltem para 
Manaus. Manaus, 18 out. 2016. Disponível em: < https://www.acritica.com/channels/manaus/news/membros-da-
fdn-ameacam-espalhar-o-terror-caso-lideres-nao-voltem-para-manaus>. Acesso em: 08 out. 2018 
147____________: Membros de facção planejaram atentados a bomba em Manaus, aponta relatório. Manaus, 
11 jan. 2017. Disponível em: <https://www.acritica.com/channels/manaus/news/membros-de-faccao-planejaram-
atentados-a-bomba-em-manaus-aponta-relatorio>. Acesso em: 08 out. 2018.  
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6.1.5. SDC – Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte: 

Embora menos poderoso e razoavelmente organizado nas penitenciárias, a facção 

potiguar, “Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte – SDC”, ligada ao Comando Vermelho 

e Família do Norte, emergiu no noticiário nacional em janeiro de 2017 pelo seu antagonismo 

com o PCC no controle do narcotráfico no Estado do Rio Grande do Norte e o desdobramento 

desse conflito dentro da penitenciária de Alcaçuz148. 

Na ocasião do Massacre de Alcaçuz, o SDC matou membros da facção paulista, 

decapitou e formou a sigla “PCC” com os corpos vilipendiados no pátio da penitenciária, 

escandalizando o país com tamanha barbárie e revelando a inépcia governamental em evitar o 

iminente confronto. 

Precisamos ainda assinalar que o terror não ficou circunscrito à degola e decapitação, 

os membros do Sindicato do Crime utilizavam as cabeças cortadas como “bolas de futebol” e 

chutavam além dos muros e ainda fizeram questão de carbonizar alguns corpos, inclusive sendo 

verificado indícios da prática de canibalismo149. 

O Sindicato do Crime logrou êxito em quebrar a ordem pública e instaurar um estado 

de terror no Rio Grande do Norte150, extrapolando o massacre na penitenciária e incendiando 

mais de 26 (vinte e seis) ônibus pela cidade, mostrando a vulnerabilidade da população e do 

Estado face ao terrorismo do Crime Organizado. 

 

 

 

                                                 

148G1 RN: Um mês do Massacre em Alcaçuz. Rio Grande do Norte, 14 fev. 2017. Disponível em: 
<http://especiais.g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/2017/1-mes-do-massacre-em-alcacuz/>. Acesso em: 05 out. 
2018.  
149 METRÓPOLES: Presos fazem suposto churrasco de carne humana em presídio de Alcaçuz. Brasília, 23 
jan. 2017. Disponível em: <https://www.metropoles.com/brasil/presos-fazem-suposto-churrasco-de-carne-
humana-em-presidio-de-alcacuz>. Acesso em: 20 out. 2018.  
150 EL PAÍS: Confronto em Alcaçuz deixa mortos e feridos enquanto Natal espera soldados. Brasil, 19 jan. 
2017. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/20/politica/1484870553_916142.html>. Acesso 
em: 09 out. 2018.  
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7. Persecução penal e a Lei Antiterror (Lei 13.260/16): 

O terrorismo está presente em toda sociedade, devendo ser assinalado que sua 

verificação independe de reconhecimento jurídico, pois se trata de uma lógica insurrecional 

comumente utilizada pelos grupos marginalizados para obter a efetivação de uma agenda própria 

e/ou reivindicar um fazer ou não-fazer do agente público, podendo também ser voltado contra 

um segmento coletivo, mas, invariavelmente afetando direitos difusos. 

O Global Terrorism Data Base151 desenvolvido pela Universidade de Maryland, nos 

Estados Unidos, registrou que desde 1970 até 2017, foram registrados 297 (duzentos e noventa 

e sete) incidentes de natureza terrorista envolvendo o território brasileiro. 

Podemos acrescentar que o Global Terrorism Index 2017152 elaborou um ranking de 

130 (cento e trinta) países e constatou, dentro de uma escala crescente de 0 (zero) a 10 (dez), o 

impacto terrorista na sociedade, e, nessa pesquisa tem-se que o Iraque e o Afeganistão ocupam 

respectivamente a 1ª (primeira) e 2ª (segunda) posições e figuram com altíssima atividade 

terrorista, enquanto o Brasil, ocupando a 87ª (octogésima sétima) posição revela um nível 

intermediário de terrorismo, tendo à frente países mais perigosos como  Laos na 80ª 

(octogésima), Bósnia-Herzegovina 78ª (septuagésima oitava) , Tajiquistão 72ª (septuagésima 

segunda) e México 61ª (sexagésima primeira) – e estando atrás de países como Emirados Árabes 

Unidos 112ª (centésima décima segunda) , Libéria 121ª (centésima vigésima primeira) e El 

Salvador 130ª (centésima trigésima) posição. 

Não se queira, nessa sorte de ideias, desmistificar que o terrorismo no Brasil esteja 

circunscrito somente à ataques, ao revés, está também presente no apoio e facilitação ao terror 

no estrangeiro ou pequenas células indígenas que promovem atentados de baixa intensidade, e 

esse dado concreto não recebe a atenção devida da mídia e é com frequência negado pelas 

autoridades brasileiras, como forma de ocultar a presença do fenômeno no seio da sociedade153. 

                                                 

151 UNITED STATES. National Consortium For The Study Of Terrorism And Responses To Terrorism Start: A 
Center Of Excellence Of The U.s. Department Of Homeland Security. University Of Maryland. Global Terrorism 
Data Base. Disponível em: <https://www.start.umd.edu/gtd/>. Acesso em: 20 out. 2018  
152INSTITUTE OF ECONOMICS & PEACE. Global Terrorism Index 2017: Measuring and Understanding the 
impact of terrorism. 2017. Disponível em: <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-
Index-2017.pdf>. Acesso em: 20 out. 2018  
153 LASMAR, Jorge Mascarenhas. A legislação brasileira de combate e prevenção do terrorismo quatorze anos 
após 11 de Setembro: limites, falhas e reflexões para o futuro. Rev. Sociol. Polit.,  Curitiba ,  v. 23, n. 53, p. 47-
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Pois bem, negar que o Brasil esteja imune ao terrorismo tange a irracionalidade, mas 

foi algo cultivado em nossa matriz sociocultural, justificada pela miscelânea que compõe nossa 

civilização, o que supostamente afastaria eventuais discordâncias de natureza religiosa, étnica e 

política- ideológica, rechaçando do nosso território composto por “pessoas cordiais”154 a menor 

chance do fenômeno terrorista florescer. 

Com efeito, Silva (2018) entende que o não-debate do terrorismo no Brasil tem 03 (três) 

causas:   

1ª causa: O Negacionismo do Governo em confessar que o país é vulnerável a ataques 

terroristas e a previsibilidade de atividades no território nacional; 

2ª causa: Legislar sobre terrorismo poderia dar a impressão de um alinhamento com a 

política norte-americana da Guerra Global Contra o Terror;  

3ª causa: A adoção de uma Lei Antiterrorista poderia ser usada para reprimir a oposição 

constituída e movimentos sociais estabelecidos. 

A Carta Magna de 1988 cristaliza no seu artigo 5º, inciso XLIII, a necessidade do 

legislador infraconstitucional se debruçar e corretamente tipificar o crime de terrorismo no orbe 

do direito doméstico, como forma de repudiar sua prática e efetivar o combate a este fenômeno 

que tenciona a malha jurídica e o próprio Estado Democrático de Direito. 

Nesse processo, o terrorismo foi concebido na realidade brasileira não como fruto de 

apurado debate acadêmico com vistas à prática internacional, mas por pressão de organismos 

financeiros que barganharam com o Governo a tipificar o crime, sob pena de retaliações. 

O que mais chamou a atenção é o fato de que a visão estereotipada do terror se fez 

presente na legislação promulgada (com vetos) em 2016, distorcendo os elementos e 

complexidades que compõe este tipo penal, galardoando o ordenamento jurídico brasileiro com 

uma lei genérica e de pouca aplicabilidade. 

                                                 

70,  Mar.  2015 .   Disponivel em < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
44782015000100047&lng=en&nrm=iso >. Acesso em: 20 out. 2018  
154 WOLOSZYN, André Luís; FERNANDES, Eduardo de Oliveira. Terrorismo: Complexidades, Reflexões, 
Legislação e Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2017. 144 p.  
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O alarme jurídico soa quando uma lei, supostamente concebida por representantes eleitos 

do povo, foi proposta pela Presidência da República e tramitou em regime de urgência, devido 

a proximidade de eventos internacionais como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 

2016, não observando o seu espraiamento na sociedade brasileira e a necessidade de 

reformulação dos mecanismos jurídico-processuais para enfrentar sua presença. 

Negar que o Brasil está vulnerável às vicissitudes do terror é uma irresponsabilidade 

geracional, visto que esse crime, como já extensamente colocado nesta obra, é multifacetado e 

assume diferentes características conforme a época. 

Contudo, se há dificuldade em aceitar que o terrorismo já faz parte da realidade 

doméstica (embora são pífios os indícios do terrorismo transnacional) o que, então, se dirá da 

possibilidade jurídica do Crime Organizado poder praticar atos de terror? Acrescente-se ao fato 

de que o crime de “Organização Criminosa” é relativamente recente e foi tipificado na Lei 

12.850 de 2013, no passo que a Lei Antiterror (13.260/16) sequer logrou êxito em atender a 

praxe legislativa na esfera do direito internacional e comparado, quanto a corresponder aos 

elementos básicos que historicamente definem o terrorismo, resultando em uma lei falha e 

defeituosa. 

Ao longo deste estudo, procurou-se estabelecer um paralelo entre os crimes de terrorismo 

e as ações violentas do Crime Organizado do Tipo Mafioso, apontando semelhanças com o 

modus operandi das Organizações Terroristas transnacionais, chegando a doutrinariamente 

argumentar que, nesse aspecto, o terror atribuído à máfia está entendido como terrorismo 

criminal. 

Foi demonstrado os efeitos práticos e psicológicos do terrorismo criminal na sociedade 

italiana pelas ações da Cosa Nostra, na colômbia noventista sob o julgo do nefasto Cartel de 

Medellín e, atualmente, o desenrolar do fenômeno no território mexicano protagonizado pelos 

Cartéis de Drogas. 

Ainda, mais recente, foi aventado que no Brasil, as facções criminosas oriundas do 

sistema penitenciário crescem assustadoramente e ameaçam o próprio monopólio da violência 

pelo Estado, medindo forças com a autoridade constitucionalmente estabelecida, lançando mão 

do expediente terrorista para reivindicar ações restritas e pontuais que beneficiem à 
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sobrevivência da Organização, resultando em um terror generalizado, quando não, direcionada 

à segmentos da sociedade, pondo em perigo a coletividade. 

Tal constatação não é à toa, foi estabelecido um corte epistêmico das ações que desde 

2016, em tese, se revestem de características do terrorismo conforme doutrinariamente já 

estabelecido e, seguindo essa lógica, cabe responder nas linhas que seguem se tais fatos podem 

ser objeto de persecução pelo titular da ação penal, sob a égide da Lei 13.260/16. 

Devemos consignar que a Lei 13.26016 é uma norma heterotropica e tem disposições 

materiais e processuais, e será analisado somente trechos da citada legislação no que tange à sua 

tipificação, os atos de terrorismo, a criminalização dos atos preparatórios e eventuais vetos. 

Buscará, adiante, a adequação do fato a norma e proposições legislativas sensíveis ao 

tema do terrorismo criminal, propondo alterações na lei antiterror para amoldar determinadas 

atividades do Crime Organizado como originariamente terroristas dado a excentricidade de suas 

motivações e objetivos. 

7.1.Concepção histórica: 

A sociedade brasileira observa somente a face transnacional do terrorismo, como 

aquele promovido pelas Organizações Terroristas do Oriente Médio e que efetivam suas ações 

de violência em países selecionados do Ocidente, entendendo que os atentados são resultados 

de uma ação centrípeta, ou seja, uma reação que atingiria o país de forma extrínseca. 

O que se quer dizer aqui é, no âmbito interno, a classe política sustenta o fato de que o 

terrorismo não é algo que diretamente possa afetar nossa sociedade, posto que o Brasil exporta 

pacifismo e cordialidade, sendo uma civilização imigrante em sua composição e, dessa forma, 

está imune a discriminação, racismo e o próprio terrorismo, entendido como problemas 

genuinamente internacionais155. 

                                                 

155 WOLOSZYN, André Luís; FERNANDES, Eduardo de Oliveira. Terrorismo: Complexidades, Reflexões, 
Legislação e Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2017. 138 p.  
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Tanto o entendimento é assim que o Brasil ratificou pouco mais de 15 (quinze)156 

convenções, acordos e protocolos internacionais se comprometendo a combater e erradicar o 

terrorismo, levando o observador estrangeiro a questionar a falta de vontade política no âmbito 

doméstico em legislar uma norma de abrangência nacional, conferindo uma mensagem tácita de 

que o terrorismo só existe, em tese, nos outros países. 

Não é demais recordar que foi o Grupo de Ação Financeira Contra a Lavagem de 

Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo – GAFI/FATF, quem pressionou a tipificação do 

terrorismo no Brasil, como exigência do cumprimento da Convenção Internacional para a 

Supressão do Financiamento do Terrorismo, internalizado pelo Decreto 5.640/05157, sob pena 

de sanção internacional, pois pairava o receio da comunidade internacional de que o Brasil 

pudesse se tornar uma ponte de lavagem de dinheiro para as Organizações terroristas do Oriente 

Médio por não possuir uma legislação solida nesse sentido, podendo ser concluído que a 

criminalização do terror atende interesses estrangeiros e age ao arrepio da realidade doméstica. 

O que também fortaleceu a pressão internacional foi o apoio oficial do G-20 (grupo das 

20 maiores economias do mundo), e, extraoficialmente, do Comitê Olímpico Internacional, 

objetivando maior segurança das delegações olímpicas durante a realização dos Jogos de 2016158 

e, assim, mesmo com mais de 16 (dezesseis) projetos de lei para regulamentar juridicamente o 

terrorismo, ressaltando que o mais antigo figura de 2002 sob a PL 7175/02, de autoria do ex-

deputado Robson Tuma, chama atenção que a Lei 13.260/16 foi aprovada com espantável 

celeridade, podendo ser considerada lacunoso à realidade doméstica. 

                                                 

156 SILVA, William Barbosa Pimentel da. O lacunoso combate ao terrorismo no Brasil e a problemática 
adequação da Lei 13.260/16 à realidade doméstica. 2018. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/o-
lacunoso-combate-ao-terrorismo-brasil-e-adequa%C3%A7%C3%A3o-da-pimentel/>. Acesso em: 20 out. 2018.  
157 BRASIL (Estado). Decreto nº 5640, de 26 de dezembro de 2005. Promulga a Convenção Internacional para 
Supressão do Financiamento do Terrorismo, adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro 
de 1999 e assinada pelo Brasil em 10 de novembro de 2001.. . Brasília, DF, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5640.htm>. Acesso em: 20 out. 2018.  
158 EL PAÍS: Sob pressão internacional, Câmara aprova lei que tipifica o terrorismo. Brasil. 2016. Disponível 
em: < http://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/24/politica/1456351659_569702.html >. Acesso em: 20 out. 2018. 
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É obvio pois que a complexidade desse fenômeno, fartamente debatido, estudado e 

objeto de pesquisa anos a fio por penalistas internacionais, passou pelo Congresso Nacional159 

em regime de urgência e, como era de se esperar, foi concebida repleta de falhas legislativas. 

Registra-se que em 17 de março de 2016, cumprindo a vocação de regulamentar o 

artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal do Brasil e sob o manto da Lei 13.260/16160, 

nasceu a primeira lei antiterrorismo da história do Brasil, dispondo sobre a sua tipificação e 

conceituação interna, trazendo alterações no conceito de organizações terroristas e alterando os 

diplomas legais que versavam sobre a prisão temporária e Organizações Criminosas. 

7.2.Breves consignações e excertos da Lei Antiterror (Lei 13.260/16): 

O terrorismo se revela como a face mais cruel da macro criminalidade e, como 

caracteriza Facciolli (2017, p.255), a ação terrorista atenta contra as próprias bases do Estado 

Democrático de Direito, configurando ameaça intolerável às instituições políticas, afetando 

direitos básicos do cidadão, não existindo outros meios jurídicos para solucionar esse problema, 

tencionando a repressão penal à prima ratio ou sola ratio, não podendo as sociedades civilizadas 

se furtaram a responsabilidade de enfrentar essa ameaça. 

É premente que se deixe claro, o crime de terrorismo está tipificado na Lei 13.260/16161, 

trazendo consigo 20 (vinte) artigos e, conforme cristalizado no artigo 1º, é missionada a dispor 

sobre a investigação, trâmite processual, reformulando o próprio conceito de organização 

terrorista e alterando as  leis 7.960/89 (prisão temporária) e 12.850/13 (Organização Criminosa).  

O legislador brasileiro conservou a tendência geral de que o elemento essencial no 

crime de terrorismo é exatamente traduzir que a violência empregada guarda uma mensagem de 

terror, devendo nossa análise primeiramente recair sobre o artigo 2º da citada lei, in verbis: 

                                                 

159 MORAES, Cássio Rebouças de. Terrorismo: mais uma lei desnecessária e defeituosa. 2016. Disponível em: < 
http://justificando.cartacapital.com.br/2016/06/24/terrorismo-mais-uma-lei-desnecessaria-e-defeituosa/ >. Acesso 
em: 20 out. 2018  
160 BRASIL (Estado). Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5o 
da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e 
reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as Leis nos 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, 
de 2 de agosto de 2013. Brasília, DF, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2016/Lei/L13260.htm>. Acesso em: 20 out. 2018.  
161 IDEM. 
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“Art. 2o  O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos 
previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar 
terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz 
pública ou a incolumidade pública.” 

As diversas facetas e tipos de terrorismo, isolando-se nesse primeiro momento as 

motivações e finalidade, não estão presentes no tipo legal supra mencionado, não foi acurado 

no processo legislativo de que existem de forma clara ou dissimulada objetivos mediatamente 

políticos ou politizados, pois o crime é, invariavelmente, dirigido à alteração de alguma conduta 

estatal e instrumentaliza sua violência na população, pois, como um camaleão, o terrorismo é 

capaz de mudar de cor, tom e forma162. 

Devemos trazer à luz que o legislador optou por homenagear as possíveis motivações 

do ato terrorista163, maior preocupação assistindo em apontar o que “não é terrorismo” e 

juridicamente excluindo a possibilidade de radicalização dos movimentos sociais, sindicais, 

determinados segmentos religiosos, de classe ou categoria profissional.  

O sujeito ativo do artigo 2º da Lei Antiterror é qualquer pessoa, não pedindo nenhuma 

faculdade especial do agente, admitindo a possibilidade do individuo agir sozinho ou conluiado 

e, assim, reconhecendo o instituto do “terrorista individual”, ao frisar que “terrorismo consiste 

na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo”. 

Nesse ponto, urge dizer que, viceja discussão doutrinaria a respeito do “terrorista 

individual” e do “lobo solitário”, devendo ser entendido aquele como alguém que, em algum 

momento, recebeu apoio e orientação ideológica de uma organização ou célula e esse, como 

alguém que age perseguindo suas próprias razões, não pertencendo nem reflexamente à alguma 

organização estruturada. 

O sujeito passivo é a própria coletividade atingida e, mediato é o Estado164.  

                                                 

162 FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Introdução ao Terrorismo: Evolução Histórica, Doutrina, Aspectos Táticos, 
Estratégicos e Legais. Curitiba: Juruá, 2017. 254 p.  
163 WOLOSZYN, André Luís; FERNANDES, Eduardo de Oliveira. Terrorismo: Complexidades, Reflexões, 
Legislação e Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2017. 145 p.  
164 ALMEIDA, Débora de Souza de et al. Terrorismo: Comentários, artigo por artigo, à lei 13.260/2016 - Aspectos 
Criminológicos e Político-Criminais.. Salvador: Juspodivm, 2017. 195 p.  
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Com efeito, o elemento subjetivo do tipo é o dolo direito ou indireto de praticar atos 

de terrorismo, podendo ser de dano (destruição, sabotagem, atentado contra a vida) ou de perigo 

abstrato (porte de explosivos, agentes químico), devendo o caput ser conjugado com os 

parágrafos e incisos que o seguem165. 

O artigo 2º ainda traz requisitos cumulativos166, pois o terrorismo só é verificado 

quando houver especial motivo de agir como xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, 

cor, etnia e religião e intenção especial de agir com a finalidade de provocar terror social ou 

generealizado. 

A Lei Antiterror foi reducicionista e não soube captar que o crime de terrorismo é 

multifacetado, dependendo da época e da ideologia prevalente, possuindo um sem-número de 

motivações com a finalidade de provocar o terror, mas o legislador optou por estabelecer um 

numerus clausus, excluindo motivações políticas e econômicas167.  

O Brasil foi um dos poucos países do Ocidente que procurou restringir o alcance das 

motivações que perseguem o crime de terrorismo, enfraquecendo a efetividade repressiva e 

limitando a intimidiadação proposta pela finalidade especial preventiva da norma, dado que, 

desconsiderar motivações políticas e econômicas não viabiliza a persecussão penal da Lei 

Antiterror168, visto que as ações planejadas e executadas pelos segmentos extremistas (conforme 

já ilustramos) perseguem a conclusão de agendas políticas, religiosas, sociais e/ou econômicas, 

fazendo com que disputas motivadas por xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, 

etnia e religião sejam apenas questões adijacentes a um problema maior. 

Superada essa breve crítica, a Lei Antiterror exige que a motivação tenha a finalidade 

de provocar o terror169, independente se será pequeno ou grande na sua execução, visto que o 

                                                 

165 GOMES, Rodrigo Carneiro. Críticas à lei de enfrentamento ao terrorismo e seus avanços. 2016. Disponível 
em: < http://www.conjur.com.br/2016-abr-05/academia-policia-criticas-lei-enfrentamento-terrorismo-avancos >. 
Acesso em: 20 out. 2018  
166 ALMEIDA, Débora de Souza de et al. Terrorismo: Comentários, artigo por artigo, à lei 13.260/2016 - Aspectos 
Criminológicos e Político-Criminais.. Salvador: Juspodivm, 2017. 184 p.  
167 WOLOSZYN, André Luís; FERNANDES, Eduardo de Oliveira. Terrorismo: Complexidades, Reflexões, 
Legislação e Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2017. 146 p.  
168 FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Introdução ao Terrorismo: Evolução Histórica, Doutrina, Aspectos Táticos, 
Estratégicos e Legais. Curitiba: Juruá, 2017. 256 p.  
169 IDEM, 261 p.  
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objetivo é comunicativo para chamar a atenção de tudo o que integra a sociedade: O Estado, 

pessoas, autoridades e meios de comunicação. 

Assim, a intenção especial de agir para infundir o terror é bifurcada, podendo ser terror 

social ou terror generalizado. 

Com acerto, Facciolli (2017, 262-264) aponta que não há na lei elementos que possam 

distinguir um do outro e propõe que o terror social seja entendido como aquele que surge no 

contexto de guerras civis, brotando no meio da sociedade ou em determinado grupo, projetando-

se de modo ascendente, das camadas básicas à toda sociedade e limitado por suas próprias 

motivações, enquanto o terror generelizado é mais amplo e tem o fito de atingir toda uma 

coletividade difusa, infundando temor genérico e propagando um sentimento geral de 

intranquilidade, fazendo com que a população se sinta ameçada em regime integral. 

Vale dizer que existe ainda o elemento subjetivo especial do tipo, ou seja, ilicitude 

do fato é condicionada às motivações e intenções especificas do tipo penal, e, caso isso não 

ocorra, o crime não resta configurado – é necessário que esses dois elementos estejam 

diretamente relacionados – a finalidade de provocar terror deve ficar cicunscrita às motivações 

elencadas do tipo penal do artigo 2º. 

Os bens juridicos tutelados são pessoa (vida e integridade física), patrimônio, paz 

pública ou incolumidade pública (igualdade e pluralismo da sociedade), mas foi omisso o 

legislador em não proteger especialmente a liberdade, pois grupos clandestinos utilizam o 

sequestro de pessoas ou autoridades simbólicas como moeda de troca em suas reivindicações 

espúrias170, devendo ser lembrado o emblemático sequestro do repórter da Rede Globo, 

Guilherme Portanova, em agosto de 2006, pelo Primeiro Comando da Capital171, em troca da 

divulgação em cadeia nacional de um vídeo172 contendo suas exigências e efetivando a projeção 

satânica dessa Organização Criminosa. 

                                                 

170 GOMES, Rodrigo Carneiro. Críticas à lei de enfrentamento ao terrorismo e seus avanços. 2016. Disponível 
em: < http://www.conjur.com.br/2016-abr-05/academia-policia-criticas-lei-enfrentamento-terrorismo-avancos >. 
Acesso em: 20 out. 2018  
171O GLOBO: Globo exibe vídeo do PCC em troca da libertação de repórter.. São Paulo, 13 ago. 2006. 
Disponível em: <http://noblat.oglobo.globo.com/noticias/noticia/2006/08/globo-exibe-video-do-pcc-em-troca-da-
libertacao-de-reporter-40196.html>. Acesso em: 20 out. 2018.  
172PLANTÃO_GLOBO_PCC - Completo. São Paulo: Rede Globo, 2006. P&B. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=bwPHGk0ifb4>. Acesso em: 20 out. 2018.  
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Por outro lado, as condutas tipicas do terrorismo estão cristalizadas nos incisos do §1º 

do artigo 2º, nos levando a concluir que se trata de um crime de ações múltiplas173, bastando que 

apenas uma das possibilidades estejam verificadas no caso concreto para que se persiga o crime 

de terrorismo, o legislador entendeu a gravidade do crime de terrorismo e conferiu a máxima 

dosimetria penal constitucionalmente estabelecida de 30 (trinta) anos, ipsis verbis: 

“§ 1o  São atos de terrorismo: 
 
I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo 
explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares 
ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa; 
II – (VETADO); 
III - (VETADO); 
IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-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 serviços públicos essenciais, instalações de geração ou 
transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, 
refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de 
atendimento; 
V - 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.” 

 

O inciso I nos traz 06 (seis) verbos nucleares, quais sejam, usar, ameaçar, 

transportar, guardar, portar e trazer, reunidos em um tipo misto alternativo, podendo ser 

praticado em concurso eventual de pessoas, quando for motivado pela intenção finalística de 

promover o terror mediante o emprego de explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos 

biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover 

destruição em massa. 

O inciso II  que trataria de incedio, depredação, saqueamento, destruição e exploção 

de meios de transmporte ou qualquer bem público, e o inciso III, se referindo a sabotagem e 

interferencia em sistemas de banco de dados, sofreu veto presidencial174, por ter sido 

                                                 

173CALLEGARI, André Luís et al. O Crime de Terrorismo: Reflexões críticas e comentários à Lei de Terrorismo 
- de acordo com a Lei n° 13.260/2016 -. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016. 91 p.  
174 BRASIL (Estado). Mensagem nº 85, de 16 de março de 2018. Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 
do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público e 
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei no 2.016, de 2015 (no 101/15 no Senado Federal), que “Regulamenta o 
disposto no inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições 
investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as Leis nos 7.960, de 21 
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considerado pelo Poder Executivo execessivamente vago e genérico, abarcando diferentes 

potenciais ofensivos para uma pena tão alta. 

O inciso IV mostra 02 (dois) verbos nucleares, sabotar (impedir ou perturbar) e  

apoderar (tomar posse) mediante violência, grave ameaça a pessoa ou servindo-se de 

mecanismos cibernéticos dos estabelecimentos descritos taxativamente no tipo penal, não tendo 

concebido o legislador que há possibilidade do ilicito descrito recair sobre presídios ou  torre de 

transmissão de celular. 

Por oportuno, a sabotagem é metódo ostensivamente empregado em guerras irregulares 

e assimetricas como forma de interferir, direta ou reflexamente, no funcionamento da máquina 

estatal, causando danos comumente irreparáveis175, e, por causar uma confusão generalizada no 

corpo psicossocial da população, confere metodo eficiente no desencadeamento de táticas 

terroristas. 

O sujeito passivo é o controlador dos bens ou serviços apontados no tipo penal, sendo 

sujeito mediato, o próprio Estado176. 

Outrossim, o inciso V demonstra a possibilidade de atentados contra a vida ou 

integridade física de pessoa, instrumentalizando a vítima para provocar o medo social ou 

generalizado, pois a finalidade principal é a produção do terror, independente se o resultado 

lesão ou morte foi consumido177, podendo ser abrangido o aspecto psicologico também, 

pendendo destacar que aqui temos um tipo especial de atentado contra a vida, dado que deve vir 

acompanhado das motivações contidas no caput  do artigo.  

Cumprindo o estabelecido, iremos apenas apontar as disposições legais que possam 

ilustrar nossa temática e, dessa forma, o §2º do artigo 2º que trata da conduta reivindicatória de 

grupos coletivos e a promoção, consituição e demais ações que conferem a participação do 

                                                 

de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 2013”.. : legislação republicana brasileira. Brasília DF, DF, 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Msg/VEP-85.htm>. Acesso em: 20 
out. 2018.  
175 FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Introdução ao Terrorismo: Evolução Histórica, Doutrina, Aspectos Táticos, 
Estratégicos e Legais. Curitiba: Juruá, 2017. 309 p.  
176 ALMEIDA, Débora de Souza de et al. Terrorismo: Comentários, artigo por artigo, à lei 13.260/2016 - Aspectos 
Criminológicos e Político-Criminais.. Salvador: Juspodivm, 2017. 209 p.  
177 FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Introdução ao Terrorismo: Evolução Histórica, Doutrina, Aspectos Táticos, 
Estratégicos e Legais. Curitiba: Juruá, 2017. 317-318p.  
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agente em organização terrorista, na forma do artigo 3º, não será objeto de nossa análise por 

incompatibilidade com o tema sugerido nessa obra. 

Diversamente disso, o artigo 4º criminaliza a apologia do terrorismo conforme 

concebido na nesse diploma legal, in verbis: 

“Art. 4º.  Fazer, publicamente, apologia de fato tipificado como crime nesta 
Lei ou de seu autor: 
Pena - reclusão, de quatro a oito anos, e multa. 
§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem incitar a prática de fato tipificado como 
crime nesta Lei. 
§ 2o  Aumenta-se a pena de um sexto a dois terços se o crime é praticado pela 
rede mundial de computadores ou por qualquer meio de comunicação social 

Tal dispositivo também sofreu o veto integral da Presidência da República178, pois 

considerou que ao criminalizar a apologia ao terrorismo poderia tolher o direito a liberdade de 

expressão e ferir o principio da proporcionalidade, gerando insegurança jurídica, considerando 

também que a apologia do ato terrorista tinha dosimetria elevada e partia de um pressuposto 

genérico. 

Nesse ponto, a razão assiste parcialmente o veto presidencial. A apologia do terrorismo 

deve receber a tutela penal por possuir o condão de incitar novas ações da mesma natureza e 

distorcer a potencialidade lesiva que há na exaltação e romantização de seus autores, como 

forma de conferir justificativas descabidas e irracionais da violência empregada. 

Não há que se dizer em ferir o princípio da liberdade de expressão, dado que o discurso 

terrorista ofende necessariamente o pluralismo da sociedade democrática e confere legitimidade 

ao uso calculado da violência como forma de pressão clandestina, contudo, a pena é 

desproporcional ao contido no texto legal e, mesmo assim, poderia a Presidente da República 

alterar a dosimetria penal e mantendo a criminalização da conduta. 

                                                 

178 BRASIL (Estado). Mensagem nº 85, de 16 de março de 2018. Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 
do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público e 
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei no 2.016, de 2015 (no 101/15 no Senado Federal), que “Regulamenta o 
disposto no inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições 
investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as Leis nos 7.960, de 21 
de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 2013”.. : legislação republicana brasileira. Brasília DF, DF, 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Msg/VEP-85.htm>. Acesso em: 20 
out. 2018.  
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É imperioso ressaltar o ensinamento do filósofo da ciência, o austríaco Karl Raimund 

Popper, ao definir no volume primeiro do livro The Open Society and It’s Enemies o conceito 

de “Paradoxo da Tolerância”179, não custando trazer um trecho traduzido: 

“A tolerância ilimitada deve levar ao desaparecimento da tolerância. 
Se ampliarmos a tolerância ilimitada mesmo para aqueles que são 
intolerantes, se não estamos preparados para defender uma sociedade 
tolerante contra o ataque do intolerante, então o tolerante será 
destruído e a tolerância com eles.  
Esta perspectiva não implica, por exemplo, que devamos sempre 
suprimir o enunciado de filosofias intolerantes; desde que possamos 
contrariá-los por argumentos racionais e pelo debate público, a 
supressão certamente seria imprudente. Mas devemos reivindicar o 
direito de suprimi-los, se necessário, mesmo pela força. 
É possível que eles não estejam preparados para disputar o campo do 
argumento racional e os escutem como se fossem denúncias. Eles 
podem proibir seus seguidores de ouvir argumentos racionais, porque 
são enganadores, e ensiná-los a responder argumentos com o uso de 
seus punhos ou pistolas. Devemos, portanto, reivindicar, em nome da 
tolerância, o direito de não tolerar o intolerante.” [grifos nossos] 

A apologia ao terror é criminalizada em quase todos os países ocidentais, podemos 

ilustrar que, por exemplo, na Austrália, a apologia ao terrorismo, incluindo na internet, pode ser 

crime passível de 05 (cinco) anos de prisão e essa discussão emergiu na sociedade após a 

divulgação de uma foto de um garoto supostamente australiano segurando a cabeça 

decepatada180 de um soldado que lutou contra o Daesh, no Iraque. 

Já no Reino Unido, o clérigo muçulmano, Kamran Hussain, foi condenado em 

setembro de 2017, à 06 (seis) anos e meio de prisão por apoiar o Estado Islâmico181, exaltando 

o terrorismo do grupo em seus sermões, incitando às crianças que o martírio em nome de Allah 

seria melhor do que ir para escola. 

                                                 

179 KUZNICKI, Jason. O que realmente significa “não tolerar os intolerantes em nome da tolerância"? 2018. 
Disponível em: <http://mercadopopular.org/2017/08/tolerancia-contra-intolerantes/>. Acesso em: 21 out. 2018.  
180 TERRA: Austrália endurece leis anti-terror e revolta muçulmanos. Austrália, 29 out. 2014. Disponível em: 
<https://www.terra.com.br/noticias/mundo/oceania/australia-endurece-leis-anti-terror-e-revolta-
muculmanos,2046c4fe0dc59410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 20 out. 2018.  
181 DIÁRIO DE NOTÍCIAS: Imã condenado a 6 anos e meio de prisão no Reino Unido por incitar ao 
terrorismo. Inglaterra, 29 set. 2017. Disponível em: <https://www.dn.pt/mundo/interior/ima-condenado-a-65-
anos-de-prisao-no-reino-unido-por-sermoes-incitando-ao-terrorismo-8806068.html>. Acesso em: 20 out. 2018.  
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No ensejo de concluir esse ponto, o terrorismo deve ser erradicado em todas as frentes 

que se apresente à população, sendo necessário um debate sério e lúcido dos riscos que esse 

crime apresenta e o nível de repulsa que sua mera menção causa as sociedades ditas civilizadas. 

Passemos então a analisar, por fim, o artigo 5º da referida lei que cristaliza a 

criminalização dos atos preparatórios de terrorismo, ipsis verbis: 

“Art. 5o  Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito 
inequívoco de consumar tal delito: 
Pena - a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto 
até a metade.” 

A simples constatação do andamendo de uma operação com finalidade terrorista que 

esteja em curso, já ameaça a tranquilidade da sociedade e merece a reprimenda da lei182. 

O ato preparatório de terrorismo é criminalizado por consistir em fase pré-acessória e 

acautelatória para garantir a execução do atentado planejado e imediatamente consequente, 

podendo ser batizado como um “crime incompleto”183, sendo sua ofensa minimizada na 

dosimetria penal por ser uma expectativa de agressão aos bens jurídicos tuelados pela norma.  

7.3.Aplicabilidade da Lei 13.260/16 às Organizações Mafiosas do sistema prisional 

brasileiro: 

O ordenamento jurídico brasileiro tipificou o crime de “Organização Criminosa” na 

Lei 12.850/13184, sistematizando a investigação criminal, meios de obtenção de provas e 

infrações correlatas, conceituando no artigo 1º, §1º, a sua definição, ipsis litteris: 

“Art. 1o  Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação 
criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o 
procedimento criminal a ser aplicado. 
§ 1o  Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 
ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

                                                 

182 GOMES, Rodrigo Carneiro. Críticas à lei de enfrentamento ao terrorismo e seus avanços. 2016. Disponível 
em: < http://www.conjur.com.br/2016-abr-05/academia-policia-criticas-lei-enfrentamento-terrorismo-avancos >. 
Acesso em: 20 out. 2018  
183FACCIOLLI, Ângelo Fernando. Introdução ao Terrorismo: Evolução Histórica, Doutrina, Aspectos Táticos, 
Estratégicos e Legais. Curitiba: Juruá, 2017. 329 – 330 e 336 p.  
184 BRASIL (Estado). Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a 
investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera 
o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995; 
e dá outras providências. Brasília, DF, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em: 20 out. 2018.  
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vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas 
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 
transnacional.” [Grifo nosso] 

Dissecando o tipo penal e transcrevendo os excertos destacados, temos que para 

configurar o crime de Organização Criminosa, é necessário que o grupo tenha a potencialidade 

de reunir concomitantemente 04 (quatro) elementos caracterizadores: a) reunir, no mínimo, 04 

(quatro) pessoas; b) o grupo se destine a praticar infrações penais cuja pena privativa de 

liberdade seja superior a 04 (quatro) anos e/ou tenha caráter transnacional; c) é necessário ficar 

clara a ordenação da estrutura e a divisão de tarefas, ainda que de maneira informal; d) tenha o 

objetivo de cometer crimes para obter vantagem de qualquer natureza. 

Observamos, portanto, que as facções criminosas oriundas do sistema penitenciário, 

podem seus membros, seguramente, responderem pelo delito em questão, sendo imperioso 

ponderar que o tipo penal traz apenas como limitação, em tese, crimes cujas penas máximas 

sejam superiores a 04 (quatro) anos de reclusão e não especificou qual vantagem poderia ser 

obtida com o cometimento do ilícito. 

Faz-se necessário discorrer que, a principal fonte de renda da máfia brasileira está 

ligada à exploração primária do narcotráfico e a violência especializada tem como fito chancelar 

sua influência no submundo do crime, assim como angariar benefícios aos associados. 

O que se pretende sustentar é, o fortalecimento do Crime Organizado entra em rota de 

coalização com o direito fundamental à segurança que o Estado deve a população ao medir 

forças com o Poder constitucionalmente estabelecido, mirando seus alvos em altas autoridades 

e a cúpula de setores da Administração Pública, como forma de dissuadir a repressão penal e 

garantir a sobrevivência da Organização. 

A especialização dessa violência pelas Organizações Mafiosas do Brasil, somada à 

ação criminosa de facções locais, que infestam o sistema penitenciário, se aproximam de atos 

terroristas e seriam considerados como tal em diversos países185. 

O terrorismo do Crime Organizado tem o fim de provocar um estado de terror social 

ou generalizado, não podendo ficar a discussão reduzida ao terror momentâneo, como, por 

                                                 

185 WOLOSZYN, André Luís; FERNANDES, Eduardo de Oliveira. Terrorismo: Complexidades, Reflexões, 
Legislação e Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2017. 144 p.  



111 

 

exemplo, o originado de assaltos nababescos ou tiroteios com a polícia186, devendo o terrorismo, 

sob aquela modalidade, conferir um estado permanente de ameaça e tensão à população. 

Os líderes do Crime Organizado exercem rigoroso comando de suas empresas, 

ordenando ataques à polícia, incêndio a ônibus, homicídios programados, assaltos, narcotráfico 

e toda sorte de criminalidade rentável, passando a atuar com violência, dentro e fora dos 

estabelecimentos prisionais, justificando essas ações como reação às supostas opressões que o 

Estado exerce sobre  a comunidade carcerária e periférica187, afinando-se ao estabelecido no 

artigo 1º, §1º da Lei 12.850/13. 

Ora, partindo do pressuposto que a intenção do Crime Organizado é revelar a 

fragilidade do Estado e escancarar a sua incapacidade em proteger os cidadãos188, promovendo 

uma violência sistêmica com a finalidade de infundir pânico à sociedade em geral, estamos 

lidando, então, com a ameaça do terrorismo praticado pela Máfia no Brasil e, como visto, esse 

crime é tipificado pela Lei 13.260/16. 

Os atos de terrorismo, conforme o artigo 2º, §1º, da Lei 13.260, tem na dosimetria a 

pena mínima de 12 (doze) e máxima de 30 (trinta) anos de reclusão o que, hipoteticamente, 

preencheria o requisito do artigo 1º, §1º da Lei 12.850/13, devendo ser acrescentado que o 

objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, prima facie, não precisa ser necessariamente 

econômico, pois o tipo penal deixou esse requisito amplo e irrestrito, embora as máfias 

brasileiras são motivadas à busca do lucro advindo do narcotráfico e empregam violência para 

garantir a fluidez da econômica criminosa. 

O ponto nevrálgico desse trabalho é entender se o titular da ação penal pública pode 

processar as ações violentas do Crime Organizado no Brasil na forma do artigo 2º, §1º da Lei 

13.260/16, visto que os atos de terror estão tipificados nesse diploma legal e atendem às 

condições impostas no artigo 1º, §1º da Lei 12.850/13. 

                                                 

186FERNANDES, Àlvaro Antanavivius; TERRA, Luiza Borges. O crime de terrorismo: um olhar sobre a 
punibilidade dos atos preparatórios. In: HABBIB, Gabriel et al. Lei Antiterrorismo: Lei 13.260/2016. Salvador: 
Juspodivm, 2017. p. 24.  
187 GANDRA, Thiago Grazianne; NAVES, Carlos Luiz de Lima: Uma naálise hermenêutica sobre o crime de 
terrorismo tipificado na Lei 13.260/16: A Inconstitucionalidade do elemento especial do injusto inserido pelo 
legislador infraconstitucional. In: HABBIB, Gabriel et al. Lei Antiterrorismo: Lei 13.260/2016. Salvador: 
Juspodivm, 2017. p. 322.   
188 IDEM. 324 p.  
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A resposta desponta clara e insofismável:  no Brasil, o fato é atípico. 

Pois bem, o princípio da legalidade (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege) está 

homenageado no artigo 5º, inciso XXXIX da Carta Magna189, rezando que para a promoção 

adequada da  persecução penal, é necessário, sobretudo, que a lei defina a conduta delituosa em 

todos os seus elementos e circunstâncias, só podendo merecer reprimenda, caso o fato encontre 

manequim perfeito na norma posta, ausente essas condições, o agente não será punido e o fato 

é atípico. 

No que diz respeito à Lei 13.260/16, o legislador exigiu que a finalidade do ato de 

terrorismo esteja necessariamente vinculada às motivações de ordem xenofóbica, 

discriminatória, preconceituosa e que englobem raça, cor, etnia e religião, estabelecendo, com 

isso, um rol fechado e taxativo de motivações subjetivas e com difícil constatação no caso 

concreto. 

Foi efusivamente defendido nessa obra que o terrorismo criminal no Brasil está atrelado 

à motivações de caráter econômico, pois as Organizações Mafiosas buscam o lucro do 

narcotráfico e a defesa da empresa criminosa, lançando mão do expediente terrorista como 

último recurso de sua autoproteção, assim como para conquistar e dominar novos territórios e, 

desse modo, não há meio de juridicamente caracterizar esse tipo de violência do Crime 

Organizado como ato de terrorismo enquanto estivermos sob a égide da Lei 13.260/16. 

A restrição imposta por esse dispositivo legal fixa na elementar do tipo motivações 

especificas, desnaturando o próprio conceito de terrorismo190, dado que o legislador brasileiro 

não se ateve ao elemento teleológico do fenômeno terrorista e se preocupou muito mais em 

apontar “o que não é terrorismo” do que munir o ordenamento jurídico pátrio com a tipificação 

de um crime que sonda e ameaça a sociedade pós-moderna. 

Não podemos perder de vista que os atos de violência calculada do Crime Organizado 

estariam claramente tipificados como crime de terrorismo na esfera do direito comparado, pois 

                                                 

189 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral: Volume 1 (Art. 1º a 120). 19. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. 59 p.  
190 GANDRA, Thiago Grazianne; NAVES, Carlos Luiz de Lima: Uma naálise hermenêutica sobre o crime de 
terrorismo tipificado na Lei 13.260/16: A Inconstitucionalidade do elemento especial do injusto inserido pelo 
legislador infraconstitucional. In: HABBIB, Gabriel et al. Lei Antiterrorismo: Lei 13.260/2016. Salvador: 
Juspodivm, 2017. p. 325.   



113 

 

não houve limitação no alcance de motivações especificas, podemos constatar o aludido na 

legislação antiterror Norte-Americana (seção 2331, título 18, U.S. Code alteração introduzida 

pelo Patriot Act ), colombiana (artigos 343 a 345, Código Penal Colombiano), argentina (artigo 

1° da Lei n° 25.241/00), mexicana (artigo 139 do Código Penal Federal Mexicano) e espanhola 

(artigo 570 e 571, Código Penal Espanhol). 

A brecha legislativa deixada pela Lei 13.260/16 impossibilita que as ondas de violência 

que varrem o país desde 2016 (desencadeada pela guerra de facções), sejam responsabilizadas 

como atos de terrorismo, escapando o agente executor de enfrentar regras mais severas pela 

hediondez do crime. 

Essa é a opinião exarada pelo Juiz Federal Marcos Josegrei da Silva, da 14ª Vara 

Federal Criminal de Curitiba191, sendo o primeiro magistrado a prolatar uma sentença 

condenatória sob o prisma da lei antiterror no Brasil, apontando também que a legislação 

adotada possui um sentido mais restrito para o terrorismo, quando o ideal seria abranger as 

motivações que incrustam as ações violentas que tentam subjugar o Estado e são encampadas 

pelo Crime Organizado. 

O jurista ainda ressalta que, caso essa hipótese fosse prevista, os envolvidos pelo 

planejamento de atentados terroristas, ainda que a ação não ocorresse, resultaria em uma 

condenação com pena prevista de 06 (seis) até 22 (vinte e dois) anos de prisão e, dado a 

equiparação a crime hediondo, o cumprimento seria em presídio de segurança máxima e a 

progressão penal viria com consideravelmente rigidez. 

Ante a ausência de supedâneo legal, o titular da ação penal pública deve elaborar 

verdadeiro malabarismo jurídico e ao fundamentar um concurso material de crimes no fito de 

não permitir que condutas tão lesivas e abjetas fiquem passíveis de impunidade, quando o 

recomendável fosse uma alteração legislativa com vistas a homenagear a reprimenda do 

terrorismo criminal e condensar as condutas com finalidade de produzir terror social e 

generalizado em apenas um tipo penal. 

                                                 

191 O ESTADO DE SÃO PAULO: Planos de atentados de facções deveriam ser enquadrados na Lei 
Antiterrorismo, diz juiz. São Paulo, 23 out. 2018. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/planos-de-atentados-de-faccoes-deveriam-ser-enquadrados-na-lei-antiterrorismo-diz-juiz/>. Acesso em: 
24 out. 2018.  
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7.4.Projetos de alteração legislativa do Crime de Terrorismo: 

O terrorismo do Crime Organizado é juridicamente atípico no Brasil, embora haja farta 

disposição doutrinária atestando a eclosão do fenômeno na sociedade e sublinhando o padrão 

de vítimas e consequências irreparáveis desse tipo de violência. 

Nessa toada, a conversão do Ceará em um “mar de sangue” inaugurada pela disputa 

territorial no controle do narcotráfico e, de modo mais expressivo, ilustrado pela lamentável 

chacina no Forró do Gago em Janeiro de 2018 (e já analisada anteriormente), motivou a 

apresentação do Projeto de lei nº 9.555/18192, de autoria do deputado federal pelo Ceará, Cabo 

Sabino (PR/CE), dispondo sobre a reformulação do conceito, tipificação e pena de associação a 

organização criminosa, tal como a qualificação terrorista de suas ações. 

O artigo 2º do mencionado projeto de lei altera a tipificação do terrorismo dada pelo 

artigo 2º da Lei 13.260/16, sugerindo a seguinte redação, in verbis: 

“Art. 2º. O terrorismo consiste na prática, por um indivíduo ou organização 
criminosa (facção criminosa), dos atos previstos neste artigo, por meio da 
força física, ações psicológicas ou emprego de arma de fogo, com o objetivo 
de extermínio(chacina), ou mesmo com o objetivo de intimidar ou coagir o 
poder público, bem como o uso de cartas físicas ou por meio eletrônico, com 
objetivo de 2 intimidar a população civil ou segmento da sociedade, 
provocando terror social ou generalizado ou expondo a perigo pessoa, 
patrimônio, a paz pública e a incolumidade pública.” 

Fica claro a intenção do legislador em tipificar como terrorismo as ações violentas do 

Crime Organizado, excluindo motivações de natureza específica e homenageando o caráter 

teleológico do crime em análise. 

Noutra sorte, o referido projeto de lei também tipifica a apologia ao terrorismo, indo 

em desencontro ao veto presidencial prolatado no artigo 4º da Lei 13.260/16, in verbis: 

                                                 

192  BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 9555, de 07 de fevereiro de 2018. Altera redação de 
dispositivos da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013, e da Lei nº 8.072, 
de 25 de julho de 1990, para reformular o conceito, tipificação e pena de associação a organização criminosa, bem 
como qualificar como ato terrorista e crime hediondo qualquer ato praticado por organização ou facção criminosa.. 
. Brasília, DF, Autoria do Deputado Federal Cabo Sabino (PR/CE) Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1EA6AA1F5777666C2BA63B4B9
9E74BD3.proposicoesWebExterno1?codteor=1639739&filename=Tramitacao-PL+9555/2018>. Acesso em: 20 
out. 2018.  
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“Art. 4º Fazer, publicamente, apologia de fato tipificado como crime nesta Lei 
ou de seu autor:  
Pena - reclusão, de quatro a oito anos, e multa:  
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem incitar a prática de fato tipificado como 
crime nesta Lei.;  
§ 2 o Aumenta-se a pena de um sexto a dois terços se o crime é praticado pela 
rede mundial de computadores ou por qualquer meio de comunicação social.” 

Apesar de timidamente avançar no tema do terrorismo criminal, o mencionado projeto 

de lei, pela especificidade, peca em não abarcar que outras formas de terrorismo também são 

possíveis, restringindo o alcance legal às ações do Crime Organizado. 

Já o projeto de lei nº 272/2016193, de autoria do senador Lasier Martins (PDT/RS), não 

inova na alteração do tipo, mas resgata a criminalização do incêndio, depredação, saques, 

destruição e explosão de meios de transporte ou bens públicos e privados, confrontando o veto 

presidencial ao artigo 2º, §1º, inciso II, da Lei 13.260/16, ipsis litteris: 

“Art. 2º 
(...) 
VI – incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou 
qualquer bem público ou privado, com o objetivo de forçar a autoridade 
pública a praticar ato, abster-se de o praticar ou a tolerar que se pratique, ou 
ainda intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral.” 

 

Não é demais recordar que o incêndio de ônibus e veículos é tática terrorista 

ostensivamente utilizada pelas facções criminosas no Brasil, como forma de pressionar o Estado 

a ceder às suas reivindicações ou intimidar a sociedade pela visível quebra da ordem pública. 

Em remate, é de sumária importância rediscutir a tipificação do crime de terrorismo no 

Brasil, promovendo extenso debate com a comunidade acadêmica e a população, observando 

também as boas práticas internacionais e procurando modular o combate à ameaça terrorista 

com os princípios fundamentais de uma sociedade aberta e democrática. 

                                                 

193 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 272, de 05 de julho de 2016. Altera a Lei nº 13.260, de 16 de 
março de 2016, a fim de disciplinar com mais precisão condutas consideradas como atos de terrorismo.. . Brasília, 
DF, Autoria do Senador Lasier Martins (PDT/RS). Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=4053697&disposition=inline>. Acesso em: 20 out. 2018.  
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CONCLUSÃO: 

O pacto social é rompido quando o Estado não é mais capaz de integrar demandas e 

efetivar a esperança da população, abrindo rasgos de descontentamento e fomentando a 

autossuficiência de grupos marginalizados que, pela violência, buscam gerar uma ordem cripto-

estatal no meio inserido. 

No Brasil, o sistema penitenciário não pode ficar isento de críticas, pois reforça ranços 

autoritários e subverte o ideal ressocializador do recluso e esse, por ter seu sentimento de 

coletividade social ignorado, se ajunta a outros presidiários na mesma situação insalubre. 

A larva do medo se alimenta do tecido democrático e compromete a existência da 

sociedade, dado que é nesse cenário que o parasitismo terrorista emerge, arregimentando a 

descrença ignorada com vistas a justificar o uso de uma brutalidade ilimitada para reforçar a 

clandestinidade da força aonde ela não existe. 

A marginalização do egresso e a falta de perspectiva aduba um ambiente favorável para 

proliferação do terror na sociedade brasileira e, como visto, o crescimento das facções 

criminosas que perseguem o lucro do narcotráfico, inauguram o excêntrico terrorismo criminal, 

dado que essas Organizações Mafiosas se aproveitam do fanatismo de seus membros para lançar 

ofensivas contra o poder estabelecido e garantir a sobrevivência da empresa criminosa. 

Interessante se faz espancar que o terrorismo doméstico existe no Brasil e é 

protagonizado pelas máfias ligadas as drogas, não tendo captado o legislador essa hipótese na 

confecção da Lei 13.260/16, castrando o titular da ação penal pública em responsabilizar as 

ações terroristas que pintam o noticiário nacional. 

É verdade que, desde o rompimento das 02 (duas) maiores Organizações Criminosas 

do Brasil, o país viu crescer a barbárie dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, convidando 

arbitrariamente a sociedade para esse conflito egoístico, vitimando inocentes e pondo a 

legitimidade estatal sob questionamento por escancarar a incapacidade governamental em 

garantir o direito à segurança do povo. 

Não é aceitável que o Brasil continue com um combate lacunoso ao terrorismo, pois se 

almeja assento respeitável na mesa internacional, precisa entender também o ônus da 

responsabilidade adquirida e, um deles, é aprofundar a erradicação do terror transnacional e 
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atacar as causas do terrorismo indígena, planificando a sociedade e demonstrando que o Estado 

é capaz de garantir o bem-estar de seus cidadãos. 

Diante do quanto exposto, resta perceber que esse trabalho procurou perseguir a missão 

de apontar o caminho para o entendimento e manifestação do fenômeno terrorista na sociedade 

brasileira, contribuindo para o debate acadêmico e jogando luzes à esse crime que espreita o 

mundo desde tempos imemoriais. 
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